ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία»
δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας κατ’ εφαρμογή του ν. 4601/2019 και
του άρθρου 52 ν. 4172/2013
Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η
Διασπώμενη»), εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιό της, αποφάσισε την
29.07.2021 την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης,
εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της Διασπώμενης με σύσταση
νέας εταιρείας (εφεξής «η Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019
και του άρθρου 52 ν. 4172/2013, έκαστος όπως ισχύει (εφεξής η «Απόσχιση»).
Προς τούτο συντάσσεται στην Αθήνα, την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και υπογράφεται την ίδια
ημέρα από τους ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένους με την με αριθμό 1392/1/30.09.2021
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπους της Διασπώμενης το παρόν σχέδιο
διάσπασης κατά τα άρθρα 57 και 59 – 74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει σήμερα ως εξής:
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α. ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ: Η, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου
296601000 (η «Διασπώμενη») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.
Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η Διασπώμενη θα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, η
επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της οποίας θα έχουν στο μεταξύ τροποποιηθεί δυνάμει
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
β. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ: Η επωφελούμενη εταιρεία, η σύσταση της οποίας θα γίνει
ταυτόχρονα με τη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης, θα είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία,
με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διύλισης
Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών» και τον διακριτικό τίτλο
«Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» και θα εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (η
«Επωφελούμενη»).
2) ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
Η διάσπαση θα γίνει με απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, κατά τη συνδυασμένη
εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν.
4172/2013, όπως ισχύουν.
Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και
πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της Διασπώμενης στην Επωφελούμενη. Στον
κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που
περιέχονται στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου (Παράρτημα Ι) με
ημερομηνία 30.06.2021 και την Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως
αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την νόμιμη τελείωση της Διάσπασης.
H Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την
δραστηριότητα διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών, αλλά
σχετίζονται κυρίως με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και
τρίτους. Ειδικότερα, η Διασπώμενη θα παρέχει, αμέσως ή εμμέσως, προς τρίτους, προς την
Επωφελούμενη και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου υπηρεσίες διοικητικής,
οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και
πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα
διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης
μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου.
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Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου σύμφωνα με
το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όπως αυτά εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση του
αποσχιζόμενου κλάδου (Παράρτημα Ι) με ημερομηνία 30.06.2021, καθώς και η εξέταση του
σχεδίου διάσπασης σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019 έχει γίνει από την
ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων»
και ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Δημήτριο Δουβρή (A.M. ΣΟΕΛ 33921) και
κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 40711). Όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται μετά την
ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης και μέχρι την Ημερομηνία ολοκλήρωσης της
Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα
θεωρούνται ως διενεργηθείσες από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της
Διασπώμενης.
3) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου θα
αποτελούν, μετά τη διάσπαση, στοιχεία του ισολογισμού της Επωφελούμενης.
Την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Διασπώμενης περί της έγκρισης της διάσπασης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν 4601/2019, καθώς και της ολοκλήρωσης της οριστικής πράξης διάσπασης από τη
Διασπώμενη, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και των
λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας
αρχής («Ημέρα Διάσπασης»), η διαδικασία της Διάσπασης περατώνεται, με τις εξής συνέπειες
για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη εταιρείες:
i.

ii.

Η Επωφελούμενη θα ιδρυθεί με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης που θα
περιαφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.
Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε
αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική
κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την Ημέρα Διάσπασης. Στο
πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των
δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου από τη
Διασπώμενη κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών
που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν την διύλιση, τον εφοδιασμό και την
πώληση πετρελαιοειδών και πετροχημικών.
Στην Επωφελούμενη πρόκειται να μεταβιβαστεί, στο πλαίσιο του αποσχιζόμενου κλάδου και
κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο αγαθό, αξίωση ή εν γένει άλλο στοιχείο του
ενεργητικού ή παθητικού που αφορά τον αποσχιζόμενο κλάδο, χωρίς να απαιτείται ειδική
μνεία στο παρόν ή στην οριστική Πράξη Διάσπασης που θα περιαφθεί τον συμβολαιογραφικό
τύπο. Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της
Διασπώμενης που αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο και δεν αναφέρονται ρητά στη λογιστική
κατάσταση του Παραρτήματος Ι μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη.
Η μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται από
τη Διασπώμενη στο όνομα της Επωφελούμενης γίνεται εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των
διατάξεων του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, με καταχώριση στα οικεία βιβλία
μεταγραφών αποσπάσματος της πράξης διάσπασης ή του καταστατικού, στο οποίο να
εμφαίνεται ότι η Επωφελούμενη είναι καθολική διάδοχος της Διασπώμενης, με έκθεση που
περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Αστικού Κώδικα στοιχεία των εμπραγμάτων
δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και
εν γένει άλλων στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού ή έννομων σχέσεων του
αποσχιζόμενου κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο,
σύμφωνα με το οποίο δεν αναγνωρίζεται η κατά το ελληνικό δίκαιο καθολική διαδοχή επί
αποσχίσεως κλάδου, θα εφαρμόζονται τα εξής: η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα
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iii.

μεριμνήσουν να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η
μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων
σχέσεων στην Επωφελούμενη κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.
Στο μέτρο που δεν καταστεί εφικτό να μεταβιβαστούν τα παραπάνω στην Επωφελούμενη
κατά τα ανωτέρω, στη μεν περίπτωση των μη μεταβιβασθεισών υποχρεώσεων, η
Επωφελούμενη, αναλαμβάνει διά του παρόντος ρητώς και ανεκκλήτως να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις αυτές, να αποδίδει στη Διασπώμενη τυχόν ποσά που καταλογίζονται σε βάρος
της τελευταίας χωρίς σημαντική καθυστέρηση και να αποζημιώνει τη Διασπώμενη για κάθε
κόστος ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, στη
δε περίπτωση των δικαιωμάτων η Διασπώμενη διά του παρόντος αναλαμβάνει ρητώς και
ανεκκλήτως να τα εισπράττει ή να τα ρευστοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Επωφελούμενης, χωρίς δικαίωμα να επανεπενδύει σε αυτά και εν συνεχεία να αποδίδει το
προϊόν στην Επωφελούμενη χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ δεν έχει την υποχρέωση να
αποδώσει οποιοδήποτε ποσό στην Επωφελούμενη αν δεν το εισπράξει. Επιπρόσθετα, η
Διασπώμενη δεν επιτρέπεται να διαθέσει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθ’ οιονδήποτε
τρόπο παρά μόνο προς εξασφάλιση της απόδοσής τους στην Επωφελούμενη και υπό τον όρο
της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επωφελούμενης.
Η Επωφελούμενη αναλαμβάνει τα φορολογικά αποθεματικά και προβλέψεις που σχημάτισε
η Διασπώμενη και τα οποία σχετίζονται με τον αποσχιζόμενο κλάδο που μεταβιβάζεται και
τα οποία θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις φορολογικές απαλλαγές υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν και για την Διασπώμενη., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
52 του Ν.4172/2013.
Περαιτέρω, η Επωφελούμενη μεταφέρει τις κατά την Ημέρα Διάσπασης φορολογικές ζημίες
της Διασπώμενης και το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει από την εφαρμογή του
άρθρου 49 του ν. 4172/2013, καθώς τα ως άνω σχετίζονται με τον αποσχιζόμενο κλάδο που
μεταβιβάζεται, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για την Διασπώμενη.
Η Διασπώμενη καθίσταται μοναδικός μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας τις μετοχές
εκδόσεως της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω (υπό 5 «ΣΧΕΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ»).

iv.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης, σχετικές με τον αποσχιζόμενο κλάδο, θα
συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ’ αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη
διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της διάσπασης,
βίαιη διακοπή της δίκης. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης σχετικές με
τον αποσχιζόμενο κλάδο που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Διασπώμενη και η
Επωφελούμενη θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες κατά το εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο
πράξεις για τη συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη και στις περιπτώσεις που τυχόν
απαιτείται από το αλλοδαπό εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο, η δίκη θα συνεχίζεται με
διαδίκους σωρευτικά την Επωφελούμενη και τη Διασπώμενη. Στο βαθμό που στις εν λόγω
περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη, θα συνεχίζεται
από τη Διασπώμενη και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα υπό (ii)
της παρούσας παραγράφου 3.
4) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Διασπώμενη πρόκειται να λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης κατά την
Ημέρα Διάσπασης.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης προσδιορίζεται βάσει της αξίας του Κλάδου όπως
προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου και την αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν.
4548/2018. Στη βάση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης πρόκειται να
διαμορφωθεί ως εξής: €1.301.000.000,00 διαιρούμενο σε 130.100.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας €10,00 εκάστη.
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5) ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η Διασπώμενη θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών
της Επωφελούμενης και ειδικότερα 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας €10,00 εκάστη.
Δεδομένου ότι σε αντάλλαγμα για την εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου η Διασπώμενη θα
λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης και ως εκ τούτου η Διασπώμενη θα
παραμένει έμμεσα ο δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου, οι
όροι της διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Διασπώμενη ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία «Grant
Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων» και ειδικότερα στους
Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Δημήτριο Δουβρή (A.M. ΣΟΕΛ 33921) και κ. Παναγιώτη Νούλα
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 40711) τη διατύπωση γνώμης, η οποία σε σχέση με τη σχέση ανταλλαγής
περιλαμβάνει την εξής δήλωση: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η
εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μία διασπώμενη εταιρεία και
εισφέρεται σε μία επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα είναι 100% θυγατρική
της Διασπώμενης, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη Διασπώμενη.
Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον
καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη
της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων
μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα
εισφερθούν».
6) ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής
μέχρι την Ημέρα Διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται από
λογιστική και φορολογική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό [της Διασπώμενης], κατά
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε, και 70 ν. 4601/2019.
7) ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ
Από την Ημέρα Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου η Διασπώμενη να καταχωρηθεί ως μοναδικός μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που
θα τηρεί η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 Ν 4548/2018. Η Επωφελούμενη
θα φροντίσει, επιπλέον, τη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 Ν 4548/2018, έκδοση και
παράδοση του συνόλου των μετοχικών τίτλων στη Διασπώμενη.
8) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ
Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη στην Επωφελούμενη θα παρέχουν δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την
Ημέρα Διάσπασης και εφεξής.
9) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στη Διασπώμενη, συμπεριλαμβανομένου και του αποσχιζόμενου κλάδου, δεν παρέχονται
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της
ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της.
10) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το παρόν σχέδιο διάσπασης θα δημοσιευθεί και θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση της Διασπώμενης, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 66 του ν. 4601/2019, αντίστοιχα.
Οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 84 ν. 4601/2019,
ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που καλείται να
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αποφασίσει για το σχέδιο διάσπασης να λάβουν γνώση στην έδρα της Διασπώμενης των
εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 περ. α, β, δ και ε του ν. 4601/2019.
Για την Απόσχιση θα εκδοθεί πληροφοριακό σημείωμα σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και την κείμενη χρηματιστηριακή
νομοθεσία.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν σχέδιο διάσπασης και υπογράφεται νομίμως
από τους εκπροσώπους της Διασπώμενης.

Mαρούσι, 30.9.2021
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
Ομίλου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ
Γενικός Διευθυντής Νομικών
Υπηρεσιών Ομίλου
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