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ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑVΕ Α.Ε.» 

 

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

«FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

 

ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 ΤΟΥ N. 

4601/2019, 

ΤΟΥ N. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 TOY N.4172/2013  

 

 

Οι ως άνω ανώνυμες εταιρείες λαμβάνουν υπόψη ότι: 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑVΕ Α.Ε.» (εφεξής «Διασπώμενη») δυνάμει της από 

04.02.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας 

διάσπασης με απόσχιση ενός αυτοτελούς και ανεξάρτητου κλάδου της, με απορρόφηση από την 

υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε.», η οποία δεν συνιστά εταιρεία του Ομίλου (η «Επωφελούμενη») και στην οποία θα 

μεταβιβαστεί αντίστοιχα ο κλάδος, ως περιγράφεται κατωτέρω, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013, ως ισχύουν (εφεξής η «Απόσχιση Κλάδου»). 

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη από τον Σύμβουλο -Διαχειριστή της Επωφελούμενης την 

04.02.2021. 

Από κοινού η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα αναφέρονται εφεξής ως τα «Μέρη» . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα Μέρη συντάσσουν, κατά το άρθρο 59 του ν. 

4601/2019, το παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης 

Διάσπασης») αναφορικά με την Απόσχιση Κλάδου, με το οποίο συμφωνούνται και γίνονται 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:   

1. Στοιχεία των εταιρειών που μετέχουν στην Απόσχιση Κλάδου  

Α. Απόσχιση Κλάδου AVE A.E. 

ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ:   



Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑVΕ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ A.E.», με  

Αριθμό Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 353601000, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και 

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν σύμφωνα με την από 12.02.2021  απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της από τον Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννη.   

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:   

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με  

Αριθμό Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)  157890607000, η οποία εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής  

και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν σύμφωνα με την από 12.02.2021 απόφαση του Συμβούλου 

- Διαχειριστή της από τον Δημήτριο Τσάμη (εφεξής η «Επωφελούμενη»).   

          

 2. Εφαρμοστέες Διατάξεις  - Κλάδος Δραστηριότητας – Ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης 

- Διαδικασία Απόσχισης  

2.1. H Απόσχιση Κλάδου θα συντελεστεί σύμφωνα με:    

(Α)  Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του ν. 4601/2019,  

(Β)  Τις διατάξεις του ν. 4548/2018,    

(Γ)  Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (άρθρο 52)  

2.2. Στο ως άνω πλαίσιο, θα υλοποιηθεί η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών 

πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και 

«KIDOM», που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Ο Κλάδος θα μεταβιβαστεί δυνάμει 

απόσχισης από τη Διασπώμενη με απορρόφησή του από την Επωφελούμενη. 

2.3. Ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης (pro forma) του κλάδου δραστηριότητας ορίστηκε η 

31.01.2021 (εφεξής η «Λογιστική Κατάσταση»). 

2.4. Η τελική απόφαση για την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης θα ληφθεί από 

τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στην Απόσχιση Κλάδου, σύμφωνα  

με το άρθρο 66 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει.   

2.5. Η διαδικασία της Απόσχισης Κλάδου ολοκληρώνεται και επέρχονται τα εκ του Νόμου 

αποτελέσματα κατά τον χρόνο καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση 

Διάσπασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (το «Γ.Ε.ΜΗ.»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.    

Κατά την ημερομηνία αυτή, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, όπως  

εμφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση, και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο 

καταχώρισης της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (το «Γ.Ε.ΜΗ.»), μεταβιβάζονται  στην  Επωφελούμενη με καθολική διαδοχή 

σύμφωνα με τη διάταξη του  άρθρου 70 του Ν.  4601/2019. 

Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, όπως εμφανίζονται  στην 

αντίστοιχη Λογιστική Κατάσταση, αποτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. 

Γεώργιο Χ. Μπουρνή και Αλέξη Χατζηπαύλου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 25151 και 42351 αντίστοιχα, της 

ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με ΑΡ. ΣΟΕΛ 



120, οι οποίοι συνέταξαν την έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και 

εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 

4601/2019 (εφεξής η «Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών»), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως 

Παράρτημα Ι. 

 

3. Σχέση Ανταλλαγής  

 

3.1. Κατωτέρω παρατίθεται η καθαρή θέση σε ευρώ του Κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από την 

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών: 

 

Κλάδος  ψυχαγωγικών πάρκων                                                                                                                         €20.990 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης ανέρχεται σήμερα σε 50.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.000 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Μοναδικός μέτοχος της 

Επωφελούμενης Εταιρείας είναι ο Βασίλειος Γεωργόπουλος. 

 

3.2.  Σύμφωνα  με τη Λογιστική Κατάσταση και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, λαμβάνοντας 

υπόψη και το ως άνω υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης, το μετοχικό 

κεφάλαιό της θα διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου ως εξής:   

Το επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο που θα προκύψει με βάση τις αξίες, όπως εκτιμήθηκαν στην Έκθεση 

των Ορκωτών Ελεγκτών, των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν στον Κλάδο θα 

ισούται με 20.990 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2.099 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.  

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα ανέλθει κατά την ολοκλήρωση της 

Απόσχισης Κλάδου στο ποσό των 70.990 Ευρώ (ήτοι 50.000  ευρώ το υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό 

κεφάλαιο, συν 20.990 ευρώ η αξία του Κλάδου), διαιρούμενο σε 7.099 κοινές ονομαστικές μετοχές 

(ήτοι 5.000 υφιστάμενες μετοχές, συν 2.099 μετοχές για τον Κλάδο), ονομαστικής αξίας 10 ευρώ 

εκάστη.  

 

3.3. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης προς τις 

μετοχές που θα λάβει από την Επωφελούμενη έναντι της μεταβίβασης του Κλάδου, είναι αυτή της 

καθαρής θέσης.  Στο πλαίσιο αυτό, η Διασπώμενη θα λάβει από την Επωφελούμενη 2.099 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, έναντι της εισφοράς του Κλάδου. Η σχέση ανταλλαγής της εισφοράς 

της καθαρής θέσης του Κλάδου της Διασπώμενης προς τις μετοχές που θα λάβει από την 

Επωφελούμενη,  θεωρείται δίκαιη και λογική. 

 

3.4  Μετά από τα ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση στην Επωφελούμενη διαμορφώνεται ως εξής: 

Βασίλειος Γεωργόπουλος: 70,43%  

AVE A.E.: 29,57%. 

 

3.5 Με την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου,  θα εκδοθούν από  την  Επωφελούμενη,  ως  

αντάλλαγμα  για  τη  μεταβίβαση του Κλάδου σε αυτή, οι  νέοι  τίτλοι  μετοχών και θα παραδοθούν 

στη Διασπώμενη σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της 

Επωφελούμενης. 

4. Συμμετοχή στα κέρδη της Επωφελούμενης 

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου, ήτοι από την καταχώριση της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των 



άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, η Διασπώμενη θα έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης κατά τον λόγο των ως άνω εταιρικών συμμετοχών. 

 

5.  Ημερομηνία πράξεως του Κλάδου για λογαριασμό της Επωφελούμενης     

 

5.1.  Η πράξη που αφορά στον Κλάδο θεωρείται από λογιστική άποψη ότι έχει διενεργηθεί για 

λογαριασμό της Επωφελούμενης, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου, ήτοι 

από την καταχώριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο 

Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019,  όπως 

ισχύουν. 

 

5.2. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά το μεσοδιάστημα, ήτοι μεταξύ της ημερομηνίας 

της Λογιστικής Κατάστασης (ήτοι 31.01.2021) και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Απόσχισης 

Κλάδου, γίνονται από λογιστικής και φορολογικής άποψης για λογαριασμό της Διασπώμενης. 

Επίσης, σημειώνεται ότι αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, ήτοι αυτό 

που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου, αν είναι ζημιογόνο 

αυτό θα καλυφθεί από τη Διασπώμενη και αν είναι κέρδος θα παραμείνει στη Διασπώμενη 

αντίστοιχα. 

 

6. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια   

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ως εκ της Απόσχισης Κλάδου στους Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές που συνέταξαν την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

και τους εσωτερικούς ελεγκτές των εταιρειών που μετέχουν στην Απόσχιση Κλάδου.   

 

7.  Ακριβής καταγραφή και κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

της Διασπώμενης που μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη 

Η περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου κατά την 31.01.2021 είναι αυτή που 

περιλαμβάνεται στη Λογιστική Κατάσταση του εν λόγω Κλάδου και στην Έκθεση των Ορκωτών 

Ελεγκτών, η οποία προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι και θα υποβληθεί σε ξεχωριστή 

δημοσιότητα, όπως ορίζει ο νόμος, όπου καταγράφονται και κατανέμονται με ακρίβεια τα 

μεταβιβαζόμενα στην Επωφελούμενη περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Διασπώμενης. 

 

8. Αποτελέσματα των Απόσχισης 

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου, επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 70 

παρ. 2 του ν. 4601/2019 αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της 

Επωφελούμενης,  όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:   

α)  Η Επωφελούμενη καθίσταται καθολική διάδοχος της μεταβιβαζόμενης περιουσίας του Κλάδου.   

β) Τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο συνεχίζονται αυτοδίκαια από 

την Επωφελούμενη, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση ή 

επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της Επωφελούμενης. 

γ) Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Επωφελούμενη τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 

του Κλάδου, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση και περιγράφονται στην Έκθεση 

Ορκωτών Ελεγκτών.    



δ) Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Επωφελούμενη πάσης φύσεως άδειες, εγκρίσεις,  

παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές στη 

Διασπώμενη και αφορούν στον Κλάδο της Διασπώμενης  καθώς  και  δικαιώματα  ή  έννομες  σχέσεις  

που  προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την 

ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου περιέρχονται στην Επωφελούμενη, στην οποία μεταβιβάσθηκε 

ο εν λόγω Κλάδος.   

ε) Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια υπέρ του Κλάδου της Διασπώμενης παραμένουν σε 

ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της Επωφελούμενης, στην οποία μεταβιβάσθηκε ο εν λόγω Κλάδος.   

Κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε 

μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου καθώς και των απαιτήσεων αυτών κατά 

τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν. 

 

9. Φορολογικό καθεστώς  

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, δυνάμει του οποίου πραγματοποιείται η 

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 Επωφελούμενης, κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται, καθώς 

και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή 

οιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε τρίτου. 

 

10. Ενημέρωση και μεταφορά εργαζομένων  

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

εργαζομένων που θα απασχολείται στον Κλάδο μεταφέρεται αυτοδίκαια στην Επωφελούμενη, η 

οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι 

θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για την Απόσχιση Κλάδου, όπως προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία (π.δ. 178/2002). 

 

11. Εγγυοδοτικές δηλώσεις Διασπώμενης προς την Επωφελούμενη 

 

Η Διασπώμενη εγγυάται και υπόσχεται στην Επωφελούμενη τα ακόλουθα:  

 

11.1. Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής της κυριότητας και είναι 

απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία 

ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση, όπως αυτά θα έχουν 

διαμορφωθεί  μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου.  

 

11.2. Υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων μερών, η Διασπώμενη εγγυάται στην Επωφελούμενη 

ότι έχει πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του εισφερόμενου Κλάδου και με την 

ολοκλήρωση της Απόσχισης, η Επωφελούμενη θα δύναται να λειτουργεί τον Κλάδο κατά την 

απόλυτη διακριτική ευχέρειά της. 

 

 

12.Τελικές Διατάξεις   

 



12.1. Η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα 

τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.  

  

12.2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις μετέχουσες στην Απόσχιση Κλάδου 

εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι  απαραίτητη για την Απόσχιση. Δεν υφίστανται 

ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός μετοχών από τους οποίους απορρέουν 

ειδικά δικαιώματα.   

 

12.3.  Η Επωφελούμενη  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εισφορά  των  στοιχείων  του  ενεργητικού 

και παθητικού του Κλάδου της Διασπώμενης, όπως αναφέρονται στη Λογιστική Κατάσταση 

Κλάδου, καθώς και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί  μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

Απόσχισης Κλάδου. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και υπογράφεται από 

τους νόμιμα  εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης και 

της Επωφελούμενης.  

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021 

Για τη Διασπώμενη «AVE A.E.» 

Απόστολος Βούλγαρης 

 

_______________________ 

 

Για  την  Επωφελούμενη «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

Δημήτριος Τσάμης 

 

_______________________ 
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