
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

Της εταιρίας με την επωνυμία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 

127745001000 και με διακριτικό τίτλο “XENOTEL GROUP HOTELS”, με εισφορά του 

ξενοδοχειακού της κλάδου της Κρήτης σε εταιρία που θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του 

Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018, του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του 

Ν.4438/2016. 

Στον Μαραθώνα Αττικής σήμερα, 04/01/2022 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την 

επωνυμία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Παραλία Μαραθώνα στον 

Μαραθώνα Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στα πλαίσια υλοποίησης της από 

20/12/2021 απόφασής του για την μερική διάσπασή της με την εισφορά του ξενοδοχειακού 

της κλάδου της Κρήτης σε νέα εταιρία βάσει των διατάξεων του Ν.4601/2019, του 

Ν.4548/2018, του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν.4438/2016, 

συντάσσει το παρόν σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης το οποίο και θα υποβληθεί προς 

έγκριση από τους μετόχους της διασπώμενης εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

66 του Ν.4601/2019. 

Μερικώς Διασπώμενη εταιρία: Η εταιρία με την επωνυμία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “XENOTEL GROUP HOTELS”, η οποία εδρεύει 

στην Παραλία Μαραθώνα στον Μαραθώνα Αττικής, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 127745001000 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κύριο 

Χρήστο Κάκαρη με ΑΔΤ Φ032228  δυνάμει της από 30.06.2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της (Αποκαλούμενης στο εξής ως “Διασπώμενη”). 

Επωφελούμενη εταιρία: Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία KING MINOS PALACE 

AΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο “King Minos Palace Hotel”, η οποία 

θα εδρεύει στον Λιμένα Χερσονήσου, στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης και  θα συσταθεί 

με την συμβολαιογραφική πράξη μερικής διάσπασης (Αποκαλούμενης στο εξής ως 

“Επωφελούμενη”). 

Διαδικασία μερικής διάσπασης (“Η Διάσπαση”): Η μερική διάσπαση θα πραγματοποιηθεί 

με σύσταση νέας εταιρίας (Επωφελούμενης), με την μεταβίβαση σε αυτή του συνόλου των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ξενοδοχειακού κλάδου της Κρήτης, έναντι 

απόδοσης στους μετόχους της Διασπώμενης μετοχών της Επωφελούμενης κατ’ αναλογία 

(prorata)   της συμμετοχής τους στην Διασπώμενη, βάσει των διατάξεων του Ν.4601/2019 

(παράγραφος 3 του άρθρου 56, άρθρα 58-74 και 83-87), του άρθρου 54 παρ.3β του 

Ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν.4438/2016. 

Εισφερόμενος κλάδος (“Ο Κλάδος”): Τον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης ο οποίος και 

μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη, συνιστά η ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο 

“King Minos Palace Hotel”, η οποία βρίσκεται στον Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης 

και έχει δυναμικότητα 137 δωματίων/253 κλινών και έχει καταταχθεί στην κατηγορία 4 

αστέρων. Η μονάδα έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο (γήπεδο) επιφάνειας 23.769,06 

τετραγωνικών μέτρων και το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από α) κύριους χώρους 

ξενοδοχείου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 

και 0,60 (6.960,60), εκ των οποίων τα 366,74 τ.μ. υπαχθέντα στον Ν. 4495/2017, β) 

βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων 

ενενήντα και 0,46 (1.790,46), εκ των οποίων τα 320,90 τ.μ. υπαχθέντα στον Ν. 4495/2017 

(ήτοι 39,60 τ.μ. αποθήκη κτηρίου 2, 73,79 τ.μ. δεξαμενή νερού και 207,51 τ.μ. εγκαταστάσεις 



βιολογικού καθαρισμού), γ) παιδικό σταθμό – ξύλινη κατασκευή, επιφάνειας μέτρων 

τετραγωνικών εξήντα και 0,51 (60,51), υπαχθέντα στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, δ) πισίνα 

επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων δεκαπέντε και εξήντα δύο (515,62), 

κατασκευασμένη δυνάμει της υπ’ αριθ. 424/5-5-1983 οικοδομικής άδειας της Νομαρχίας 

Ηρακλείου, και ε) γήπεδα τένις επιφάνειας 1.221,37 τμ και μίνι γκολφ επιφάνειας 727,11 

τμ.Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του κλάδου, αποτυπώνονται 

στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και στην Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του 

Ν.4548/2018, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος, σύμφωνα με τα 

κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα. 

Ισολογισμός Μετασχηματισμού και Έκθεση Αποτίμησης: Ημερομηνία του Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού βάσει  της από 20/12/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Διασπώμενης ορίστηκε η 17.12.2021. Τα ενεργητικό και το παθητικού του Κλάδου βάσει του 

οποίου έχει καταρτιστεί ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική 

εταιρία με την επωνυμία “ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ” με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 

005202501000, και ΑΦΜ 999505451, η οποία εδρεύει επί της οδού Βλαχερνών 10 στο 

Μαρούσι Αττικής και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές Νιφορόπουλο Ι. Κωνσταντίνο 

με ΑΜ ΣΟΕΛ 16541 και Λώλα Δ. Φώτη  με ΑΜ ΣΟΕΛ 34011 και περιγράφεται αναλυτικά σε 

Έκθεση Αποτίμησης που έχει καταρτιστεί βάσει του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.  

Οικονομικά στοιχεία-Μετοχικό κεφάλαιο-Σχέση Ανταλλαγής: Το μετοχικό κεφάλαιο της 

Διασπώμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα 

επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.997.200,00€) και διαιρείται σε εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες 

εννιακόσιες σαράντα τέσσερις   (119.944)  κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

πενήντα ευρώ (50,00€) η κάθε μία. 

Η μετοχική σύνθεση της διασπώμενης είναι η ακόλουθη: 

Α) Η εταιρία με την επωνυμία ΞΕΝΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει 

επί της Λ.Ποσειδώνος 55 στην Νέα Μάκρη Αττικής και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002332601000 

κατέχει εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (118.384) κοινές 

ονομαστικές μετοχές της Διασπώμενης, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00€) έκαστη, 

συμμετέχοντας με ποσοστό 98,70% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης. 

Β) Φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι μειοψηφίας κατέχουν συνολικά χίλιες πεντακόσιες εξήντα 

(1.560) κοινές ονομαστικές μετοχές της Διασπώμενης, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ 

(50,00€) έκαστη, συμμετέχοντας έκαστο από αυτά με ποσοστό 0,65 %  και από κοινού  με 

ποσοστό 1,30% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης. Ειδικότερα επτακόσιες 

ογδόντα (780) κοινές ονομαστικές μετοχές κατέχει ο κύριος Αντώνιος Κάκαρης του Χρήστου 

με ΑΔΤ ΑΟ506191 και ΑΦΜ 113317622 και επτακόσιες ογδόντα (780) κοινές ονομαστικές 

μετοχές κατέχει η κυρία Αγγελική Κάκαρη του Χρήστου με ΑΔΤ Φ022493 και ΑΦΜ 

068743438.  

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα σχηματιστεί α) από την αξία του Κλάδου, 

όπως αυτή προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης και β) από την εισφορά ποσού σε μετρητά 

για λόγους στρογγυλοποίησης, ενώ η Επωφελούμενη υποχρεούται στην έκδοση 

ονομαστικών μετοχών προς τους μετόχους της Διασπώμενης, βάσει της αναλογίας (prorata) 

του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης. Το 

ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί στο ποσό των εννέα 

εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (9.434.000,00€) και θα 



διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (94,34€) έκαστη αποτελούμενο από 

α) την αξία του Κλάδου όπως αυτή έχει προσδιοριστεί βάσει της Έκθεσης Εκτίμησης και η 

οποία ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων 

εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών  (9.433.009,04€) και β) με εισφορά μετρητών για λόγους 

στρογγυλοποίησης  ποσού εννιακοσίων ενενήντα  ευρώ και ενενήντα έξι  λεπτών ( 990,96€).  

 Η  σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης προς τις μετοχές της Επωφελούμενης 

που θα λάβουν οι μέτοχοι της Διασπώμενης, ορίζεται σε 1 προς 0,833722403788435 ήτοι για 

κάθε μετοχή που κατέχει ο κάθε μέτοχος της Διασπώμενης θα λάβει 0,833722403788435 

(100.000/119.944)  μετοχές που θα εκδώσει η Επωφελούμενη με την ολοκλήρωση της 

Διάσπασης. Ειδικότερα: 

Α)   Η εταιρία με την επωνυμία ΞΕΝΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει 

επί της Λ.Ποσειδώνος 55 στην Νέα Μάκρη Αττικής και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002332601000 θα 

λάβει ενεννήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (98.700) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας  ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (94,34€) έκαστη, που θα 

εκδώσει η Επωφελούμενη και που αντιστοιχούν σε 98,70% των κοινών ονομαστικών 

μετοχών της Επωφελούμενης, και 

Β) Οι λοιποί μέτοχοι μειοψηφίας της Διασπώμενης θα λάβουν συνολικά χίλιες τριακόσιες 

(1.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα 

τεσσάρων λεπτών (94,34€) έκαστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη και που αντιστοιχούν 

σε 1,30% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης. Ειδικότερα εξακόσιες 

πενήντα (650) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων ευρώ και 

τριάντα τεσσάρων λεπτών (94,34€) έκαστη  που αντιστοιχούν σε 0,65% των κοινών 

ονομαστικών μετοχών  θα λάβει ο κύριος Αντώνιος Κάκαρη του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΟ506191 

και ΑΦΜ 113317622 και εξακόσιες πενήντα (650) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (94,34€) έκαστη που 

αντιστοιχούν σε 0,65% των κοινών ονομαστικών μετοχών  θα λάβει η κυρία Αγγελική Κάκαρη 

του Χρήστου με ΑΔΤ Φ022493 και ΑΦΜ 068743438.  

 Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης η καθαρή θέση της Διασπώμενης 

εξακολουθεί να αποτυπώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  της εταιρικής νομοθεσίας που 

διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης (παράγραφος 5 άρθρο 56 Ν.4601/2019). 

Δημοσίευση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης: Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής 

Διάσπασης θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του 

ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3419/2005 και στην ιστοσελίδα της Διασπώμενης, 

ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων της Διασπώμενης κατά την οποία θα ληφθεί απόφαση έγκρισης του σχεδίου 

σύμβασης μερικής διάσπασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του 

Ν.4601/2019.  

Διαθεσιμότητα εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους: Οι μέτοχοι της Διασπώμενης 

βάσει του άρθρου 63 του Ν.4601/2019 θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση στην έδρα 

της Διασπώμενης του σχεδίου σύμβασης μερικής διάσπασης και  των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφορικά με την 

κατάρτιση της έκθεσης του άρθρου 61 του Ν.4601/2019 (λεπτομερής έκθεση και ενημέρωση 

για την διάσπαση), της έκθεσης άρθρου 62 του Ν.4601/2019 (εξέταση του σχεδίου σύμβασης 



συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), της διαθεσιμότητας των εγγράφων των  παραγράφων 

1γ,1δ και 1 ε του άρθρου 63 του Ν.4601/2019,  καθώς και οι διατάξεις της περίπτωσης θ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 59 περί τεκμηρίωσης του κριτηρίου στο οποίο βασίζεται η σχέση 

ανταλλαγής, διότι δεν απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων λόγω της διανομής στους 

μετόχους της Διασπώμενης εταιρίας των μετοχών της Επωφελούμενης κατ’ αναλογία της 

συμμετοχής τους στην Διασπώμενη, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 74 του 

Ν.4601/2019.  

Πράξεις της Διασπώμενης Εταιρίας μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού:    

Από την 18.12.2021, ήτοι την επόμενη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, όλες οι πράξεις και 

συναλλαγές που θα γίνουν από την Διασπώμενη και θα αφορούν τον Κλάδο, θα θεωρούνται 

από λογιστική άποψη βάσει της παραγράφου 2ε του άρθρου 59 του Ν.4601/2019 ότι γίνονται 

στο όνομα και για λογαριασμό της Διασπώμενης. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του 

Κλάδου της Διασπώμενης, όπως αυτά εμφανίζονται στην Έκθεση Αποτίμησης και  όπως  θα 

διαμορφωθούν μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης: Η ημερομηνία από την οποία οι 

μέτοχοι της Διασπώμενης, οι οποίοι θα καταστούν μέτοχοι της Επωφελούμενης συνεπεία 

της Μερικής Διάσπασης, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη θα είναι η ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της Διάσπασης. 

Έγκριση της Μερικής Διάσπασης από την Γενική Συνέλευση: Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης που θα εγκρίνει την Μερική Διάσπαση και το 

καταστατικό της Επωφελούμενης βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Ν.4601/2019 

καθώς επίσης και η σύμβαση μερικής διάσπασης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 

άρθρου 68 του Ν.4601/2019. 

Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης: Η Μερική Διάσπαση και η σύσταση της 

Επωφελούμενης ολοκληρώνονται κατά τον χρόνο καταχώρισης της συμβολαιογραφικής 

πράξης διάσπασης της Διασπώμενης και του καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης στο 

ΓΕΜΗ, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, βάσει των άρθρων 

68, 69 παρ.1 και 2 και 70 παρ.1 του Ν.4601/2019, καθώς επίσης και των άρθρων 102-105 του 

Ν.4635/2019 και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων αναφορικά με την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης. 

 

Αποτελέσματα Διάσπασης: Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 70 του 

Ν.4601/2019, τόσο μεταξύ της μερικώς διασπώμενης και της επωφελούμενης εταιρίας όσο 

και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα: 

- Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας 

(ενεργητικό και παθητικό) του συγκεκριμένου Κλάδου που της μεταβιβάζεται, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα έχει 

διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, δηλαδή το σύνολο των 

δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Μερικώς 










































































