
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)» ΚΑΙ Δ.Τ. «MINDWORKS» ΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» KAI ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1. Εισφέρουσα τον κλάδο είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ATCOM 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» δ.τ. «ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA A.E.» αριθμό 
μητρώου Α.Ε 47647/004/Β/00/0041, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 4047301000 η οποία εδρεύει στο 
Δήμο Αχαρνές Αττικής οδός Αριστοτέλους αρ. 95. 

2. Η απόσχιση του κλάδου «Υπηρεσίες Διαφήμισης Διαδικτύου (Internet)» και δ.τ. 
«Mindworks» της ανώνυμης εταιρείας «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» με δ.τ. 
«ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA A.E.» και η εισφορά αυτού για σύσταση 
νέας ανώνυμης εταιρείας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και 
την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία 
του κλάδου, όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (Λογιστική 
Κατάσταση) της 30/09/2013.  

3. Ως κλάδος «Υπηρεσίες Διαφήμισης Διαδικτύου (Internet)» και δ.τ. «Mindworks» 
για τους σκοπούς της παρούσας απόσχισης ορίζεται ως «η επιχειρηματική μονάδα 
που προσφέρει τις παρακάτω εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαφήμισης Διαδικτύου 
(Internet) Search Engine Optimization (SEO) (Βελτιστοποίηση Αποτελεσμάτων στις 
Μηχανές Αναζήτησης βάση λέξεων/φράσεων κλειδιών του δικτυακού τόπου ώστε να 
εμφανίζεται στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης), Paid Search Marketing 
(Μεθοδολογία πληρωμένης διαφήμισης στις Μηχανές Αναζήτησης για την προώθηση 
των προϊόντων και υπηρεσιών ενός δικτυακού τόπου), Usability studies (Μελέτη  
χρηστικότητας για δικτυακό τόπο), Web Analytics  & User Behavior (Στατιστικά 
στοιχεία δικτυακής κίνησης του δικτυακού τόπου και ανάλυση συμπεριφοράς 
χρηστών εντός δικτυακού τόπου)  («Εισφερόμενος Κλάδος ή Κλάδος»). Ο 
Εισφερόμενος Κλάδος απαρτίζεται από τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 
όπως αναλύονται στην Λογιστική Κατάσταση, την οποία η Εισφέρουσα κατήρτισε 
για το σκοπό της απόσχισης και όπως αυτά τυχόν διαφοροποιηθούν μέχρι την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της εισφοράς και απορρόφησης. 

4. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου και η εισφορά αυτού στη νέα ανώνυμη εταιρεία, 
τελειώνει με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης της 
αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση αυτής και την έγκριση του 
καταστατικού της. 

5. Από της τελειώσεως της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέα Α.Ε., η 
νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα 
με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας 
εταιρείας, που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο. 

6. Η εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω 
κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό) στη νέα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή 



κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (Λογιστική 
Κατάσταση) της 30/09/2013 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη 
νόμιμη τελείωση της απόσχισης του κλάδου και τη σύσταση της νέας εταιρείας. Η 
νέα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε 
περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας.  

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας σχηματίζεται από το ποσό της καθαρής 
θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε από την 
Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανέρχεται σε τριακόσιες οκτώ 
χιλιάδες ευρώ (€ 308.000,00) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων  μετοχών 
(30.800) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστης. 

8. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας που διενεργούνται και αφορούν 
τον Κλάδο, από την επόμενη της ημερομηνίας της Λογιστικής Κατάστασης και μέχρι 
την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας εταιρείας, 
λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της εισφέρουσας τον κλάδο 
εταιρείας. Σε περίπτωση που προκύψουν λογιστικές ζημιές κατά το διάστημα αυτό, 
υποχρεούται η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς 
αποφυγή μειώσεως  του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας, σε περίπτωση δε 
που προκύψουν κέρδη, θα παραμείνουν υπέρ της Εισφέρουσας. 

9. Τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου που θα μεταβιβαστούν στη νέα 
εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

10. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία μεταβιβάζει στη νέα εταιρεία το σύνολο του 
ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της και κατά συνέπεια η νέα εταιρεία 
καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου 
περιουσιακού στοιχείου της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής 
κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει 
περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον εισφερόμενο κλάδο της.  
 
11. Μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή 
άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω κλάδο της εισφέρουσας αυτόν 
ανώνυμης εταιρείας  και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με 
ακρίβεια στη παρούσα σύμβαση , είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης 
φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι 
έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή 
δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του κλάδου 
περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη νέα εταιρεία.  
 
12. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η 
περιουσία του εισφερόμενου κλάδου ως συνόλου εννοούμενης  (ενεργητικό και 
παθητικό) κατά την 30/09/2013 είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της 
επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στην οποία αναγράφονται τα 
εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία 
περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν 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 ως άνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
13. Η νέα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως 
αυτά περιγράφονται στην ως άνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 
2190/1920, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της 
αποσχίσεως του κλάδου και της σύστασης της νέας εταιρείας. Τα περιουσιακά  αυτά 
στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας τον 
κλάδο εταιρείας. 
 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


