
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

της εταιρείας με την επωνυμία  

«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  

με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία  

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την εταιρεία «ACCOUNTING CONSULTING & TAX 

SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, 

 του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν 

 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, την 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, μεταξύ: 
 
α.  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε.», με έδρα στον Δήμο 
Αθηναίων (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 87, Τ.Κ. 117 45), με αριθμό καταχώρησης 069626103000 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 998279132, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η 
«Διασπώμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Ιωάννη Παναγιωτάκη, 
σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2019, 

 
β.   της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (οδός Αμερικής αριθ. 4, Τ.Κ. 
10564), με αριθμό καταχώρησης 000225501000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό 
φορολογικού μητρώου 094014298, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  (εφεξής η «Πρώτη Επωφελούμενη 
Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τους κκ. Βασίλειο Κουτεντάκη και Γεώργιο 
Γεωργόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με ημερομηνία 21 
Νοεμβρίου 2019, και 

 
γ.  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «A.C.T. B.A.S. Α.Ε.», με έδρα στον 
Δήμο Αθηναίων (οδός Μητροπόλεως αριθ. 9, Τ.Κ. 10557), με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
009621001000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 997671273, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η 
«Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από την κα. 
Αρχοντούλα Σταμπολίτη σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με ημερομηνία 
21 Νοεμβρίου 2019, 

 
 εφεξής η Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία και η Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία καλούμενες από 

κοινού ως οι «Επωφελούμενες Εταιρείες», 
 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Α.  Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 21 

Νοεμβρίου 2019, ομόφωνα αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της κοινής διάσπασης της 
Διασπώμενης Εταιρείας, με απορρόφηση από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 
2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. 



 

 

 
Β. Αντιστοίχως, δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρώτης Επωφελούμενης 

Εταιρείας με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2019, ομόφωνα αποφασίστηκε η Πρώτη Επωφελούμενη 
Εταιρεία να προχωρήσει σε ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω της 
μεταβίβασης (με απορρόφηση) από τη Διασπώμενη Εταιρεία σε αυτήν μέρους (τμήματος) των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας, στο πλαίσιο έναρξης και 
εφαρμογής της διαδικασίας κοινής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από τις 
Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του 
Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύουν. 

 
Γ. Περαιτέρω, δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δεύτερης Επωφελούμενης 

Εταιρείας με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2019, ομόφωνα αποφασίστηκε η Δεύτερη Επωφελούμενη 
Εταιρεία να προχωρήσει σε διεύρυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας λόγω της 
μεταβίβασης (με απορρόφηση) από τη Διασπώμενη Εταιρεία σε αυτήν μέρους (τμήματος) των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας, στο πλαίσιο έναρξης και 
εφαρμογής της διαδικασίας κοινής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση από τις 
Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 
4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύουν. 

 
Δ.  Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, τα Διοικητικά Συμβούλια της Διασπώμενης 

Εταιρείας και των Επωφελούμενων Εταιρειών, μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 
προέβησαν στη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης για την επεξήγηση και δικαιολόγηση, από νομική και 
οικονομική άποψη, του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. 

 
Ε. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εταιρικών αποφάσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια των 

εμπλεκομένων μερών (δηλαδή, της Διασπώμενης Εταιρείας και των Επωφελούμενων Εταιρειών), 
σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνίες 18 Δεκεμβρίου 2019, 18 Δεκεμβρίου 2019 και 18 
Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις της εν 
λόγω κοινής διάσπασης, που αποτελούν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης. 

 
Ως εκ τούτου, τα μέρη με το παρόν συμφωνούν τα ακόλουθα: 
 
1. Η Διασπώμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.», με έδρα στον Δήμο Νέας Σμύρνης (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 87, Τ.Κ. 117 45), με αριθμό 
καταχώρησης 069626103000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 
998279132, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ασκεί τη δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, της προώθησης 
και παροχής ασφαλιστικών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών, και της ανάληψης με σύμβαση, 
έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών, στο όνομα και για λογαριασμό άλλων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. 

 
2. Η Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων 
(οδός Αμερικής αριθ. 4, Τ.Κ. 10564), με αριθμό καταχώρησης 000225501000 στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο και αριθμό φορολογικού μητρώου 094014298, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία αποτελεί 



 

 

πιστωτικό ίδρυμα νόμιμα ιδρυθέν και λειτουργούν στην Ελλάδα, ασκώντας ένα εκτενές φάσμα 
τραπεζικών εργασιών και δραστηριοτήτων. 

 

3. Η Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ACCOUNTING 
CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό 
τίτλο «A.C.T. B.A.S. Α.Ε.», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (οδός Μητροπόλεως αριθ. 9, Τ.Κ. 10557), με 
αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 009621001000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 997671273, 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία αποτελεί επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής φύσεως και συναφών υπηρεσιών. 

 
4. Το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης Εταιρείας και της Δεύτερης 

Επωφελούμενης Εταιρείας κατέχεται από την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία. 
 

5. Η κοινή διάσπαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 
3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύουν, και θα συντελεστεί μέσω της μεταβίβασης (με απορρόφηση) από τη Διασπώμενη 
Εταιρεία στις Επωφελούμενες Εταιρείες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 
Διασπώμενης Εταιρείας. 

 
6. Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού της μεταβίβασης στις ως άνω δύο Επωφελούμενες 

Εταιρείες του συνόλου της περιουσίας της Διασπώμενης Εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις της τελευταίας διασπώνται σε δύο μέρη (τμήματα), σύμφωνα με την κατανομή του 
όρου 8 του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. Στο πλαίσιο της παρούσας διάσπασης, τo 
πρώτο μέρος θα μεταβιβαστεί, μέσω απορρόφησης, στην Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία, ενώ το 
δεύτερο μέρος θα μεταβιβαστεί, μέσω απορρόφησης, στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία. 

 
7. Δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης Εταιρείας και των 

Επωφελούμενων Εταιρειών με ημερομηνίες 21 Νοεμβρίου 2019, 21 Νοεμβρίου 2019 και 21 
Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα, οι εν λόγω τρεις εταιρείες διόρισαν την ελεγκτική εταιρεία «RSM 
Greece Α.Ε.», με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 16, προκειμένου αυτή να προβεί: (i) στην εξέταση των όρων 
του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, και (ii) τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης για τη διαπίστωση της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν 
στις ως άνω δύο Επωφελούμενες Εταιρείες κατά την ολοκλήρωση της κοινής διάσπασης, σύμφωνα 
με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, του Ν. 4601/2019, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. 

 
8. Η παρούσα κοινή διάσπαση θα βασιστεί στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 

Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 
Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019, όπως η ημερομηνία αυτή προσδιορίστηκε 
δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης Εταιρείας και των 
Επωφελούμενων Εταιρειών με ημερομηνίες 21 Νοεμβρίου 2019, 21 Νοεμβρίου 2019 και 21 
Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα. Η απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 
Διασπώμενης Εταιρείας από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με την κατανομή που 
προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης, θα διενεργηθεί 
με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της 
Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 
Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019 και περιγράφονται ακολούθως, με τα 
αντίστοιχα της οικείας Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, και 



 

 

όπως όλα αυτά θα διαμορφωθούν κατά τμήμα, μέχρι την νόμιμη τελείωση της παρούσας κοινής 
διάσπασης, και τα στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού των 
Επωφελούμενων Εταιρειών (με απορρόφηση), ως εξής: 

 

 

Διασπώμενη 
Εταιρεία 

Υπόλοιπο 

 Τμήμα 
μεταβιβαζόμενο 

στην Πρώτη 
Επωφελούμενη 

Εταιρεία 

 Τμήμα 
μεταβιβαζόμενο 

στη Δεύτερη 
Επωφελούμενη 

Εταιρεία 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  30.06.2019 30.06.2019 30.06.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια   4.096,43 - 4.096,43 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  446.208,03 - 446.208,03 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  1.391.898,45 623.415,25 768.483,20 

Σύνολο 1.842.202,91 623.415,25 1.218.787,66 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων   23.586.409,41 - 23.586.409,41 

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες  10.574.656,49 7.913.823,43 2.660.833,06 

Λοιπές απαιτήσεις  911.363,96 - 911.363,96 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  29.840.757,77 19.724.963,00 10.115.794,77 

Σύνολο 64.913.187,63 27.638.786,43 37.274.401,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  66.755.390,54 28.262.201,67 38.493.188,87 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο   1.200.000,00 - 1.200.000,00 

Αποθεματικά  1.589.125,78 - 1.589.125,78 

Κέρδη εις νέο  32.003.566,35 26.035.718,65 5.967.847,70 

Σύνολο  34.792.692,13 26.035.718,65 8.756.973,48 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  

313.659,40 - 313.659,40 

Σύνολο 313.659,40  - 313.659,40 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες   25.791.656,20 - 25.791.656,20 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  3.302.699,43 2.226.483,02 1.076.216,41 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   2.554.683,38 - 2.554.683,38 

Σύνολο 31.649.039,01 2.226.483,02 29.422.555,99 

Σύνολο υποχρεώσεων  31.962.698,41 2.226.483,02 29.736.215,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  66.755.390,54 28.262.201,67 38.493.188,87 

 



 

 

 
Τυχόν περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης 
Διάσπασης, είτε πιθανώς παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή 
ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με εκείνα από τα περιουσιακά 
στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας προς τα οποία κατά το εγγύτερο προσομοιάζουν, συνδέονται 
ή άλλως προέρχονται. 

 
9. Η παρούσα κοινή διάσπαση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την οικεία 

νομοθεσία, της σύμβασης διάσπασης, ως προς τις Επωφελούμενες Εταιρείες, ακόμα και πριν από 
τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Διασπώμενης Εταιρείας. 

 
10. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης διάσπασης, θα 

επέλθουν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης Εταιρείας και των 
Επωφελούμενων Εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα: 

 
α) οι Επωφελούμενες Εταιρείες θα υποκατασταθούν - αυτόματα, ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία - ως καθολικές διάδοχοι στη μεταβιβαζόμενη 
σε αυτές περιουσία. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας, δηλαδή το 
σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Διασπώμενης 
Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και 
αφορούν στη μεταβιβαζόμενη περιουσία. Η μεταβίβαση αυτής της περιουσίας στις Επωφελούμενες 
Εταιρείες θα γίνει σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης 
Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης, 
 
β) η εταιρική συμμετοχή της μοναδικής (100%) μετόχου της Διασπώμενης Εταιρείας, δηλαδή της 
Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία θα αυξηθεί, σύμφωνα με 
την κατανομή που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση 
διάσπασης, 
 
γ) oι εταιρικές συμμετοχές κάθε Επωφελούμενης Εταιρείας δεν ανταλλάσσονται με εταιρικές 
συμμετοχές της Διασπώμενης Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια την Επωφελούμενη 
Εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, 
 
δ) η Διασπώμενη Εταιρεία θα πάψει να υπάρχει, 
 
ε) oι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης Εταιρείας θα συνεχιστούν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη 
διατύπωση από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο 
παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης, και 
 
στ) oι οποιεσδήποτε τυχόν προβλεπόμενες στον Νόμο ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση 
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας θα τηρηθούν λόγω και επί τη βάσει 
της παρούσας κοινής διάσπασης. 

 
11. Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στις Επωφελούμενες Εταιρείες το σύνολο των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού του αντίστοιχου για καθεμία μέρους (τμήματος), όπως προαναφέρθηκε 
(δηλαδή, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019). Συνεπώς, οι 
Επωφελούμενες Εταιρείες θεωρούνται ως κυρίες, κάτοχοι και δικαιούχοι κάθε κινητού και ακίνητου 
περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των αξιώσεών της κατά τρίτων προσώπων για 



 

 

οποιαδήποτε αιτία, και γενικά κάθε περιουσιακού στοιχείου, που αφορά στο οικείο για καθεμία 
μεταβιβαζόμενο μέρος (τμήμα), όπως λεπτομερώς αναφέρθηκε παραπάνω. 

 
12. Η Διασπώμενη Εταιρεία ρητά αναφέρει στο παρόν και εγγυάται ότι: (α) το ενεργητικό και παθητικό 

που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019 είναι 
αληθή, ακριβή και πλήρη, και (β) η μεταβιβαζόμενη περιουσία ανήκει στην αποκλειστική και 
αδιαμφισβήτητη κυριότητα της Διασπώμενης Εταιρείας, και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε βάρος ή 
επιβάρυνση. 

 
13. Οι Επωφελούμενες Εταιρείες ρητά δηλώνουν στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

τη μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν στο οικείο 
για καθεμία μεταβιβαζόμενο μέρος (τμήμα), όπως προσδιορίζεται παραπάνω, και όπως αυτά 
ενδέχεται να τροποποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας κοινής διάσπασης. 

 
14. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες 

χιλιάδες Ευρώ (€ 1.200.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. 

 

15. Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο 
δισεκατομμύρια εξακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες 
εννιακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ (€ 2.619.954.984), διαιρούμενο σε τετρακόσια τριάντα έξι 
εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (436.659.164) κοινές 
ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€6,00) η καθεμία. 

 

16. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα 
χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο 
μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η καθεμία. 

 
17. Αναφορικά με την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 

της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 3ο Ιουνίου 2019 αλλά και με την Έκθεση για τη 
διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, που πρόκειται να μεταβιβαστούν στις Επωφελούμενες 
Εταιρείες στο πλαίσιο της παρούσας κοινής διάσπασης, η αξία του μέρους (τμήματος) που θα 
μεταβιβαστεί στην Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία ισούται με είκοσι έξι εκατομμύρια τριανταπέντε 
χιλιάδες επτακόσια δεκαοκτώ Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (€ 26.035.718,65). Ωστόσο, με την 
ολοκλήρωση της παρούσας κοινής διάσπασης, και λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο (100%) του 
μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης Εταιρείας κατέχεται από την Πρώτη Επωφελούμενη 
Εταιρεία, η μεταβίβαση (με απορρόφηση) του εν λόγω μέρους (τμήματος) των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας στην Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία δεν 
θα επιφέρει οιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, λόγω σύγχυσης. 

 

18. Αναφορικά με τη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 
της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 3ο Ιουνίου 2019 αλλά και με την Έκθεση για τη 
διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, που πρόκειται να μεταβιβαστούν στις Επωφελούμενες 
Εταιρείες στο πλαίσιο της παρούσας κοινής διάσπασης, η αξία του μέρους (τμήματος) που θα 
μεταβιβαστεί στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία ισούται με οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες 
πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (€ 8.756.973,48), 



 

 

που αναλύεται σε μετοχικό κεφάλαιο ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 1.200.000), 
αποθεματικά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες εκατό εικοσιπέντε  Ευρώ και 
εβδομήντα οκτώ λεπτά (€ 1.589.125,78) και κέρδη εις νέον πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα 
επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 5.967.847,70). Συνεπώς, το 
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, ύψους εξήντα χιλιάδων Ευρώ 
(€60.000), θα αυξηθεί κατά την ολοκλήρωση της παρούσας κοινής διάσπασης κατά το ποσό του ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.200.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) 
έκαστη. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέρχεται, 
κατόπιν ολοκλήρωσης της παρούσας κοινής διάσπασης, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.260.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα 
(1.260.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) έκαστη. 

 
19. Κατόπιν ολοκλήρωσης της παρούσας κοινής διάσπασης, θα εκδοθεί μετοχικός τίτλος από τη 

Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία στο όνομα της μοναδικής (100%) μετόχου της, δηλαδή της Πρώτης 
Επωφελούμενης Εταιρείας. Η Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία, ως μοναδική (100%) μέτοχος της 
Διασπώμενης Εταιρείας, θα παραδώσει τις μετοχές της μέσω του αντίστοιχου μετοχικού τίτλου (ο 
οποίος θα ακυρωθεί) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας, και 
θα λάβει μετοχικό τίτλο (σε αντικατάσταση του ως άνω αναφερόμενου τίτλου) που θα ενσωματώνει 
το σύνολο (100%) των (υφιστάμενων και νεοεκδοθεισών) μετοχών της Δεύτερης Επωφελούμενης 
Εταιρείας. 

 
20. Μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας κοινής διάσπασης, οι μετοχές της Δεύτερης 

Επωφελούμενης Εταιρείας, που θα εκδοθούν άμεσα στο όνομα της μοναδικής (100%) μετόχου της 
(αλλά και μοναδικής μετόχου της Διασπώμενης Εταιρείας), ήτοι της Πρώτης Επωφελούμενης 
Εταιρείας, θα παρέχουν στην τελευταία το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Δεύτερης 
Επωφελούμενης Εταιρείας. 

 
21. Από την 1η Ιουλίου 2019, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού της Διασπώμενης Εταιρείας (της 3οης Ιουνίου 2019), δυνάμει του οποίου η 
παρούσα κοινή διάσπαση πραγματοποιείται, και μέχρι την ολοκλήρωση της διάσπασης, 
οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν σε έκαστο από τα ως άνω μέρη (τμήματα) των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας και οι οποίες πραγματοποιούνται από τη 
Διασπώμενη Εταιρεία, θεωρούνται – από λογιστικής και φορολογικής άποψης – ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί για λογαριασμό των Επωφελούμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 
2515/1997 και το άρθρο 59 παρ. 2 περιπτ. (ε) του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, και τα ποσά θα 
μεταφερθούν στα βιβλία των τελευταίων με συγκεντρωτική εγγραφή την ημέρα ολοκλήρωσης της 
διάσπασης. 

 

22. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, η σύμβαση διάσπασης, η εισφορά και 
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας, κάθε σχετική πράξη ή 
συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπραγμάτου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι 
μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκόμενων στην κοινή 
διάσπαση εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, 
καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για την παρούσα κοινή διάσπαση, η 
δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και η μεταγραφή στα 



 

 

βιβλία μεταγραφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων (εφόσον υφίστανται) απαλλάσσονται παντός 
φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου. 

 
23. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας και των Επωφελούμενων Εταιρειών με ειδικά 

δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός από μετοχές, πλην του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο κατέχει τα ειδικά δικαιώματα που αναφέρονται στην 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας η οποία είναι δημοσιευμένη 
στην ιστοσελίδα αυτής (https://www.piraeusbankgroup.com), ούτε υφίστανται οποιαδήποτε 
προτεινόμενα για τα πρόσωπα αυτά μέτρα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κάτοχοι άλλων 
δικαιωμάτων στη Διασπώμενη Εταιρεία και στις Επωφελούμενες Εταιρείες. 

 
24. Σύμφωνα με το Καταστατικό καθώς και τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών 

Συνελεύσεων των Μετόχων τόσο της Διασπώμενης Εταιρείας όσο και των Επωφελούμενων 
Εταιρειών, δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων τους, στους εσωτερικούς ελεγκτές τους και στους εμπειρογνώμονες μέχρι 
και σήμερα. 

 
25. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης θα καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για καθεμία 

από τις εταιρείες που μετέχουν στην παρούσα κοινή διάσπαση, και θα δημοσιευθεί στον 
διαδικτυακό του τόπο έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση για τη λήψη απόφασης για το 
Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης. 

 

26. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων της παραπάνω παραγράφου 
25, οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν 
γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν, κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον 
αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της διάσπασης, 
καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις. 

 
27. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση στην έδρα καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν 

στην παρούσα κοινή διάσπαση, κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 84 του Ν. 
4601/2019, δηλαδή έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που 
καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση, των εξής εγγράφων: (α) του Σχεδίου Σύμβασης 
Διάσπασης, (β) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων 
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση, 
των τριών (3) τελευταίων ετών, (γ) της σχετικής Έκθεσης για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της Διασπώμενης Εταιρείας που θα 
μεταβιβαστούν στις Επωφελούμενες Εταιρείες και (δ) της από 19 Δεκεμβρίου 2019 λεπτομερούς 
έκθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των εμπλεκομένων στην παρούσα κοινή διάσπαση εταιρειών. 

 
28. Για την παρούσα διάσπαση θα απαιτηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθεμιάς από τις 

εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση, η οποία θα ληφθεί όπως ορίζεται στον Νόμο και στο 
καταστατικό της, η οποία θα αφορά τουλάχιστον στην έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. 
Σε καμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες 
εταιρικών συμμετοχών, πλην ονομαστικών μετοχών. Μετά τη λήψη της ως άνω απόφασης για την 
έγκριση της κοινής διάσπασης, θα καταρτιστεί από τους εκπροσώπους των οικείων εταιρειών 



 

 

σύμβαση διάσπασης, η οποία θα υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. 
Ακολούθως, η διάσπαση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 3419/2005, όπως 
ισχύει, ή/και της εκάστοτε ισχύουσας μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας κοινής διάσπασης 
νομοθεσίας, για καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στην παρούσα κοινή διάσπαση. 

 
29. Τα συμβαλλόμενα στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης μέρη αναγνωρίζουν ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της παρούσας κοινής διάσπασης υπόκειται, 
σε κάθε περίπτωση, και στην εποπτική αρμοδιότητα των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και φορέων 
(ενδεικτικά: Υπουργείο Ανάπτυξης, Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.) στους οποίους υπάγονται η 
Διασπώμενη Εταιρεία και οι Επωφελούμενες Εταιρείες για την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης συντάχθηκε και υπογράφηκε από 
τους νομίμους εκπροσώπους της Διασπώμενης Εταιρείας και των Επωφελούμενων Εταιρειών. 
 

Για λογαριασμό της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(Διασπώμενη Εταιρεία) 

 

 

……………………….. 

Ιωάννης Παναγιωτάκης  

 

Για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία) 

 

 

………………………..   ……………………….. 

Βασίλειος Κουτεντάκης    Γεώργιος Γεωργόπουλος 

 

Για λογαριασμό της «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία) 

 

 

……………………….. 

Αρχοντούλα Σταμπολίτη  

 
 
 
 
 
 
 
 
To παρόν καταχωρήθηκε την 13.01.2020 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ μέσω του συνδέσμου 
https://www.businessregistry.gr/publicity/show/225501000 και είναι διαθέσιμο από την 15.05.2020 στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας Πειραιώς μέσω του συνδέσμου https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors 

https://www.businessregistry.gr/publicity/show/225501000
https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors

