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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  
 

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GRIVALIA 
PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» 

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Τράπεζα Eurobank Ergasias 

Ανώνυμη Εταιρεία»  
 

κατ’ εφαρμογή του Ν. 2166/1993 , του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 2515/1997 
 

Στην Αθήνα, την 22.02.2019, τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιρειών καταρτίζουν το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως ανώνυμων 
εταιριών, ως εξής: 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
α. Απορροφούσα: Η ανώνυμη εταιρία (πιστωτικό ίδρυμα) με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank 
Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», η οποία εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000 (εφεξής 
«Eurobank») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν. 
 
β. Απορροφουμένη: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη 
Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» («Grivalia»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, 
Λεωφ. Κηφισίας 117 και Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
000239101000 (εφεξής «GRIVALIA») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν. 
 
2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
 
Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του 
ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. 
 
Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό 
συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 
Απορροφούμενης στην Απορροφούσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού 
της 31ης Δεκεμβρίου 2018 της Απορροφούμενης. Μετά τη συγχώνευση, τα ανωτέρω στοιχεία θα 
μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφούσας. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούσας εταιρείας έχει γίνει από την ελεγκτική εταιρεία «KPMG 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ειδικότερα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Αναστάσιο 
Κυριακούλη (A.M. ΣΟΕΛ 39291), με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της εν λόγω εταιρείας 
της 31.12.2018, ενώ η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 
Απορροφούμενης εταιρείας έχει γίνει από την ελεγκτική εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και, ειδικότερα, από την Ορκωτή Ελεγκτή κα. Δέσποινα Μαρίνου 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681), με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της εν λόγω εταιρείας της 
31.12.2018. 
 
Την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, οι οποίες θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, 
καθώς και της μεταξύ των εν λόγω εταιρειών οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα 
περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,  και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει 



2/5 

ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής («Ημέρα Συγχώνευσης»), η 
διαδικασία της Συγχώνευσης περατώνεται και η Απορροφούμενη θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει 
εκκαθάριση ενώ η Απορροφούσα θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
της Απορροφούμενης, περιλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών εκδοθεισών υπέρ της 
Απορροφούμενης, η Απορροφούσα εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της Απορροφούμενης. Πιο 
αναλυτικά: 
 
Η Απορροφούμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην 
Απορροφούσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό 
Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2018 και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη 
τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφούμενη μεταβιβάζει στην Απορροφούσα κάθε άλλο 
δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, 
ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από 
παραδρομή, τις πάσης φύσης άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και τα δικαιώματα ή 
τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα 
οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην 
Απορροφούσα Εταιρία. 
 
Από την Ημέρα της Συγχώνευσης, η Απορροφούσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης 
και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και 
τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και του άρθρου 16 του ν. 
2515/1997, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης θα συνεχίζονται από την Απορροφούσα χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης. 
 
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, 
εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε 
Απορροφούσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού 
στοιχείου της Απορροφούμενης.   
 
3. ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Κατ' εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της 
Απορροφούσας και της Απορροφουμένης 1,435170523535670 : 1. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη (συνολική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Απορροφούσας, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της 
συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας θα είναι 
58,93511397517740% (μέτοχοι της Απορροφούσας) και 41,06488602482260% (μέτοχοι της 
Απορροφούμενης). Κατ’ ακολουθία, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας, ύψους 
853.107.225,96 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.709.161.852 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα 
ψήφου ονομαστικής αξίας 0,23 Ευρώ η κάθε μία, θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της 
Απορροφούσας 2.185.998.765 μετοχές, στους δε μετόχους της Απορροφουμένης 1.523.163.087 
μετοχές.  
 
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η αναλογία 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της 
Απορροφούσας για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφούμενης προτείνεται ως δίκαιη και 
εύλογη σχέση ανταλλαγής για τις μετοχές της Απορροφούμενης, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφούσας 
θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση. 
 
Για την επιβεβαίωση της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, η 
Απορροφούσα και η Απορροφούμενη ανέθεσαν στην Deloitte Business Solutions S.A.  και στην Ernst 
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& Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. αντίστοιχα, τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο 
και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των ανωτέρω αναφερόμενων 
εμπειρογνωμόνων, κρίθηκε ως δίκαιη και εύλογη η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών 
της Απορροφούμενης προς τις μετοχές της Απορροφούσας. 
 
Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφούσας (πλήν της 
Απορροφουμένης) θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών της 
Απορροφούσας, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,23 Ευρώ εκάστη. 
 
Τυχόν προκύπτοντες κλασματικοί αριθμοί μετοχών θα τακτοποιηθούν δυνάμει απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης της Απορροφούσας που θα κρίνει επί της συγχώνευσης. Διευκρινίζεται ότι τυχόν 
κλασματικοί αριθμοί μετοχών δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. 
 
4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας ανέρχεται σε 655.799.629,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 
2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, όπως πρόκειται να προστεθεί στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Απορροφούσας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ 
χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€164.848.663,17) και διαιρείται σε 
ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (96.402.727) κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1,71€) η κάθε μία. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης ανερχόταν σε 215.683.800 ευρώ και διαιρείτο σε 
101.260.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,13 ευρώ η καθεμία. Δυνάμει όμως 
της από 17.12.2018 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε 
 
i. η ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
τριών (4.857.273) ιδίων μετοχών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια 
τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 
(€10.345.991,49) και με μείωση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά είκοσι δύο εκατομμύρια 
διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 
(€22.275.326,86) και 
 
ii. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα 
χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€40.489.145,34) μέσω μείωσης 
της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 ευρώ, ήτοι από 2,13 ευρώ σε 1,71 ευρώ ανά 
μετοχή και επιστροφής του ποσού αυτού στους μετόχους. 
 
Η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Απορροφούμενης εγκρίθηκε με την με 
αριθμό 6339/18-01-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6Σ59465ΧΙ8-
5Κ8) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.1.2019. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 2515/1997 και το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο 
της Απορροφούμενης εταιρείας εισφέρεται στην Απορροφούσα, η οποία αυξάνει το μετοχικό της 
κεφάλαιο κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης. 
 
Ως εκ τούτου, το άθροισμα  του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και της Grivalia ισούται προς 
820.648.292,67 ευρώ (€655.799.629,50 πλέον €164.848.663,17 = €820.648.292,67). 
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Περαιτέρω, προς το σκοπό στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της 
Eurobank, κεφαλαιοποιείται ποσό 32.458.933,29 ευρώ προερχόμενο από φορολογημένα (βάσει του 
άρθρου 26 ν. 3634/2008) κέρδη, τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Απορροφούσας σε 
λογαριασμούς «ειδικών φορολογημένων αποθεματικών» και, ειδικότερα, κεφαλαιοποιείται ποσό 
φορολογημένων αποθεματικών (α) με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού ύψους είκοσι 
τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και τριάντα 
ενός λεπτού του ευρώ 24.494.700,31, από το λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά 
χρεογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και (β) μέρους συνολικού αποθεματικού 
ύψους είκοσι εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και δύο λεπτών 
(€20.072.205,02), από το λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 
26 ν. 3634/2008» και, συγκεκριμένα, αποθεματικό ύψους επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα 
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ 
(€7.964.232,98). Συνολικά, δηλαδή, κεφαλαιοποιείται ποσό ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων 
τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα  λεπτών του 
ευρώ (32.458.933,29 €) και, λαμβανομένης υπόψη της ως άνω άθροισης των μετοχικών κεφαλαίων 
των συγχωνευόμενων εταιρειών, η τελική ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Απορροφούσας 
θα μεταβληθεί από 0,30 Ευρώ σε 0,23 Ευρώ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώνεται στο ποσό των 
οκτακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτά του Ευρώ (853.107.225,96 €) διαιρούμενο σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια 
εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) κοινές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,23 Ευρώ η κάθε μία. 
 
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 31η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
 
Οι πράξεις της Απορροφούμενης που διενεργούνται μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι 
την Ημέρα Συγχώνευσης θα θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι διενεργούνται για λογαριασμό 
της Απορροφούσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματά της, που θα προκύψουν από την ημερομηνία 
αυτή μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της 
Απορροφούσας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 69 παρ. 2 στοιχ. ε, 74 και 75 ν. 2190/20, σε 
συνδυασμό και με τα άρθρα 2 παρ. 6 του ν. 2166/93 και 16 ν. 2515/1997 και τα ποσά θα 
μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχώνευσης. 
 
6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών και ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά της Απορροφούμενης 
θα μεταφερθούν και θα εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της 
Απορροφούσας. 
 
7. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
 
Από την Ημέρα Συγχωνεύσεως η Απορροφούσα θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία) για το σύνολο των νέων μετοχών που ανταλλάσσονται με τις παλιές. Οι δικαιούχοι 
μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο. 
 
Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης της Απορροφούσας που θα κρίνει επί της συγχώνευσης. Διευκρινίζεται ότι τυχόν 
κλασματικά υπόλοιπα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. 
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8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ 
 
Οι μετοχές της Απορροφούσας που θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφούμενης θα 
παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει 
χώρα από την Ημέρα Συγχώνευσης και εφεξής. 
 
9. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 
Στην Απορροφούμενη δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην 
μετοχών. 
 
Σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων τους ή στους τακτικούς ελεγκτές τους. 
 
10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Όλοι οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη 
συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για το σχέδιο σύμβασης 
συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιριών των εγγράφων που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α, β και γ του κ.ν. 2190/1920. 
 
Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση συμφωνήθηκαν από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των 
συμβαλλομένων εταιρειών. 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση 
της Grivalia από την Τράπεζα και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων 
εταιρειών. 
 
 
 
 
Για το Δ.Σ. της Eurobank ___________________ 

Χάρης Κοκολογιάννης 

 _____________________+ 
Απόστολος Καζάκος 

Για το Δ.Σ. της Grivalia ___________________________ 
Παναγιώτης Αριστείδης Βάρφης 

 


