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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  
Έναρξη εκ νέου της διαδικασίας συγχωνεύσεως της εταιρίας με απορρόφηση των 
θυγατρικών της  
Σχετικά με το Πληροφοριακό Σημείωμα, που συντάχθηκε από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 
331 του Κανονισμού του Χ.Α. και αφορούσε στην συγχώνευση της εταιρεία μας δι' 
απορροφήσεως των κατά 100% θυγατρικών μας ανωνύμων εταιρειών "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε..", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", η οποία 
απεφασίσθη δυνάμει της από 12.11.2004 Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 
εταιρείας μας και τέθηκε υπ' όψιν του Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 16ης.12.2004, 
γνωρίζουμε τα εξής: Όπως αναφέρεται και στο Πληροφοριακό Σημείωμα η συγχώνευση θα 
ολοκληρωνόταν με την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία εκκρεμούσε κατά 
το χρόνο κυκλοφορίας αυτού. Σχετικά με την εν λόγω έγκριση η εταιρεία γνωστοποιεί τα εξής: 
Δυνάμει της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Κ2-15755/30.12.2004 Επιστολής του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, η αρμόδια Υπηρεσία αυτού μας ενημέρωσε ότι η ως άνω συγχώνευση δεν πρόκειται 
να εγκριθεί διότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 70 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 δημοσίευση 
περίληψης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα έγινε 
πριν ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920. Συνακόλουθα των ανωτέρω, και δεδομένου 
ότι η ως άνω Συγχώνευση δεν θα ολοκληρωθεί, σας γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι το Δ.Σ. 
της εταιρείας μας και των ως άνω αναφερομένων θυγατρικών μας εταιρειών απεφάσισε την 
31η.12.2004 την έναρξη εκ νέου της διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρεία μας δι' 
απορροφήσεως των θυγατρικών μας ανωνύμων εταιρειών "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε..", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2166/1993. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2004. Κατά τα 
επιμέρους στάδια της συγχωνεύσεως και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, η εταιρεία μας θα προβεί 
στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του ΧΑ και του επενδυτικού κοινού και θα 
επανακυκλοφορήσει επικαιροποιημένο πληροφοριακό σημείωμα.  
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