B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση: Χορήγηση ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης της B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα αρ. 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής
η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην έκτακτη
συνεδρίασή της στις 27 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισε να χορηγήσει ειδική άδεια προκειμένου η Εταιρεία να
προβεί στην πώληση, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (55.266)
κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€60,00) εκάστη, ήτοι του
συνόλου (100%) των μετοχών της Θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RIVERMILL
LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «RIVERMILL LOGISTICS Μ.Α.Ε.» και με ΑΡ. ΓΕΜΗ:
83028010000 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ (10ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών
– Λαμίας, 2ος όροφος) και είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ. 998160852 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αντί
τιμήματος οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (865.500,00€). Αγοραστής των άνω
μετοχών της RIVERMILL LOGISTICS Μ.Α.Ε θα είναι συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος σύμφωνα με
την παρ. 2 του αρ. 99 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας.
Για τη διαμόρφωση του τιμήματος πώλησης ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του ισοζυγίου της
χρηματοοικονομικής κατάστασης της RIVERMILL LOGISTICS Μ.Α.Ε με ημερομηνία 31.12.2019 και
31.12.2020 καθώς και ο Ισολογισμός της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020.
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αναγνώρισε το ως άνω τίμημα ως δίκαιο, εύλογο και ότι ανταποκρίνεται
πλήρως στην πραγματική αξία των μετοχών της RIVERMILL LOGISTICS Μ.Α.Ε και αναλογικά στην αξία
αυτής και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Ν. Φιλαδέλφεια, 29/12/2021
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