
Σ\'ΓxΩ\τΕ'ιΣΙ] Ml] ΑΙΙoPΡoΦΙΙΣΗ'r'HΣ -ΑιiΩN\aΙr{Σ ΕTΑΙΡΙΛΣ

ΣΙΙ.]ΔΙo

Σ11ΙΒ]υ:ItΣ ΣΥΓXοNE1ΣHΣ ΛNΩN11loN ΙΤ,1ΙιQΝ

MoR'Δl'Ιts ΙloTELs AE

AΠo'Ι'ΗN ΑΝΩΝ1-ΔrιΙ E:rΑΙPΙ1 ΣΙΙYPoΣ ΙlΩPaΙTιrΣ ΑΞ'rι]

ιΣι1μψlυγ,ι μ. lιι αρΘρα o- -9 lυι λ\ :'lηo lη1ο και

τu iιρΘρo l-5 τo'j Ν.ι29_/ιυ-!)

Στ| Zαιι]θo σr\μ.ρα 1η\ lδηι Noι:μβρioι 2ο16. η|ιiρα Ιk1ρασll.ιll .

rα ]ραq]εi.l τηs .\ιιi]ιιμηq ιταψιiαζ r. 1ηy .f.Ι'ιμiα <ΣnΥPoΣ

MΩt'ΔΙ'Ι'ιtΣ AΞ'ΙE> η OaoιΙ .δρ.nεl στo (σi.(μαλι Δημoι Zotli'ι).ι'
εμφaιiστη(α\ οt l(τιlτ.ρι]

\) Σ.πιρυs MωΦ,iηζ rnι Σnββ,l Ι )'Tο.nio..
Ιαiτα\ioυ Zαliιθοι' aoι εγερ]εi στo aαρδ\ \lα )ογαρ(ισμi) 1ηc

,\ιιi]\υμΙ,r Dταιριiαζ με tη\ εf.Ι'υμiα (Σπl'PoΣ MJιΡΛΙ'Ι'ΙtΣ AΞ'tj],,
roυ ιδρ.ι.l στ. Iιλn\o Zαriιιθ!υ' ful εriiροσωaεiταt 1ιμιΦ- με οllaμδ

λι{Ε. 31716/9o/B/g]]/a riαl αρ1θμo Γ.E.M,ιΙ: 12975979:ιooo, rrαl

ΔΦΙ1 o943'63o,1, (oξ Ι lρδεδρoζ aιτilζ, και .ι.ι]σοδ.τllμiaoζ ειδιλα ]lσ
τηr ι]o]'l.φli τoυ f,αριγτοζ σΙεδioι] με τo ιτ'αριθμ' 52/3o 9 2ο16

fραrrnllδ τoι Δ :'. [αι'
B, Ι])ΓιΘ,lρ'os \lι!ρri'ηι ιυι Σr'ρiδUγoξ. .|... ,1

l," j. oa' o -. 'οl'a η

ΑγιjΙ'ιμηξ !ταιρεiαζ μι τηγ εaιΙιjμiα <ι1oRAΙTΙs r{oTΕLg ΑΙ]'' foι
.δρ.ι.1 στO Πλα\. Zαtυ]θoι. rnΙ . ria nrσι]τ.iται \aulιια' ιι αρlnln



ΓEMΙΙ ηa52.ι624oo.], 'ιι AΦιΙ 997:ι66610, oq Δtι0ιγων

.l'.ζ,.,' |'. ''.' |L .'j'l'o 
'o'ρηφj 

.l

aαρ6]τos σiιδiιι. ιι τo πi) 30 9 !016 trρa]iτιti ιol' Δ Σ. σιμφι]]!ησo!

rnι α]Φδιtιηjnι o!ol[]αiα τηι σιl'Ι;\.ιση τωγ δυo Eταlρli\. μ. τηγ

lr.ριcli τη9 αaορρo(ιησηq τηζ -\\δγιιηq lταιριαζ λtoRAΙTΙs Ηo't'Ιiιs
AΙ αro τη\ ]ρ(]τη ,\\ t\ ιμi] Ε1or ιiα ΣΙτyPoΣ MoPΑl'ΙlΙΣ ΑΞTE, μι
.o!ξ .rδιlδτερoυζ l(τωτερω oρoιζ. ol οf,oioι α]oτελoiι tol τη σnμ1]αση

ι-\/d\ ιισηζ μι α]oρριφηoη

A. ΣToΙxEL4 ΣlTxΩΝEYolΙΕNΩN Ε]nΙPΙΩN

|, ιΙnρροφlνo(ι Γιαlμiυ| l \.: η jΓ.

.ΣΙτl?oΣ ]ΙΩPAΙTΗΣ 1Ξ1'Ε ' uε aδρα τo ΙΙi.iao Δrjμoι Zα{ιι8οι'
ιαl αρlθμδ ιL{Ι] 1983.ι/9olB/89/]5 ,liαl αρlΘρδ ΓιΙΙt
1233531:Σ.looo' η .1oi.1 Qα ιαilεiταΙ .φε(ηζ ΣΙΙΥPoΣ MοPΑΙTιΙΣ

.Ι Ατ.ΔoοιDιlu.γn Εταιoiα: ll \,];,rμη LτUιρi,l ιι τηr ]lll μ ι

ιΙoΙιAΙ't'Ιs ιtoTl]Ι's ΑΙ, ιιι aδρα τO τO Πλoγo Δημol] Zoιιιθοι' μ.
αρlΘμa ΓEMιΙ 13a52:162:1ooo! 'η o]oiα θα t.i€iταt εφεξηζ

B. MoPΦΙΙ Σ}TxoNFΙΣΙlΣ

r) Η σηχι]πεUση τωγδιoDταιρlω\ θα !ιo μεα]ορρδφηση τηqΙταιριαζ

ΙΙoRAΙTΙs HoTEΙ-s Αn. αaδ τη! Ετα]ρiα Σm?oΣ MΩPAΙTι'Σ
ΛΞTΕ . α'ι(ιnΙα μ. πq δlατ(ξ.ιζ τoι ιρθρoι 67'7q τoι KΙ\ 219ο/192o

,o U'θP'., '\ '-
ιοoλoγrσμo μ.τασΙη!(πσμοιJ τηq αaoρροφωιε\ηζ Eτotρioc τηc aL



2) H α\/'δaειση (αf,oρρ6φηση] θαγι'.l με τηιειoaοησl τωγrοιIεlιΙ
.].ργηnrioι λαι aoθηnχoι τηc αΙoρροφωμεγηζ Eταιρioζ ΙloιιΛΙ'rΙs
lloΓΙ.ιs \l., iU 

' '

μ.τα.xημ(τlσμoιαυτηg.1oι]σι\ταlθηriε γιιτOσrΦrnαl]τδ''Ι'((]l,τiρω
στo1Ιειι θα μετoφερθοι\ ωζ στοlxιkι ηc αaορρoφωσα! Eταιρiαζ

ΣΓΓi/Ι'oΣ \ΙΩPAl lιΙΣ \Ξll ". , : η,.,. , .,...

3] liα τηι αιιo]iρ.J σι]Ιδευση (ιrορρδφηση]' ιαl τη\ a\αρξη τη!

ο'η.
αioρρoφoιuι\ηζEτοlρ1.1qΙαιτoιορισμοoρλωτοιEiLεγllτrl .\.Ιισπiγια

τo\ ιλεγΙο αιτ.ι χαι τη\ σιγτaξη irioΦηζ ]'τl τηι )'oγιrιlη αξiα τoΙ'

στolxεiω\.\ερ]ητlιoι] Mr fαΘηnliοι. iros' ηδη αaοφασiσε' oι

κaθoλυiιζ lιταllτ.ξΓεaιlιq Συ\ελειo.lqαμφoτiρωγτιoΙEταψηιΙ rr.1lζ

α1δ ro 1o 2ο16 αao(,oοεlζ .ιτι]π' ,

]] Η σιγΙl;\.ιση (αfoρρ6qηση) Θo εΙΝρr0ε] αρplα αrι τα Δ.Σ

αμιρ.τiρ(Ι τ(i\ EταηΙι;γ 'κl στη ωγιΙ.n o ΙοΦλογσμoq

μετ(σxηματιψoι baορρδφησηζ], η σΙετl(η iιΘεση τωΙ oρRJτdΙ

Eiε\riτι;\. το fαρ6\ ΣΙιδιo:υμβασηc αaορρδφησηζ. λαι η i]iθεση τ.ι
\ σ ,.oΓ θ ',o '|' "|
[Δηλaζ Ξ!γ.λεισεlc τω\ μετδΙωγ oμφoτil(\ τιnι ιταιριrν' aoι ι]a

σιγiλοoι\' γlα το σrioro αιri)

Ξ) ιΙ σUγΙt\ειση (ατoρριφηση) θα oλoιi'ηρι,Θεi με την λη!]η τηζ

' q ,]οo'l

Εταlριd\. λαι τηγ σiιταξη τllξ ωμβoλαιoγραφιnk 1ρnξηζ αrορρδφησηζ.

| 'l|σo; μ,. " ,. oη o U ,δ,' . οη o, 
'|

ol α\ι)τιρΙ, ατoφασεlζ ιαι η oxεnrlη ωμβολ(lογρaφUlη 1ρnιη. μ(ζi με

η\' aγκρlση τηζ αρμoδiαc εaoπτευo!σαζ αρΙη!' f.l| Θα εl'Νρi\'ιl τηΙ

αaoρρoφηoη τηg Εταlρiαζ ιΙoRAΙTΙs ΙlσιEιs Αl], αa. τη\ Fiοlρiο

Σπi?oΣ ΙoP-AΙ'ΙιΙΣ AΞTE, θα υf,oβiηθOιγ στ. l'Σιtιl \lα τιζ



1

διαι-τ;σεlq δημ.σδτητoC τol]αρι]ρoι'o τoι ι\ 2lqο/Ι91o' τιοo ] lo τη

αf,oρρoφι4ιεγη Eταlρiα).σo rrαl για τη! aroρρoφΙ,σα ιτolρi.ι

ι'loRΑΙTis ττοTnl.s A]i θσ σιrε}iioιταl αaa τrl\ Σπl?oΣ

f,ιρloUσιαζ τηt ι.\.ργητικo riol 1o0ηnκo] στη! ΣΠΥΡoΣ ΙlΩPΑΙ't'HΣ
\Ξll '|.'l| ".l' ο

τoγ ισoλoγισμo τηζ 31\ oκτιrβριoι 2οΙ5 Η ΣlΤl?oΣ MΩPΑΙTΙiΣ
ΔΞ't'ι] ΙJo tοταστ.i of.ιi'.lσnκil Ιlιρiα. \oιi(c. rtατoΙoζ rια1 διlαιoitοξ
Ιαι rtιθε inλoU ]ιριoυσlαΝοi στolΙιbu τηζ MoΙι{ΙTΙs ΙΙoTELs ,{E

aoι aφoρn τηι μπαβιβaζoμε\η σ'αl]ni\, ε]riεiρηση ηq αroρρ.ιρnrμε\ηe

;l ll ιlοRΑl'|'ls lJο]]iι's Al] θα μεταβlβασει το σιγoλo ιη(



8] H ιloΙιAΙl'ls ιΙoTEΙ,s AΕ θα μεταβιβnσd ε]iσηq o1ηνΣΙΙYt'oΣ

Ιι!IP.A] ΓHΣ \ΞlΙ 'ο. llρη !ιo

ιnσμoτω\ ( δι rριφοι olιiαq και ad.αιαζ o Φ0η{ηΦ , Ιoι βρiσΝιτo1 στo

Πt'δ'o lilμoι Zoιιγθoι. τ! O]oio iΙα αroΙτriσa μe 1. ιr'αρlθμ.

12.rδ8/r9_1_!ο16 ωμβιλato τηc Σιμ/φoι Zαι\Θ.ι \jαaioq Ιlαaαδατoυ
'Ι'.ρτσετη. με τηγ σi\ταη qειlιηs oι]! ι]or.αlol ραφιnjζ aρι\ξηζ T.

U, 
'r" 

'l'o θ| ,, o..
αaορρoφωσα! Ετα1ρiαc εai μlα rLντα.τi.Ι. οiμιcnΙα με τo αρθρο 3 το!

ο) lΙ NΙoRAΙΤΙs Ho'Ι'ιιs Αl] θo μεταln[iασει στη] ΣΙΤφoΣ
MΩPΑΙTHΣ AΞΤι .Rι ιiα 1α .\οrΙln rιΙ εμf,ρoγματo δlιαlδματa

oljτiζ αaa τo ιriΙρloμ' 12.169./19 4lor6 aρ.σnμφ.i\o σιμβιλalo

αγορarιυλησiαg τηc lυμ/φoυ Zαriιιr]oι ναρiαq Παf,αδaτoι -T.ρτσiτη.

με τ. οaοiο aΙει aρoσιμ{ιt\ησει την αγoρi oιι.a.δlκηξ irlτασlq ,

.alφα]ειιs ]-!6'95 τμ στo r])(\o ZαιιιΘοι ατδ τoU! r]ιρι(iη
κto\σταlrιiδη Ναl ιιθυμια K(\'rα\π] iδη.

10) oι μετοΙas ]Oυ 0α ελδoθoi\ αa6 τηι oaolρoφιi]σα εταlρiα ΣΙτι?oΣ
MΩPΑΙTHΣ ΛΘ'Ιj] , ιι 1]α α\πoτoιχοι\ ση\ αιiα τηξ

oaoρρoφωμεΙηq Eταιρiαg ]vΙoRAΙTΙs ΙΙoTEΙ^s ΑΙj Θα ει<η

oιομαστι(aζ ιαl μη μεταβιβασ41εζ 'ιoτα aoσorδ 75%. εrl !]α fειταετiα

αao τη\ oλουJiρoση τηζ αioρρη)ησηζ. σiμφoΙ'α με το αPθρo,1aαρ'β

Ι) H ]ερloυσiα ι ιa'.ργηnκι] καl

ι]τα]ρiαζ MoRAΙTΙs ιΙo'rΙ'Ι-s ΑΙ
ισoλoΙισμa ιηs.]rι oπωβρiοU 1o]6-

aαΘηιlioJ τηζ αaolρoφοιμενηζ

. δ1os αιτη ]ροιιaτει αaι τoι
ox.rελ.iτα1 σδ τα ιξriζ στotγεiol
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ο oι(dnεδo , στo Πλανo zatnνθoυ. eπιφανεiαq 4.o21,87 τμ.μrα τωγ

επ'αιτoυ κπσματων, αξiαq !B5.aao'55 ευριb.

2)xρ€ωΦεsδιiiφoρoι 12.27o!39 ευρδ.

3)'Ιαμεio 369,55 Φρω.

2.Ιι{oΙΙTικo

1) Mroxιxδ κεφd-λαιo 1oo.oοo ευρδ.

2)oφειλi σε τρiτoιs για .Φφληση αξiαs ανωτiρω oικoπiδoι ,

r.ιΣoΛorΙΣMoΣ METΑΣXΙΙΙΙΑTΙΣMoY

Tα iεριoυΦαια στoιχεiα Ιο! aεριλαμβανoνt9r oτην MoRAΙTΙs
ΙΙoTEΙ.s Αn , Φμφωνα με τoν ισoiοl]σμο ηζ 31ηζ otτωβρiο! 2oΙ6,
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Δ. llDToxΙKo (ΙΦA\.4Ιo Σπl?oΣ ιIΩPΑΙTΙΙΣ AΞTE lΙETA
THΝ Σ1',l-xrΣNΕlΣH

1) Ι'o μεaonx6 kεφaυ.αro τηζ απoρρoφωσaζ Εταιρiαζ ΣΙΠ'.PoΣ

Λ]Ι:P \] rH) \Ξ1l "' " 'Lι' ...'ομ ρo ρ o

.'. |.. δ. _.iυ'U.j.". 
'.U

ιl._ι.ti.la-.ιo, ,, Ixl{.Ι.iη '' l o

o\oμαστlkllξ αξiαc 9.9:1 ειμi ιriιστη.

.i)To μετo)(ιko Ιεφdλαιo r]ξ σoρροιρωμ.\1l'i Eταιρiαζ
tloR'Α.ΙTts ΙtσΙιLs Αl] α\iρlιταl σηιιρ( σι εrQτa inιιδε( ει|,;

oιiαc 1o Ι'1rl; εllαστη.

3) To μετoΙιko kεφii},αιo τ],i ΣtΙYPoΣ Ι19PΑΙTΙΙΣ AΞTE , μ.τaι
πlν αγωτiρo α!'\76γειtσl xαι σoρρ6φηση τη( Εταrριαs
\'ΙoRcl]l\ Ho]ll.\ \Γ ,'ο' ' ο

.ιριλ .oq δηr.αδrj λαl η αξiα τηs MoΙι{Ι:rΙs Hoτ'Eιs λΕ.' ri] ι]α

j. 'Θ oo
ai\τε Ι,,.nδεζ εllατο\ ογδo]τα εrτα ιιρd rnι σαρδιι aιη λε1τιi

(1,535.1a7..ι6) ειριi . δ(ιρΦi,μεγo σε rενταιnσlεq .nloα δυo Ιιλαδ.ζ
.(ατιγ εβδoμη\τα διo ο\ομαστιiiE uιτoΙεζ ( 522.172) . oιι1οo.κll9
αξiαζ 2,9.ι a1To εκαστη . για δε.λδ]Jqρo τo foσn α.τ. Θα Οtδoθoιγ
, l,,n: ..,,. μ1θo oro j ',

αaoρρδφηση ιιu1γιi!ηιl' κατt1ρθρο n 1αρ α τοι :'i.1.9','19-2.

Ι.] AΝ'|'AΛ,\Αl1 Ι \'τnToxΩΝ





l0

στη\ MoΙι\ιΙΙs lΙoTDιs ΑΙ. τωι oaoιiν a,.ι1a θa .ιol μη

μεταβιβιαμεq ε]l ιιt ]δταετio

γ) σolν μiτoxo ΙΙαΙqηδτα Mωραiτη iντικα xnniδ.ξ διaΙ6rεζ
Ιiκοm ιino'μιζ lll..^|l \..c nγnμαnn(,1c μΙ'υ/i( '
aγτlστοlxoιι oτo ιio μετοΙιa ri.φιi!αιO τη! aaoρροφ(]σαc ιταιρiαq

ο. '.' -.o I

στηι ιΙoΙιAττ]s Ι]o'Ι'ιLs Aι. $ τωγ onoiων a,4]Ι9 ιlo .nol μη

μ.ταβιβααμ.ζ ε]ι uιι rsιιειιι'
.1) H μετoχιιη α\,Θε(η τηζ σορρoφιjσαg Eταιριι( ΣΠΥPoΣ
γΩPΑl l l lΣ .ιΞ ΓΓ .

iγκρΙoη αιτηζαfaτι αρμοδiα.rο]τειοUσo aρΙli. n. ii.' ωζε{ηζ:

α) Στι.ρo{ Mωραιτηζ τoι Σιiι]βα Eλ.ιΘgρioυ μι 98o.o52
lΛ'nμl'mιfcμιιοli..o.. ο .l .υ|'ο ιl"

β' υΓ'.Θι1ρ|oa γn,ρt,Ιηc 1n'. :.n1ρ'ι, 6υ,υ ιo Uιoμαoαkili

μεaoxiξ. o\ oμαστιniζ αξiαζ 2'9.,1ειρd] εrioο.η

γl Π.ινuγlι;ι,ι γΙiραΙη 60.ο.lυ υνυμ'Ιυιικi< μfrο/ic.
.γoμ.σπιηc αξiαq 2.ι).1 .ιρι; L[(στη.

o ι!υρι,.\t!γo.'oδη Ι1Ξ.ο.|ο ονομ(ιoπκi( μηo/ic .on1'

oξiαq1.9,1ευρι;Οiαστη

Σ:Γ.ArΙoTF] ΛΕΣMΑTΛ Σ1'1)tΩΝ]]'ιaΣΙΙΣ

υMε τη\ ολoriληρωση τηs σl)Ιιi]!εl]σηq τ.\'διο ι:) !ταιριΙ'' l)α

εiδoο.ιγ α]a τηι αaoρρoφωσα Eroηri.] ΣΙτyPoΣ
MoPAl'ι'ΙΙΣ -{ΘΤE οι νiOι ιnλοl μετοχιn, οι oaoioι Θα

ορ 'δ Θυi ο o' δ'',,L ,

EταιριωΙ 
' 
!. βαση τα oριζoμ.γα a\ωτι]ρω



ιι



5) 1ε\ ιaαρloιγ μaτοlol τηq δtιof,tμεγηζ εταιριιαζ' ol Of,οlοl \α εxolι
οδυln δrι.rιη'οτo η 1r,oιδμlα, onτε εnαl ιατοΙ.l ori'd τiτλ.\'a)η\'

)| MoιAtΤιs lΙoTEιs,{E μ.τ(βιβnζ.' οτη\ ΣΙτt?oΣ



-tl-
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ολοτλrlρωσl ηζ αoρρ6φησηζ. Tα nεριoυσιαχα

Φoτελow μaρoζ τoυ ενεργηnιo! Ιαt iαθr]πιοn

s εMρoσωnoυg των

Σε niΦωση των ανωτιρω,

Διασaασηζ (αι !iογραφεται

Φtγxωνειoμi!ων Eταιριων.

( ΣπΥΡoΣ MtlPΑΙτΗΣ AΞTE)

R. F,ΛΕYΘ_MrΣPAΙTττΣ

A. ΣΙτLPoΣ MΩPΑΙTΙΙΣ

ιMoR{ΙT]s ιΙoτEιs ΑE)


