
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  

σε ανώνυμη εταιρία της  

ετερόρρυθμης εταιρίας «IQOM Ε.Ε.» 

(κατ’ εφαρμογή του άρθρου 106 Ν. 4601/2019) 

  

Των διαχειριστών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «IQOM Ε.Ε.» και 

το διακριτικό τίτλο «iQom», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 043467506000 και Α.Φ.Μ. 998360794 

που εδρεύει στην οδό Στ. Καζαντζίδη αριθμός 47 (κτήριο ΘΕΡΜΗ) – 9ο χλμ. 

Θεσσαλονίκης – Θέρμης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης: 1) Τριανταφυλλίδη Αχιλλέα του Χαράλαμπου, κατοίκου Αγίας 

Παρασκευής Θέρμης ΤΘ 270 57001, με ΑΦΜ 033762834 και ΑΔΤ ΑΚ 853208/6.12.12, 

που εκδόθηκε από το ΑΤ Βασιλικών Θεσσαλονίκης και 2) Ζάχου Δημητρίου του Ιωάννη, 

κατοίκου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Γεννηματά αριθ. 44 και Ναυσικάς αριθ. 23 με 

ΑΦΜ 059390016 και ΑΔΤ ΑΚ322148/10.5.12, που εκδόθηκε από το ΤΑ Πυλαίας 

Θεσσαλονίκης. 

ΠΡΟΣ 

Τους εταίρους της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «IQOM Ε.Ε.» και το 

διακριτικό τίτλο «iQom»  με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 043467506000 και Α.Φ.Μ. 998360794 

 

Κύριοι , 

1. Εισαγωγή - Ιστορικό   

Δυνάμει της από 05/11/2021 απόφασης, όλοι οι εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρίας με 

την επωνυμία «IQOM Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «iQom» (εφεξής η «Εταιρία») με 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 043467506000 και Α.Φ.Μ. 998360794,  εκπροσωπώντας το σύνολο του 

εταιρικού της κεφαλαίου, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας  μετατροπής  αυτής 

σε ανώνυμη εταιρία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού στις 13/09/2021 και την 

ανάθεση στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Τιμόθεο Βλαχόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

30261 και Λαμπρινή Αποστολίδου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37611 της ελεγκτικής εταιρίας «BDO 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβούν στην εξακρίβωση της αξίας της 

περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 

και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκτίμησης. 

2. Το Σχέδιο Απόφασης των Εταίρων για την μετατροπή της Εταιρίας από 

ετερόρρυθμη εταιρία σε ανώνυμη εταιρία. 

 Το σχέδιο της προτεινόμενης απόφασης εταίρων των άρθρων 108, 109, 121 και 122 

του Ν. 4601/2019 έχει ως εξής: 
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«Οι εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «IQOM Ε.Ε.» και το διακριτικό 

τίτλο «iQom»  (εφεξής η «Εταιρία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 043467506000 και Α.Φ.Μ. 

998360794,  εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, αφού έλαβαν 

υπόψιν τους: 1) την από 05/11/2021 απόφασή τους, για την έναρξη της διαδικασίας  

μετατροπής της Εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία με βάση τον ισολογισμό 

μετασχηματισμού στις 13/09/2021 και την ανάθεση στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, 

Τιμόθεο Βλαχόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 και Λαμπρινή Αποστολίδου με Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 37611 της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

να προβούν στην εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, 2) την 

Εκτίμηση Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρίας βάσει της 

Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Μετατροπής της 13.09.2021, των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών, Τιμόθεου Βλαχόπουλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 και Λαμπρινής 

Αποστολίδου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37611 της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 3) την Έκθεση των διαχειριστών της Εταιρίας, κατ’  εφαρμογή 

του άρθρου 106 του ν. 4601/2019, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και έχει 

δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, αποφασίζουν ομόφωνα, 

συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

2.1. Την μετατροπή της εταιρίας «IQOM Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «iQom» από 

Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 104 - 127 του Ν. 4601/2019 και των διατάξεων του Ν. 4548/2018. Η Εταιρία 

χωρίς να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση μεταβάλλει τη νομική μορφή της, 

διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της 

μετασχηματιζόμενης Εταιρίας, Τριανταφυλλίδης Αχιλλέας του Χαράλαμπου και Ζάχος 

Δημήτριος του Ιωάννη, ευθύνονται ατομικά σε ολόκληρο και από κοινού ως σύνολο, 

για οποιαδήποτε φύσης οικονομική υποχρέωση, κύρωση, πρόστιμο, επιβάρυνση κ.ά, 

οποτεδήποτε αυτή και αν προκύψει, σε βάρος της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας ή σε 

βάρος της νέας εταιρίας σε σχέση όμως με την μετασχηματιζόμενη Εταιρία, που 

πηγάζει από οποιαδήποτε αιτία και αφορά χρονικό διάστημα προγενέστερο της 

μετατροπής της Εταιρίας. Οι εταίροι της μετασχηματιζόμενης ως άνω Ετερόρρυθμης 

Εταιρίας καθίστανται μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας αποκτώντας τις μετοχές που θα 

εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρία με την ίδια κατανομή συμμετοχών των εισφορών 

τους στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρίας. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέρχεται σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες 

(25.000,00 €) και θα διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, 
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ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία και το οποίο θα αναληφθεί από όλους 

τους εταίρους της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας, αφενός με την εισφορά του 

κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας εξ ευρώ 10.000,00 κατά την αναλογία της 

συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής και αφετέρου με την καταβολή σε 

μετρητών του ποσού των 15.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) και ειδικότερα ως εξής: α) η 

«Epsilon SingularLogic Α.Ε.» θα εισφέρει την αναλογία της στο κεφάλαιο της 

μετασχηματιζόμενης Εταιρίας που ανέρχεται σε οχτώ χιλιάδες ευρώ (€ 8.000,00) και  

θα καταβάλει επιπλέον μετρητά  δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€ 12.000,00) και θα λάβει 

είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία, β) ο 

Τριανταφυλλίδης Αχιλλέας του Χαράλαμπου θα εισφέρει την αναλογία του στο 

κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας που ανέρχεται σε χίλια ευρώ (€ 1.000,00) 

και θα καταβάλει επιπλέον μετρητά χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) και θα λάβει 

χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία 

και γ) ο Ζάχος Δημήτριος του Ιωάννη θα εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της 

μετασχηματιζόμενης Εταιρίας που ανέρχεται σε χίλια ευρώ (€ 1.000,00) και θα 

καταβάλει επιπλέον μετρητά χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) και θα λάβει χίλιες 

πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. 

2.2 Οι όροι που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού της ανώνυμης 

εταιρίας στην οποία θα μετατραπεί η Εταιρία (άρθρο 5 του Ν. 4548/2018) είναι οι εξής: 

1) Η επωνυμία της εταιρίας είναι «IQOM Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» και με τον 

διακριτικό τίτλο: «IQOM A.E.».  

2) Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Λογισμικό), 2. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων επικοινωνιών, 3. Η παροχή υπηρεσιών, 

εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και 

προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 4. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο είτε μέσω του 

Διαδικτύου (Internet), είτε με απευθείας σύνδεση, 5. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών 

επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονομικά, φορολογικά και άλλα θέματα, 6. Η 

παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά 

και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις, 7. Η επεξεργασία, εισαγωγή – εξαγωγή 

και εμπορία των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών, 8. Η πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών γενικά, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 9. Η ανάπτυξη 

όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου και 
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telemarketing, 10. Η μεταπώληση – εμπορία βιβλίων και περιοδικών, 11. Η 

χρηματοδότηση και ο χρηματοοικονομικός συντονισμός, καθώς και η διαχείριση των 

εταιριών, στις οποίες συμμετέχει, 12. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η παροχή 

εγγυήσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, που οι δραστηριότητές τους 

είναι σχετικές και βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της εταιρίας και 13. 

Προμήθειες από την προώθηση και μεσιτείες, προϊόντων, αγαθών και γενικά 

υπηρεσιών τρίτων οιασδήποτε νομικής μορφής αυτοί έχουν, της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής 

3) Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4) Η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημερομηνία της κατά το 

νόμο καταχώρησης του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).  

5) Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) και 

διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, το οποίο θα καλυφθεί όπως παραπάνω αναφέρεται. Οι 

μετοχές της εταιρίας θα είναι όλες κοινές. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τακτική αύξηση), που αποφασίζει με απαρτία και 

ομοφωνία όλων των μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου αυτής. 

6) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως 

δεκαπέντε (15) μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να 

συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για 

τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την 

εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.  

7) H Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της 

δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση 

συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου 

εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά 

κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου 

μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση 

των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική 

γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως 

οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο 

(έκτακτη Γενική Συνέλευση).  
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8) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με 

τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων που 

απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του 

κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.  

9) Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή 

των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Η εταιρική 

χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η 

Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η εταιρία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών  θα 

εφαρμόζει το Τμήμα Δέκατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 158 έως 163) . 

10) Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, 

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία του Ν. 4548/2018, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και δ) σε 

περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του 

οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρία λύεται επίσης με 

δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.  

Κατά τα λοιπά το καταστατικό θα όλα όσα μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων 

συμφωνηθούν. 

2.3 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί έως την 10-9-2023, το 

αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα» και κατανέμουν τις 

αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως: 1) ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ,  Αναπληρώτρια  Διευθύνουσα  Σύμβουλος, 

3) ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Μέλος του Δ.Σ, 4) 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, Μέλος του Δ.Σ και 5) 

ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, Μέλος του Δ.Σ. Όλες τις εξουσίες 

που έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα ασκούνται από τον ΜΙΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

3.4 Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν οι, Δρακόπουλος 

Δημήτριος με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, ΑΦΜ 117802410 και ΑΔΤ ΑΒ201507 ως τακτικός 

ελεγκτής και Σκαλιώτου Ελένη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, ΑΦΜ 053800096 και ΑΔΤ ΑΕ054321 

ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή του ελέγχου θα καθοριστεί βάσει συμφωνίας 

μεταξύ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και της εταιρείας.» 
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3. Η μετατροπή της Εταιρίας από Ετερόρρυθμη Εταιρία σε Ανώνυμη Εταιρία από 

οικονομική άποψη. 

Η μετατροπή της εταιρίας «IQOM Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «iQom» από 

Ετερόρρυθμη Εταιρία σε Ανώνυμη Εταιρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Επιχειρηματικού Σχεδίου που ανακοινώθηκε από την νέα ετερόρρυθμο εταίρο, 

ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία 

Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» η οποία συμμετέχει 

σε ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο έχει ως βασική 

προτεραιότητα και στόχο, τη βελτίωση της οικονομικής διάρθρωσης της 

μετασχηματιζόμενης Εταιρίας και αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και 

κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου εταιριών στο οποίο ανήκει η μετασχηματιζόμενη 

Εταιρία. 

Οι διοικήσεις των εταιριών Epsilon SingularLogic Α.Ε. και EPSILON NET A.E., βασιζόμενες 

στην υφιστάμενη εξειδίκευση και τεχνογνωσία τους, επένδυσαν στην 

μετασχηματιζόμενη Εταιρία και έδωσαν προοπτική στα στελέχη και τους 

εργαζομένους. Με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, η 

μετασχηματιζόμενη Εταιρία αποβλέπει σε βελτίωση της οικονομικής της διάρθρωσης, 

δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις κερδοφόρου ανάπτυξη προς το συμφέρον των 

Μετόχων και των Εργαζομένων. 

Η μετατροπή της Εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την εν 

γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Εταιρία χωρίς να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση θα 

μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα. Πριν από 

την μετατροπή απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της από 

τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν 4548/2018. Η έκθεση εξακρίβωσης που 

θα συνταχθεί θα υποβληθεί σε δημοσιότητα με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του 

άρθρου 17 του Ν 4548/2018. Εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρίας με τη νέα νομική της 

μορφή υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το νόμο, δηλαδή 

υπολείπεται του ποσού των 25.000,00€, η διαφορά θα καλυφθεί με νέες εισφορές. 

Οι εταίροι της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας καθίστανται μέτοχοι της Ανώνυμης 

Εταιρίας αποκτώντας τις μετοχές που θα εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρία με την 

ίδια κατανομή συμμετοχών των εισφορών τους στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης 

Ετερόρρυθμης Εταιρίας.   

Τέλος,  δεδομένου ότι η νομική και οικονομική θέση των συνδεδεμένων εταιριών του 

Ομίλου EPSILON NET που ανήκει η Εταιρία, δεν είναι απαραίτητη για την εξήγηση και 

τη δικαιολόγηση της εν λόγω μετατροπής αλλά ούτε και επηρεάζεται από τη 
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μετατροπή, δεν κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν επιπρόσθετες πληροφορίες για 

τη νομική και οικονομική θέση αυτών. 

4. Η μετατροπή της Εταιρίας από Ετερόρρυθμη Εταιρία σε Ανώνυμη Εταιρία από 

νομική άποψη 

Η  Μετατροπή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4601/2019 

για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και  συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Ν. 

4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες. 

Η Μετατροπή θα ολοκληρωθεί μετά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που 

προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

μετατροπής, ήτοι από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.  του καταστατικού της 

Εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή, ήτοι της ανώνυμης εταιρίας, το οποίο θα 

υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, επέρχονται αυτοδίκαια και 

έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα: 

α. η μετατραπείσα Εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με 

τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, 

με ειδική ή καθολική διαδοχή, β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της 

μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται, γ. οι εταίροι της μετατραπείσας 

Εταιρίας μετέχουν στην Εταιρία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

που διέπουν αυτή, δ. δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας 

Εταιρίας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή. 

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της 

Εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή.  

 

Η παρούσα Έκθεση θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του 

τόπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της μετατραπείσας Εταιρίας έτσι ώστε να τεθεί 

υπόψη των εταίρων. 

 

Θεσσαλονίκη, 09/11/2021 

Οι διαχειριστές της εταιρίας «IQOM Ε.Ε.» 

 

Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης 

 

 

Δημήτριος Ζάχος  
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