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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΣΗ  

ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

του Αλλοδαπού Υποκαταστήματος στην Ελλάδα με την επωνυμία  

«UW TECH GmbH HELLAS BRANCH» 

 

Η εταιρεία GmbH με την επωνυμία UW Tech GmbH, που εδρεύει στο Βάιμπλιγκεν 

(Waiblingen), στην οδό Neckarstrasse 55, 71334 Βάιμπλιγκεν (Βάιμπλιγκεν), 

Γερμανία, καταχωρισμένη στο Μητρώο Εταιριών του Ειρηνοδικείου της Στουτγάρδης  

(Stuttgart) με αριθμό  HRB 751246, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Νικόλαο 

Παπασαραφιανό, διαχειριστή και εταίρο με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό 

κεφάλαιο 100% (εφεξής η «Εισφέρουσα Εταιρεία»), η οποία διατηρεί 

 

Ελληνικό υποκατάστημα με την επωνυμία UW Tech GmbH Hellas Branch, με έδρα 

το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αβέρωφ 34 Α, Τ.Κ. 14232, με αριθμό ΓΕΜΗ: 

129579801001 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997264723, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Νικόλαο Παπασαραφιανό, δυνάμει 

των από 21.06.2019 Αποφάσεων 16 και 17 των Εταίρων και ταυτάριθμων 

πρακτικών καθώς και τη υπ’ αριθ. 2105-21/09/2016 Συμβολαιογραφική Πράξη της 

Εταιρείας με την επωνυμία UW TECH GMBH, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη με 

αριθ. πρωτ. 806408/24.05.2017  Ανακοίνωση ΓΕΜΗ, (εφεξής η «Κλάδος») 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

I. Την από 28.12.2020 Απόφαση Εταίρων της Γερμανικής Εταιρείας UW TECH 

GMBH, υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας ενώπιον της κας Ulrike Renz εκτελώντας προξενικά καθήκοντα στο 

Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη 

Θεσσαλονίκη, φέροντας την από 10.02.2021 νόμιμη θεώρηση του 

Γερμανικού Προξενείου, με επίσημη και πιστή μετάφρασή του στην ελληνική 

γλώσσα, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκαν τα εξής: 

 

1) Η  μετατροπή του υποκαταστήματος της Εταιρίας στην Ελλάδα με την 

επωνυμία UW Tech GmbH Hellas Branch, σε Ανώνυμη Εταιρία στην 

Ελλάδα, στην οποία το σύνολο των μετοχών της θα κατέχει η εταιρία 

UW Tech GmbH σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων της 

κείμενης ελληνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4601/2019.   
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2) Όρισαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 ως ημερομηνία σύνταξης 

Ισολογισμού Μετασχηματισμού, μετά την οποία, ήτοι  από 01.01.2021 

όλες οι πράξεις που γίνονται από το ελληνικό υποκατάστημα 

θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν 

διενεργηθεί για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας.  

3) Την ανάθεση στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ της εκτίμησης της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος – εισφερόμενου 

κλάδου, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, της εξέτασης 

του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 

4601/2019 και της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων. 

4) Λόγω του ότι μοναδικός εταίρος και διαχειριστής είναι ο κ. Νικόλαος 

Παπασαραφιανός, αποφάσισαν τη μη σύνταξη γραπτής έκθεσης προς 

τους εταίρους για το Μετασχηματισμό – Απόσχιση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4601/2019, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 74 έως 

103 «δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη 

διάσπαση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61, ούτε 

ενημέρωση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου 

άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης που μετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές 

της». 

5) Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Νικόλαος Παπασαραφιανός, ο οποίος έχει τις 

παρακάτω ιδιότητες: (α) μοναδικός  εταίρος  της Γερμανικής 

εταιρείας UW Tech GmbH, που εδρεύει στο Βάιμπλιγκεν 

(Waiblingen), στην οδό Neckarstrasse 55, 71334 Βάιμπλιγκεν 

(Βάιμπλιγκεν), Γερμανία, καταχωρισμένη στο Μητρώο Εταιριών του 

Ειρηνοδικείου της Στουτγάρδης  (Stuttgart) με αριθμό  HRB 75124, 

(β) μοναδικός Διαχειριστής της Γερμανικής εταιρείας UW Tech GmbH 

και (γ) Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής του υποκαταστήματος 

στην Ελλάδα ‘UW Tech GmbH Hellas Branch’,  που εδρεύει στην οδό 

Αβέρωφ 34 Α, Τ.Κ. 14232 Νέα Ιωνία Αττικής, ΑΦΜ: EL997264723, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αρ. μητρώου ΓΕΜΗ: 129579801001, να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ‘UW Tech GmbH’ για 

να συζητήσει και ακολούθως αποφασίσει τη σύνταξη και έγκριση του 

σχεδίου για τον παραπάνω Μετασχηματισμό – Απόσχιση, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ή και σε 

όποιο άλλο μέρος αυτός προκρίνει,  να προβεί στην υπογραφή και 



 

3 

 

θεώρηση κατά το νόμο του πρακτικού με τις σχετικές αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης 

 

Συντάσσει το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης - Μετασχηματισμού, με το 

οποίο αποφασίζονται ακόλουθα: 

 

I. Το υποκατάστημα που μετατρέπεται (κλάδος που αποσχίζεται) με το παρόν 

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, εισφέρεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία με την 

επωνυμία UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε., δ.τ. UW TECH HELLAS A.E., (εφεξής «επωφελούμενη») έδρα 

στο Δήμο Νέας Ιωνίας, οδός Αβέρωφ 34 Α, Τ.Κ. 142 32, όπως απεικονίζεται 

στον από 31.12.2020 Ισολογισμό του και έχει αποτιμηθεί με την από 19.03.2021 

Έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, 

της Ελεγκτικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (εφεξής «Αποτίμηση Κλάδου»). 

II. Σημειώνεται ότι λόγω του ότι μοναδικός εταίρος και διαχειριστής είναι ο κ. 

Νικόλαος Παπασαραφιανός, αποφάσισαν τη μη σύνταξη γραπτής έκθεσης προς 

τους εταίρους για τη Μετατροπή – Απόσχιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4601/2019, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 74 έως 103 «δεν απαιτείται γραπτή 

έκθεση προς τους εταίρους για τη διάσπαση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 61, ούτε ενημέρωση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης που μετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές της». 

III. Ο σκοπός της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα και με την με Αριθ. Πρωτ. 

17687/26.02.2015 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ είναι: 

1. Η επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής έργων, 

2. Η έρευνα, ανάπτυξη, διανομή και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών,  

3. Η μελέτη, κατασκευή, εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών, 

βιομηχανικών και ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού, 

λογισμικού και πληροφορικής,  

4. Η μελέτη, εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και 

εξοικονόμησης υδάτινων και ενεργειακών πόρων,  

5. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,  

6. Η συλλογή, μεταφορά και ολοκληρωμένη διαχείριση μη επικίνδυνων 

στερεών και υγρών αποβλήτων,  

7. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως μελετών για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, 
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8. Η αντιπροσώπευση εταιριών, τεχνολογικών οίκων και η παροχή υπηρεσιών 

μεσιτείας, 

9. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλους τους 

παραπάνω τομείς καθώς και όποιες άλλες δραστηριότητες που προωθούν 

σκοπό της εταιρίας, 

10. Η ίδρυση και λειτουργία χημικού εργαστηρίου για την παροχή υπηρεσιών 

συλλογής δειγμάτων, διενέργειας χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων 

και ποιοτικών ελέγχων σε νερό, έδαφος, βιολογική και χημική ιλύ, σε υγρά 

και στερεά απόβλητα. 

Μέσω της προτεινόμενης απόσχισης – μετατροπής του υποκαταστήματος 

επιδιώκεται ο οργανωτικός και γεωγραφικός διαχωρισμός της Εταιρείας για 

τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργικών μονάδων, τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας αλλά και τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διεκδίκηση νέων 

έργων στην Ελλάδα.  Η εν λόγω απόσχιση – μετατροπή δεν θα επηρεάσει 

αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη και στοιχεία της Μητρικής (Κεντρικού), 

δεδομένου ότι η Επωφελούμενη Εταιρεία, ως θυγατρική της Εισφέρουσας 

κατά 100%, ενοποιείται πλήρως. 
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IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

(α) Νομική μορφή, επωνυμία έδρα και αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. των εταιρειών 

Εισφέρουσα Εταιρεία (Κεντρικό – Μητρική): 

Εταιρική μορφή: 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το Γερμανικό Εμπορικό Δίκαιο και το 
Νόμο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(GmbHG) και με πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 54 

του νόμου για τις GmbHG. 

Έναρξη: 

Καταστατικό Ίδρυσης από τις 15.10.2012, 

Τελευταία αλλαγή με την από 21.09.2016 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης 

Επωνυμία: UW TECH GmbH 

Έδρα: Neckarstrasse 55, D-71334 Waiblingen, Germany. 

VAT Nr.: / Tax Office: DE 287008146 / Waiblingen 

Ειρηνοδικείο Στουτγάρδης -
Τμήμα τήρησης Μητρώου 
Εταιρειών  HRB 

ΗRΒ 751246 

Ηλεκτρονική σελίδα: https://uwtech-gmbh.de/contact-us/ 

Διαχειριστής: Νικόλαος Παπασαραφιανός 

 

Επωφελούμενη Εταιρεία: 

Εταιρική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία. 

Επωνυμία: 
UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Διακριτικός Τίτλος: UW TECH HELLAS A.E. 

Έναρξη: 19 Μαρτίου 2014 

Έδρα: ΑΒΕΡΩΦ 34 Α – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Τ.Κ. 14232 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.: 997264723 / ΦΑΕ Αθηνών 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ: 129579801001  

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΒΕΑ: 295478 

Ηλεκτρονική σελίδα: https://uwtech-gmbh.de/contact-us/ 

Διαχειριστής Υποκαταστήματος: Νικόλαος Παπασαραφιανός 

 

(β) Σχέση Ανταλλαγής: 

Η Εισφέρουσα Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της Περιουσίας του Ελληνικού 

Υποκαταστήματος (Ενεργητικό και Παθητικό) στην Επωφελούμενη Εταιρεία, όπως 

απεικονίζεται στην Αποτίμηση Κλάδου και όπως η εν λόγω περιουσία θα 

διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της Απόσχισης – Μετασχηματισμού.  Η 

https://uwtech-gmbh.de/contact-us/
https://uwtech-gmbh.de/contact-us/
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Επωφελούμενη Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας και δικαιούχος 

κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου. 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου (Υποκαταστήματος) που θα μεταφερθούν στην 

Επωφελούμενη Εταιρεία είναι αυτά που απεικονίζονται στην Αποτίμηση Κλάδου, 

όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις. 

Ειδικότερα, η Εισφέρουσα Εταιρεία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το 

σύνολο του ενεργητικού και 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 Επωφελούμενη Εταιρεία να 

καταστεί κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, 

άυλων αγαθών, αξιώσεων, έννομων σχέσεων, διοικητικών ή άλλων αδειών καθώς 

και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου (Υποκαταστήματος). 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Εισφέρουσας 

Εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβει από την Επωφελούμενη Εταιρεία, έναντι 

εισφοράς του Κλάδου (Υποκαταστήματος), είναι αυτή της καθαρής θέσης.  Η 

επιλογή αυτής της μεθόδου προκρίνεται καθώς πρόκειται για ενδοεταιρικό  

μετασχηματισμό και το υπό μετατροπή υποκατάστημα ανήκει κατά 100% στην 

Εισφέρουσα Εταιρεία. 

Σύμφωνα με την Αποτίμηση Κλάδου, όπως αποτυπώνεται, η καθαρή θέση του 

Κλάδου (Υποκαταστήματος), ο οποίος αποσχίζεται από την Εισφέρουσα Εταιρεία και 

εισφέρεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων 

τριάντα χιλιάδων ευρώ (530.000 €).  Το ποσό των πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων 

(530.000 €) θα αποτελέσει το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο του υπό μετατροπή σε 

Ανώνυμη Εταιρεία Υποκαταστήματος,  το οποίο αποτελεί την υποχρέωση του 

υποκαταστήματος προς το Κεντρικό – αλλοδαπή εταιρεία. 

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της  Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει στο 

ποσό των πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (530.000 €) διαιρούμενο σε 

πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης, που θα αναληφθούν από την Εισφέρουσα 

Εταιρεία.  Μετά την ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού η Εισφέρουσα Εταιρεία 

θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας. 

 

(γ) Ημερομηνία από την οποία οι εταιρικές συμμετοχές που αποκτά η 

Εισφέρουσα Εταιρεία παρέχουν δικαίωμα στα κέρδη της Επωφελούμενης 

Εταιρείας καθώς και ειδικές συνθήκες σχετικά με αυτό το δικαίωμα. 

Επειδή η σχέση Εισφέρουσας και Επωφελούμενης Εταιρείας είναι Κεντρικό με 

Υποκατάστημα, ουσιαστικά η Επωφελούμενη Εταιρεία ανήκει στην Εισφέρουσα 
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Εταιρεία.  Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Μετατροπής του υποκαταστήματος 

σε Ανώνυμη Εταιρεία, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία θα δημοσιευθεί η 

απόφαση για την έγκριση Απόσχισης του Κλάδου, η Εισφέρουσα Εταιρεία θα έχει 

δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη. 

 

(δ) Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις που αφορούν τον Κλάδο 

(Υποκατάστημα), θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για 

λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας. 

Ειδικά σε ότι αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ της 

ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού Απόσχισης Κλάδου, ήτοι από 31.12.2020, 

και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Μετασχηματισμού (μετατροπής του 

Υποκαταστήματος σε Ανώνυμη Εταιρεία), ήτοι της καταχώρησης της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο ΓΕΜΗ,  γίνονται από 

λογιστικής και φορολογικής άποψης για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας. 

 

(ε) Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες, στον 

διαχειριστή και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους εσωτερικούς 

ελεγκτές της Εισφέρουσας και της Επωφελούμενης Εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν και δεν παρέχονται ιδιαίτερα ή άλλα πλεονεκτήματα. 

 

(στ) Ακριβής καταγραφή και κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία. 

Η περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου (Υποκαταστήματος) είναι αυτή 

που αναγράφεται στην Αποτίμηση – Έκθεση Εκτιμήσεως αξίας στοιχείων 

Ενεργητικού και Παθητικού, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, 

μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Επωφελούμενη Εταιρεία περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

(ζ) Δημοσίευση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. 

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις προς ενημέρωση μετόχων και επενδυτών. 

 

(η) Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Με την έγκριση, καταχώρηση και ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού (μετατροπής 

του υποκαταστήματος σε Ανώνυμη Εταιρεία), καθένας εκ των εργαζόμενων που 

απασχολείται στο Ελληνικό Υποκατάστημα, μεταφέρεται αυτοδίκαια στην 

Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της 

Εισφέρουσας Εταιρείας, ως εργοδότης.  Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί 
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εγκαίρως και προσηκόντως για το Μετασχηματισμό όπως προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

 

(θ) Προστασία των πιστωτών. 

Η προστασία των πιστωτών υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε 

συνδυασμό με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 4601/2019. 

 

(ι) Φορολογικό Καθεστώς. 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, 

δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η παρούσα Απόσχιση Κλάδου (Μετατροπή), η 

μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, η συμμετοχή στο 

κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που 

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

φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ως και 

εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε τρίτου. 

 

(ια) Εγγυοδοτικές δηλώσεις Εισφέρουσας Εταιρείας προς την Επωφελούμενη 

Εταιρεία. 

Η Εισφέρουσα Εταιρεία εγγυάται και υπόσχεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία τα 

ακόλουθα: 

o Τα στοιχεία του ενεργητικού του Κλάδου (Υποκαταστήματος) τυγχάνουν 

αποκλειστικής κυριότητάς της και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει 

πραγματικού ή νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού 

ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην Αποτίμηση Κλάδου. 

o Με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων, η Εισφέρουσα Εταιρεία εγγυάται 

στην Επωφελούμενη Εταιρεία ότι έχει την πλήρη, απόλυτη και 

αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Κλάδου (Υποκαταστήματος) και με την 

ολοκλήρωση της Απόσχισής του, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα δύναται να 

λειτουργεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

  

V. Τελικές Διατάξεις. 

1. Η Εισφέρουσα Εταιρεία  UW Tech GmbH με Αρ. Μητρώου τήρησης 

Μητρώου Εταιρειών Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης ΗRΒ 751246, και η 

Επωφελούμενη Εταιρεία UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

– ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε., δ.τ. UW TECH HELLAS A.E., θα 

συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις 
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διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία κάθε χώρας για κάθε 

μία από αυτές. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, η Μετατροπή 

υποκαταστήματος σε εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας 

εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, 

συνιστούν αποσχίσεις κλάδου κατά το άρθρο 57 και διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4601/2019, ιδίως, όσον αφορά το επιτρεπτό, τις 

προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους. 

3. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης θα δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις προκειμένου να ενημερωθεί ο μοναδικός εταίρος της 

Διασπώμενης Εταιρείας. Ο εταίρος της Διασπώμενης Εταιρείας θα έχει το 

δικαίωμα ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής 

συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για το Σχέδιο Σύμβασης 

Διάσπασης, να λάβει γνώση στην έδρα της Εταιρείας στη Γερμανία – ή -  

και στην έδρα του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,  των εγγράφων 

που προβλέπονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 περ. α και β, και ε του 

ν. 4601/2019. Η Διασπώμενη Εταιρεία και η Επωφελούμενη Εταιρεία 

μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για ολοκλήρωση των 

διατυπώσεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στους Κλάδους όπως 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, και συγκεκριμένα με τα 

άρθρα 74 έως 103 «δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους 

για το Μετασχηματισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61, 

ούτε ενημέρωση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου 

άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης που μετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές 

της». 

5. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες εταίρων ή και μετόχων στις 

μετέχουσες στο Μετασχηματισμό εταιρείες, των οποίων η έγκριση να 

είναι απαραίτητη.  Δεν υφίστανται ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι 

άλλων τίτλων εκτός των Εταιρικών Μεριδίων της Γερμανικής Εταιρείας 

UW Tech GmbH (Κεντρικό),  των οποίων μοναδικός κάτοχος  (100%) 

είναι ο Νικόλαος Παπασαραφιανός του Νικολάου και της Αρχοντούλας, 

γεννημένος στις 28.04.1971 στην Αλεξανδρούπολη, κάτοχος του υπ’ 

αριθμόν Α.Δ.Τ.  AB700863 που εκδόθηκε στις 10.11.2006 από το Τ.Α. 
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Χαριλάου, κάτοχος του με αριθμό Διαβατηρίου AN4449041 που εκδόθηκε 

στις 06.03.2017 και ισχύει έως τις 05.03.2022. 

6. Η Επωφελούμενη Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Εισφέρουσας, 

ήτοι του Ελληνικού υπό Μετατροπή Υποκαταστήματος, όπως 

αναφέρεται στον από 31.12.2020 Ισολογισμό Μετασχηματισμού – 

Απόσχισης. 

7. Ο από 31.12.2020 Ισολογισμός Μετασχηματισμού – Απόσχισης και η 

Αποτίμηση Κλάδου προσαρτώνται ως Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης 

Διάσπασης.  

8. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της γερμανικής εταιρίας  UW Tech GmbH 

προσαρτώνται ως Παραρτήματα 3 και 4 αντίστοιχα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. 

α. H υπ' αριθμό UR 2105/ 21.09.2016 συμβολαιογραφική πράξη 

Εταιρικής Σύμβασης (Καταστατικό) του συμβολαιογράφου με έδρα τη 

Στουτγάρδη- Μπάντ Κάννσταττ Έρνστ Βάινμαν, το οποίο καταχωρίστηκε 

νόμιμα στο μητρώο εταιριών του Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης στις 

14.12.2016, φέροντας την από 23.12.2016 επισημείωση της συμβάσεως 

της Χάγης της από 05.10.1961 με επίσημη και πιστή μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα. 

β. Το από 21.01.2021 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του 

Πτωχευτικού Δικαστηρίου του Ειρηνοδικείου της Στουτγάρδης, φέροντας 

την από 27.01.2021 επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της από 

05.10.1961 με επίσημη και πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

γ. Το από 06.02.2020 Πιστοποιητικό πληροφοριών για την εταιρία του 

Κεντρικού Μητρώου Επιτηδευμάτων της Ομοσπονδιακής υπηρεσίας 

Δικαιοσύνης στη Βόννη, φέροντας την από 14.02.2020 επισημείωση της 

συμβάσεως της Χάγης της από 05.10.1961 με επίσημη και πιστή 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

δ. Το από 21.09.2020 Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρίας του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Περιφέρεια της 

Στουτγάρδης, φέροντας την από 18.11.2020 νόμιμη θεώρηση του 

Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη 

Θεσσαλονίκη με επίσημη και πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

ε. Το από 21.01.2021 Πιστοποιητικό μεταβολών της εταιρίας σε 

χρονολογική σειρά του Μητρώου Εταιριών (Εμπορικό Μητρώο) του 

Ειρηνοδικείου της Στουτγάρδης, φέροντας την από 25.01.2021 
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επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της από 05.10.1961 με επίσημη 

και πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

στ. Το από 21.01.2021 Πιστοποιητικό επικαιροποιημένων στοιχείων της 

εταιρίας  του Μητρώου Εταιριών (Εμπορικό Μητρώο) του Ειρηνοδικείου 

της Στουτγάρδης, φέροντας την από 25.01.2021 επισημείωση της 

συμβάσεως της Χάγης της από 05.10.1961 με επίσημη και πιστή 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης - 

Μετσχηματισμού και υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας και 

του υπό μετατροπή υποκαταστήματός της. 

 

19 Μαρτίου 2021 

Για την Εταιρεία 

UW Tech GmbH 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής 

Νικόλαος Παπασαραφιανός 

 

 

 

 

 


