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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Άρθρα 99 επ., 106δ του ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους ν.
4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, 4336/2015, 4378/2016,
4446/2016 και 4549/2018)
Στην Αθήνα σήμερα την 05-02-2020, οι μεταξύ των :
ΑΦΕΝΟΣ:
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης, 15ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου –
Ηρακλείου, περιοχή Πρίνος, θέση Λατζιμάς, Τ.Κ. 74100, με Αριθμό Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 022059150000 και ΑΦΜ 094083476 Δ.Ο.Υ.
Ρεθύμνου, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, δυνάμει του
από 05-02-2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δημήτριο Τσίρμπα
του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρόδου αριθ. 45, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 241156/2012/Β'
Τ.Α. Περιστερίου και Α.Φ.Μ. 037738120 Δ.Ο.Υ Β’ Περιστερίου (εφεξής καλούμενη
χάριν συντομίας ως «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»)
ΑΦΕΤΕΡΟΥ:
1.- Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ 094014201 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αριθμ. 186, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την
υπογραφή της παρούσας από τους α) Σταματίου Χρήστο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ
542794 και β) Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 144827
(εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ΕΤΕ»), υπό την ιδιότητα της : (α) δι’ εαυτήν
ατομικά στο πλαίσιο διμερούς δανεισμού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και (β) ως εκπρόσωπος των
Ομολογιούχων Δανειστών: i) στo υπ’ αριθ. 9747103905/17.04.2012 Πρόγραμμα
Έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ii) στο υπ’
αριθ. 9747128789/09.07.2013 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού
Δανείου εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και iii) στο υπ’ αριθ. 9747178735/18.08.2015
Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
δυνάμει του από 05-02-2020 Πρακτικού Συνέλευσης Ομολογιούχων.
2.- Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ» με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ
Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40 και εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τους α) Εμμανουήλ Γιασσιάς του
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Αντωνίου με Α.Δ.Τ. AB 300513 και β) Πέτρο Κλωνιάδης του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ
402925 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ALPHA BANK»), δι’ εαυτήν ατομικά
στο πλαίσιο διμερούς δανεισμού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
3.- Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias AE»
(εφεξής καλούμενη ως «EUROBANK») ως διαχειρίστρια της «CAIRO NO. 3 FINANCE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (διεύθυνση
George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC Δουβλίνο 1, αριθμός μητρώου 649193),
(εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Cairo Νο 3» ή «Cairo 3») δυνάμει της από 2406-2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως δημοσιευθείσα
στο τόμο 10 με α/α 187 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, εκπροσωπούμενη νόμιμα
κατά την υπογραφή της παρούσας από τους α) Λεκάκη Δημήτριο του Κωνσταντίνου
με Α.Δ.Τ. ΑΟ 069340 και β) Μπατή Αικατερίνη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΝ 014167και
η οποία EUROBANK συμβάλλεται και δι’ εαυτήν σε ό,τι αφορά την κάτωθι
αναφερόμενη πίστωση στον ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό και εκ τρίτου ως κάτωθι
αναφέρεται.
4.- Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο
«INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», όπως μετονομάστηκε (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ
αριθμ.πρωτ.1832581/5.11.2019)

η

ανώνυμη

εταιρεία

με

την

επωνυμία

«ΑLTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με διακριτικό τίτλο
«ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π», η οποία εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Μεσογείων αριθμ. 109-111, με ΑΦΜ 801215902
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών,

αδειοδοτηθείσα νομίμως από την Τράπεζα της Ελλάδος

σύμφωνα με το Ν. 4354/2015, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 326/2/17.09.2019 απόφασης
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ τ.Β. 3533/20.09.2019),
και η οποία δυνάμει της από 12-09-2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών
απαιτήσεων, νομίμως δημοσιευθείσα με αριθμ.πρωτ. 238/16-09-2019 στο τόμο 10
με α/α 272 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 18-09-2019
μεταβολή προσώπου διαχειριστή, νομίμως επίσης δημοσιευθείσα με αριθμ.πρωτ.
251/23-09-2019 στα ίδια ως άνω βιβλία του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου
Αθηνών σε τόμο 10 και α/α 285, ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των
απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY», με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, οδός Φένιαν, Πάλμερστον
Χάουζ, β’ όροφο, Δουβλίνο 2, αριθμός μητρώου 655516, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
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και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Αμερικής αριθμ. 4, με ΑΦΜ 094014298 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, κατόπιν μεταβίβασης
σε αυτήν από την τελευταία επιχειρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια τιτλοποίησης
απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, δυνάμει της από 12-092019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, διεπόμενης
από τα άρθρα 10 και 14 επ. του Ν. 3156/2003, νομίμως δημοσιευμένης σε περίληψη
με αριθμ.πρωτ. 237/16-09-2019 στο τόμο 10 και με α/α 271 στα τηρούμενα στο
Ενεχυροφυλακείο Αθηνών βιβλία του Ν. 2844/2000, δι’ εαυτήν ατομικά στο πλαίσιο
διμερούς δανεισμού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκπροσωπούμενη νόμιμα κατά την υπογραφή της
παρούσας από τους α) Αβραμέα Αφροδίτη του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. ΑΔΤ ΑΚ 515924
και β) Θεοδοσίου Ναυσικά του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΔΤ ΑΚ 660654.
5.- Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, επί της οδού επί της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, με ΑΦΜ 096149662 Δ.Ο.Υ Χανίωνκαι εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τους α) Νικόλαο Στεργιάκη του Ιωάννη
με ΑΔΤ Ι 975697/14-05-1974/Α.Τ. Ρεθύμνης και β) Γερεουδάκη Ιωάννη του Ιακώβου
με ΑΔΤ ΑΖ543227/19-1-2008/Τ.Α Βούλας, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ»), δι’ εαυτήν ατομικά στο πλαίσιο διμερούς δανεισμού της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
(οι ανωτέρω (1)-(5) αφετέρου συμβαλλόμενοι εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας ως
«ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ»)
6.- Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«EUROBANK ERGASIAS LEASING», με ΑΦΜ 094324854, που εδρεύει στην Αθήνα,
επί της οδού Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την
υπογραφή της παρούσας από τους α) Γεώργιο Αργυρόπουλο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
ΑΝ 073473 και β) Ανδριανή Γκίκα του Στεφάνου με ΑΔΤ ΑΜ 175453 (εφεξής
καλούμενη χάριν συντομίας η «EUROBANK LEASING»),
7.- Η ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών αριθμ.
128 – 132 & Ιφιγενείας, με ΑΦΜ 008805601000 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, και
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τους α) Κοντόπουλο
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Αλέξανδρος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Χ 549459 και β) Καππάτου Ελένη του Άγγελου,
με Α.Δ.Τ. ΑΚ 504689 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ΕΤΕ FACTORS»),
8 .- Η ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την επωνυμία
«EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Λαοδικείας αριθμ. 16 & Νυμφαίου αριθμ. 1-3, με ΑΦΜ 099554673 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ
Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τους α)
Χαράλαμπο Καναλουπίτη του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Χ521346 και β) Ζωή Σπυριδάκη του
Κων/νου με Α.Δ.Τ. ΑΜ 119196 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «EUROBANK
FACTORS»),
9.- Η ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την επωνυμία
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα , επί της Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 170 με
ΑΦΜ 094505063 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή
της παρούσας από τους α) Παναγιώτη Γεωργίου του Ναπολέοντος και της Ελένης,
κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970/25.01.2008, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου και
Β) Βασίλειο Καϊμά του Χρήστου και της Ειρήνης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ553294
/7.4.2016, εκδοθέντος από το Α.Τ. Π. Φαλήρου (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας
η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING »),
(οι ανωτέρω (6) – (9) αφετέρου συμβαλλόμενοι εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας
ως «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ»),
Και εφεξής, οι ανωτέρω (1) – (9) αφετέρου συμβαλλόμενοι θα καλούνται χάριν
συντομίας ως «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ»),
ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ :
10.- Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με
ΑΦΜ 094014298 που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής αριθμ. 4 και
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τους α) Ιωάννη Βογιατζή
του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ 595665 και β) Γεωργία Γεωργαντά του Κωνσταντίνου με
ΑΔΤ ΑΚ 147539 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»)
αποκλειστικά υπό την ιδιότητα της ως πιστώτρια στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
11.- Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 094014250 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά
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την υπογραφή της παρούσας από τους κ. κ. α) Λεκάκη Δημήτριο του Κωνσταντίνου με
Α.Δ.Τ. ΑΟ 069340 και β) Μπατή Αικατερίνη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΝ 014167 υπό
την ιδιότητα της ως πιστώτρια στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΕΚ ΤΕΤΑΡΤΟΥ :
12.- Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «IMPALA HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της
οδού Οικονομίδου αριθμ. 8, T.K. 12132, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153415801000 και με ΑΦΜ
801280552 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την
υπογραφή της παρούσης, δυνάμει του με ημερομηνία 31.01.2020 πρακτικού
Διοικητικού Συμβουλίου, από την κ. Βασιλική Σπάνια του Νικολάου, κάτοικο Αγίου
Στεφάνου Αττικής, επί της οδού Πικροδάφνης αρ. 18,

με ΑΔΤ Χ 051678 που

εκδόθηκε στις 09.10.2002 από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου Αττικής και με ΑΦΜ.
119602063 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ»),
13.- Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA)
Α.Ε. (A.D.)», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της
Βουλγάρικης Δημοκρατίας, έχει εγγραφεί στην Υπηρεσία Μητρώου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας με μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (UIN) 115141090,
έχει την έδρα της και το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας,
πόλη Σόφια, περιφέρεια Σόφια, Μητροπολιτικός Δήμος («Metropolitan Municipality»),
περιοχή Σλατίνα («Slatina»), επί της Λεωφόρου Τσαριγκράντσκο («Tsarigradsko»)
Σόσε («Shose») αρ. 101, 8ος όροφος, Τ.Κ. 1113, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την
υπογραφή της παρούσης, δυνάμει του με ημερομηνία 29.01.2020 πρακτικού
Διοικητικού Συμβουλίου, από την κ. Βασιλική Σπάνια του Νικολάου, κάτοικο Αγίου
Στεφάνου Αττικής, επί της οδού Πικροδάφνης αρ. 18,

με ΑΔΤ Χ 051678 που

εκδόθηκε στις 09.10.2002 από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου Αττικής και με ΑΦΜ.
119602063, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ο «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»), υπό την
ιδιότητά της ως μοναδικής μετόχου της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΕΚ ΠΕΜΠΤΟΥ
14.- Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στον Δήμο
Πραστού Νότια Κυνουρίας Αρκαδίας, με ΑΦΜ 094107405, και εκπροσωπείται νόμιμα
κατά την υπογραφή της παρούσης, δυνάμει του με ημερομηνία 05-02-2020
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πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Δημήτριο Τσίρμπα του Ιωάννη, κάτοικο
Αθηνών, οδός Ρόδου αριθ. 45, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 241156/2012/Β' Τ.Α. Περιστερίου και
Α.Φ.Μ. 037738120 Δ.Ο.Υ Β’ Περιστερίου (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η
«TETO-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.»),
Όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποκαλούνται στο παρόν ως «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι :
I.- ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.- Η ΕΤΑΙΡΙΑ δραστηριοποιείται στο κλάδο των τροφίμων και δή των αλλαντικών, και
συγκεκριμένα με την παραγωγή και εκτροφή ζώων/χοιρινών, παραγωγή, εμπορία και
διακίνηση νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος και συναφών
προϊόντων και υποπροϊόντων, όπως ενδεικτικά αλλαντικών, γαλακτοκομικών,
προϊόντων ζύμης.
2.- Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την σήμερον μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των
13.248.312,00 Ευρώ και διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,42 Ευρώ εκάστη εξ αυτών.
3.- Η ΕΤΑΙΡΙΑ ελέγχει άμεσα κατά ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατωτέρω
θυγατρικής εταιρίας ως εξής:
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

100%

4- . Η ΕΤΑΙΡΙΑ βρίσκεται εν λειτουργία, συνεχίζει την παραγωγική της δραστηριότητα
και δεν βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Πλην όμως, υφίσταται ορατή
αδυναμία εκπλήρωσης των κατωτέρω εκτιθέμενων στην παρούσα ληξιπρόθεσμων
οικονομικών/χρηματικών υποχρεώσεών της προς τους συμβαλλομένους πιστωτές,
κατά τρόπο γενικό, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα έλλειψης
ρευστότητας.
Να σημειωθεί δε ιδιαιτέρως ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ περιήλθε στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή
οικονομική συγκυρία κυρίως λόγω της καταγγελίας που κατατέθηκε από βασικό
μετόχο για ύπαρξη συναλλαγών που έρχονται σε αντίθεση με το εταιρικό συμφέρον,
και της αδυναμίας δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση του
2018 και της επιβολής σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ διοικητικών κυρώσεων από την
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής από το Χ.Α.),
που οδήγησαν σε επιδείνωση των συναλλακτικών όρων όλων των συμφωνιών της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τους συναλλασσόμενους και προμηθευτές της, σε αδυναμία
εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές με συνέπεια την επίσπευση
σε βάρος της διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, και, σε έλλειψη ρευστότητας τόσο
μεγάλης που δεν μπορούσε να καλυφθεί πλήρως η μισθοδοσία των εργαζομένων της
και οι υφιστάμενες μέχρι τότε διοικητικές ρυθμίσεις εξόφλησης οφειλών προς το
Ελληνικό Δημόσιο.
5.- Μετά ταύτα, η ΕΤΑΙΡΙΑ, κατόπιν διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία
αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής ο εκ τετάρτου συμβαλλόμενος ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ,
προσήλθε σε διαπραγματεύσεις με τους ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, τη ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ και τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ προς εξεύρεση λύσης, που θα διασφαλίσει τη διατήρηση
και συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, καθώς και τις θέσεις εργασίας,
που κινδυνεύουν να απολεσθούν. Ειδικότερα, δε, αφού μελετήθηκαν και αναλύθηκαν
οι υφιστάμενες οικονομικές δυνατότητες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, διαπιστώθηκε ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ
δεν

μπορεί

μακροπρόθεσμα

να

συνεχίσει

την

αυτόνομη

λειτουργία

της,

λαμβανομένων υπόψη των διογκωμένων δανειακών, χρηματοοικονομικών και λοιπών
υποχρεώσεών

της

προς

τον

ευρύτερο

κύκλο

συναλλασσόμενών

της,

συμπεριλαμβανομένων και των Συμβαλλόμενων Πιστωτών, καθώς και των συνθηκών
της αγοράς σε συνάρτηση με τον έντονο ανταγωνισμό στις ιδίου αντικειμένου με
αυτήν επιχειρήσεις. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και
ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ διαπίστωσαν ότι η μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και του
παθητικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα, θα
διασώσει τη σχετική δραστηριότητα και θα εξασφαλίσει συνθήκες μακροπρόθεσμης
επιβίωσης για το μεταβιβαζόμενο τμήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, επίσης θα έχει ευεργετικές
συνέπειες και για τον οικείο κλάδο, τέλος δε θα διασώσει εκατοντάδες θέσεις
εργασίας.
6.- Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 ορίζεται ότι η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να
έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και παθητικού του
οφειλέτη και ιδίως «…(ζ) τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του
οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
106δ» (άρθρο 103 παρ. 1ζ ΠτΚ). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 106δ παρ. 1 ορίζεται ότι:
«Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση που
καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της
εταιρείας του οφειλέτη, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της

8
επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο μέτρο που προβλέπεται στη
συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση
εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της,
διαγράφονται, ή στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως
υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. (…)». Το άρθρο 106δ, ακόμα,
προβλέπει φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις για τη μεταβίβαση της επιχείρησης,
μεταβίβαση εκκρεμών συμβατικών σχέσεων καθώς και αποκλεισμό εφαρμογής του
άρθρου 479 ΑΚ περί ευθύνης του αποκτώντος (διάδοχη επιχείρηση).
7.- Ενόψει των ανωτέρω, τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ συμφώνησαν ότι η πλέον
επωφελής μέθοδος για τη διάσωση της επιχείρησης είναι η μεταβίβαση μέρους του
ενεργητικού και του παθητικού αυτής σε νέο αξιόπιστο φορέα, έστω κι αν αυτό
σημάνει την αποξένωση της σημερινής ιδιοκτησίας από την Επιχείρηση. Η ένταξη στη
διαδικασία εξυγίανσης θα γίνει με μεταβίβαση επιχείρησης, κατά το άρ. 106δ ΠτΚ,
ήτοι με μεταβίβαση σημαντικού μέρους ενεργητικού καθώς και μέρους του παθητικού
στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το δε υπόλοιπο Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό και Μη
Μεταβιβαζόμενο Παθητικό θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, μετά δε την ολοκλήρωση της
παρούσας Συναλλαγής και την ικανοποίηση των πιστωτών ο Ειδικός Εντολοδόχος θα
αναλάβει τη ρευστοποίηση του εναπομείναντος ενεργητικού και την ικανοποίηση του
αντίστοιχου εναπομείναντος παθητικού, σύμφωνα με τα ειδικώς εκτιθέμενα στην
παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης.
8.- Επιπροσθέτως, η προστασία και τελικά η διατήρηση της λειτουργίας της
μεταβιβαζόμενης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχείρησης, θα αποφέρει συνολικά όφελος στην
αναπτυξιακή πορεία του κλάδου των κρεάτων και αλλαντικών, στον οποίο
δραστηριοποιείται επί σειρά ετών η ΕΤΑΙΡΙΑ. Αντίθετα, η παύση λειτουργίας μιας
επιχείρησης που απασχολεί σήμερα πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις (584)
εργαζόμενους και συναλλάσσεται με τους οικονομικούς παράγοντες που την
περιβάλλουν, θα επιφέρει πλήγμα στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται αλλά και
στην εθνική οικονομία της χώρας. Περαιτέρω, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της
παραγωγής / εκτροφής κτηνοτρόφοι, θα ικανοποιηθούν πλήρως μέσω της διαδικασίας
εξυγίανσης/μεταβίβασης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την
περαιτέρω απασχόλησή τους στον κλάδο, ενώ συγχρόνως θα εξακολουθήσουν στο
μέλλον να έχουν αντικείμενο δραστηριότητας μέσω συνεργασίας με την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
9.- Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετείται απολύτως ο σκοπός της παραγράφου 2 του
άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει σήμερα, υπό το πρίσμα των άρθρων 106β επ. και
106δ του ΠτΚ, και προβλέπεται η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και συνέχιση
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του τμήματος της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο
μεταφέρεται και μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αποκλειστικών συμφερόντων του
ΕΠΕΝΔΥΤΗ, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.
10.- Η παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης είναι εξαιρετικά επωφελής:
•

για την ίδια την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, υπό την έννοια ότι η επιχειρηματική –
παραγωγική δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα συνεχιστεί,

•

για τους εργαζόμενους, οι οποίοι, λόγω της μεταφοράς τους στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ, δεν θα απωλέσουν τις θέσεις εργασίας τους,

•

για τους ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, δεδομένου ότι η δια της παρούσας
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ απομείωση/ρύθμιση των απαιτήσεών τους εξασφαλίζει την
είσπραξη ποσού τουλάχιστον ίσου με εκείνο που θα ελάμβαναν στην
περίπτωση ρευστοποίησης βάσει του όγδοου κεφαλαίου του Πτωχευτικού
Κώδικα, ως ο εν λόγω υπολογισμός περιλαμβάνεται στο Επιχειρηματικό
Σχέδιο, χωρίς να βλάπτεται η ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών που
βρίσκονται στην ίδια θέση,

•

για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι οποίοι θα
έχουν μελλοντικά έσοδα από έμμεσους και άμεσους φόρους, που θα
καταβάλλονται πλέον από έναν νέο βιώσιμο και υγιή φορέα και

•

για τον οικείο κλάδο παραγωγής/εκτροφής χοιρινού κρέατος και παραγωγής
συναφών προιόντων, με κυριότερα τα αλλαντικά, αφού η διάσωση της
επιχείρησης θα αποφέρει συνολικά όφελος σε αυτόν.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα Συμφωνία, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις, θα έχουν τους εξής
ορισμούς, ως κατωτέρω εκτίθεται :
"Αιρέσεις"

"Αναδεχόμενη Οφειλή"

Νοείται το σύνολο των αιρέσεων του
Άρθρου 35.

Η οφειλή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τους
Συμβαλλόμενους Πιστωτές, την οποία
αναδέχεται στερητικά η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, και
συνίσταται σε μέρος της οφειλής από το υπ’
αριθ.
9747103905/17.04.2012
κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο και στο
σύνολο της οφειλής από το υπ’ αριθμ.
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9747128789/09.07.2013 κοινοπρακτικό
ομολογιακό δάνειο κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο Άρθρο 19.

"Δικαστική Απόφαση"

Νοείται η απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, η οποία θα
επικυρώσει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.

“Ειδικός Εντολοδόχος”

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, ο οποίος
θα διοριστεί από το Δικαστήριο, βάσει του
άρθρου 103 παρ. 1(θ) του ΠτΚ, για την εν
γένει επίβλεψη της Συμφωνίας Εξυγίανσης
και δη προκειμένου να ρευστοποιήσει το Μη
Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό που θα
παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ προς ικανοποίηση
του αντίστοιχου Μη Μεταβιβαζόμενου
Παθητικού, που δεν θα ικανοποιηθεί από τη
παρούσα Συμφωνία.

"Ενδιάμεση Περίοδος"

Νοείται το χρονικό διάστημα, το οποίο
ξεκινά από την επομένη του ισοζυγίου
αναφοράς, ήτοι του ισοζυγίου της 30ης
Νοεμβρίου 2019 μέχρι την έκδοση
απόφασης επικύρωσης της παρούσας
Συμφωνίας.

"Ενδιάμεση
Χρηματοδότηση"

Νοείται ενδιάμεση χρηματοδότηση του
Άρθρου 28 της παρούσης Συμφωνίας, η
οποία ήδη κατά ένα μέρος χορηγήθηκε τον
Νοέμβριο του 2019 και κατά το υπόλοιπο
μέρος, θα χορηγηθεί από τους ΕΤΕ, ALPHA
BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ και την εκ τρίτου
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
και την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η συνέχιση και διατήρηση της
δραστηριότητας της επιχείρησης κατά την
Ενδιάμεση
Περίοδο
και
μέχρι
την
Ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

"Επιχειρηματικό Σχέδιο"

Νοείται το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει
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εκπονηθεί για λογαριασμό της ΝΕΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τους σκοπούς της παρούσης
Συμφωνίας και έχει εγκριθεί από τους
Συμβαλλόμενους Πιστωτές, παρατίθεται δε
στο Παράρτημα I της παρούσας Συμφωνίας
και θα κατατεθεί ομού μετά της παρούσης
Συμφωνίας προς επικύρωση στο αρμόδιο
Δικαστήριο.
"Επιχείρηση"

Νοείται
η
βιώσιμη
επιχειρηματική
δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η οποία
αποτελείται από το Μεταβιβαζόμενο
Ενεργητικό
και
το
Μεταβιβαζόμενο
Παθητικό και η οποία μεταβιβάζεται ως
τμήμα της συνολικής δραστηριότητας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με
το άρθρο 106δ του ΠτΚ. Για την
ολοκλήρωση
της
μεταβίβασης
της
Επιχείρησης θα τηρηθούν ο προβλεπόμενος
τύπος και οι διατυπώσεις δημοσιότητας που
προβλέπονται για κάθε ένα επιμέρους
μεταβιβαζόμενο στοιχείο του ενεργητικού.

"Εργάσιμη Ημέρα"

Νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία οι
τράπεζες λειτουργούν στην Ελλάδα.

"Ολοκλήρωση
Συναλλαγής¨

της Νοείται

η υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού – πρωτοκόλλου μεταβίβασης
της Επιχείρησης, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας, η οποία δεν θα απέχει πέραν
των εξήντα (60) Ημερών από την πλήρωση
των Αιρέσεων.

Νοείται η ημερομηνία υπογραφής του
ιδιωτικού συμφωνητικού – πρωτοκόλλου
"Ημερομηνία Ολοκλήρωσης μεταβίβασης της Επιχείρησης, σύμφωνα με
της Συναλλαγής"
τους όρους της παρούσας, η οποία δεν θα
απέχει πλέον των εξήντα (60) ημερών από
την πλήρωση των Αιρέσεων του Άρθρου 35.

‘Ημερομηνία Αναφοράς’’
“Τίμημα”

Νοείται
η
01-12-2019,
η
οποία
αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά την ημερομηνία αυτή.
Ως τίμημα για την ανωτέρω μεταβίβαση του
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού νοείται η
ανάληψη από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ των
υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στο
Μεταβιβαζόμενο Παθητικό.

12

“Μεταβιβαζόμενες
Μετοχές”

Νοούνται οι μετοχές κυριότητας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ στη θυγατρική εταιρία ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Μεταβιβαζόμενο
Ενεργητικό

Νοείται το τμήμα του ενεργητικού της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
που
αποτυπώνεται
στο
Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο
μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.

“Μη
Μεταβιβαζόμενο Νοείται το τμήμα του ενεργητικού
Ενεργητικό”
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
που
αποτυπώνεται
Παράρτημα 2 της παρούσας, το οποίο
μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
παραμένει στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

της
στο
δεν
και

“Μεταβιβαζόμενο
Παθητικό”

Νοείται το τμήμα του παθητικού της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
που
αποτυπώνεται
στο
Παράρτημα 3 της παρούσας, και το οποίο
μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.

“Μη Μεταβιβαζόμενο
Παθητικό”

Νοείται το τμήμα του παθητικού, το οποίο
δεν μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και
θα
παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, και
αποτυπώνεται στο Παράρτημα 4 της
παρούσας, και θα ικανοποιηθεί από το
προϊόν της ρευστοποίησης του μη
μεταβιβαζόμενου ενεργητικού.

Νοείται ο μέσος όρος των επιτοκίων που οι
τράπεζες της Ευρωζώνης, οι οποίες
Κυμαινόμενο
επιτόκιο συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού
Εuribor τριών μηνών (3Μ)
του, προσφέρουν διατραπεζικές καταθέσεις
διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως αυτό
ανακοινώνεται στις 11:00 ώρα Βρυξελλών,
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.emmibenchmarks.eu/euribor-org/euriborrates.html ή μέσω του πρακτορείου
REUTERS ή άλλου έγκυρου πρακτορείου
ειδήσεων δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την
έναρξη της περιόδου εκτοκισμού στην οποία
πρόκειται
να
εφαρμοσθεί
στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη
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Συμφωνία ή Συμφωνία
Εξυγίανσης

εκατοστιαία μονάδα. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση το EURIBOR λάβει αρνητική τιμή,
για όσο χρόνο αυτό ισχύει, για λόγους
προσδιορισμού του συμβατικού επιτοκίου
της παρούσης συμβάσεως, η τιμή του
κυμαινόμενου επιτοκίου της παρούσης
ουδέποτε μπορεί να μειωθεί κάτω του
μηδενός και συνεπώς αυτή θα εκλαμβάνεται
ως μηδενική.

Η παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης.

“EY ΕΛΛΑΣ ”

Η ανώνυμη εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών με
την επωνυμία «Ελεγκτικής Εταιρίας ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές Α.Ε.».

III.- ΟΡΟΙ
Άρθρο 1 : Γενικά
1.1.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ όπως νόμιμα εκπροσωπείται και παρίσταται στην παρούσα,

δηλώνει :
1.1.1.

ότι το εκ μέρους της υποβληθέν προς τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές

σχέδιο εξυγίανσης, που συντάχθηκε κατά τα πρότυπα και τους όρους των άρθρων 99
και επόμενα του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιηθείς ισχύει, πληροί όλες τις εκ του
Νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενώ με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις του, αφενός
μεν εξασφαλίζεται η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και συνέχιση του
τμήματος της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο μεταφέρεται
και μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφετέρου δε ουδόλως παραβλάπτεται η

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν.
3588/2007, καθόσον άπαντες οι πιστωτές πιθανολογείται ότι δεν θα βρεθούν σε
χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν με βάση το Όγδοο
Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Περαιτέρω, δεν θίγεται ούτε η αρχή της ίσης
μεταχείρισης των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση, κατά την έννοια του
άρθρου 106β παρ. 2δ του Ν. 3588/2007.
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1.1.2.

ότι η παρούσα Συμφωνία δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης

πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πιστωτή ή τρίτου, ούτε
παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
1.1.3.

ότι το σύνολο των οφειλών της κατά τον τελευταίο διαθέσιμο εγκεκριμένο

και νομίμως δημοσιευμένο ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017
και ισοζύγιο γενικής λογιστικής με ημερομηνία 30-11-2019 ανέρχεται σε Ευρώ
162.943.437,49,
1.1.4.

ότι δεν έχει παύσει να εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις της κατά

τρόπο γενικό και μόνιμο,
1.1.5.

ότι δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία και την επιχειρηματική της

δραστηριότητα καθώς και
1.1.6.

ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

1.2.

Κατά την κατάρτιση της παρούσης Συμφωνίας Εξυγίανσης ελήφθησαν υπόψη

από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα κατωτέρω στοιχεία, που ετέθησαν στη διάθεσή τους
από την ΕΤΑΙΡΙΑ :
1.2.1.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση του έτους 2017,

οι οποίες είναι νομίμως εγκεκριμένες από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την από 13-06-2018 απόφαση της τελευταίας και δημοσιευμένες
στο ΓΕΜΗ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1201474/13-06-2018 Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ.
1.2.2.

Το ισοζύγιο της Εταιρίας με ημερομηνία 30-11-2019 νομίμως και αρμοδίως

υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και το διευθυντή του
λογιστηρίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, το οποίο απεικονίζει τις οφειλές της με κρίσιμο χρόνο την
30-11-2019, συνοδεύεται δε από υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου, ο
οποίος βεβαιώνει ότι :
(α) τα στοιχεία των καταστάσεων προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
(β) δεν παραλείφθηκε από τις καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία και στα
στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
(γ) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση του έτους 2017, οι
οποίες είναι εγκεκριμένες από την από 13-06-2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας και έχουν δημοσιευθεί νομότυπα στο ΓΕΜΗ, δυνάμει της υπ΄
αριθμ. 1201474/13-06-2018 Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ.
1.2.3. Η κατάσταση πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία (επωνυμίες) των πιστωτών και το ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 3011-2019, η οποία θα υποβληθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο.
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1.2.4. Το Επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας, το οποίο έχει εκπονηθεί για λογαριασμό
της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και αφού μελετήθηκε, έγινε αποδεκτό και εγκρίθηκε από τα
Συμβαλλόμενα Μέρη, κατ’ άρθρον 106 β παρ. 3 ΠτΚ, και παρατίθεται στο Παράρτημα
I της παρούσης.
1.2.5. Η με ημερομηνία 05-02-2020 Έκθεση του Εμπειρογνώμονα Νομίμου Ελεγκτή
Ανδρέα Χατζηδαμιανού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 61391) της Ελεγκτικής Εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., στην οποία :
(α) επισυνάπτεται κατάλογος περιουσιακών στοιχείων και πιστωτών της Εταιρίας κατά
την 30-11-2019 με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών,
(β) βεβαίωση για την ακρίβεια και εγκυρότητα της κατάστασης πιστωτών,
(γ) αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
(δ) εκτίθεται η γνώμη του εν σχέσει με τα οικονομικά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, την
κατάσταση του οικείου κλάδου και της αγοράς και τη συνδρομή των προϋποθέσεων
επικύρωσης της παρούσης Συμφωνίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 99 επ. ΠτΚ.
1.2.5. Η από 05-02-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, με
την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσης συμφωνίας, η εν συνεχεία,
υποβολή της προς επικύρωση στο αρμόδιο Δικαστήριο και η διενέργεια πάσης άλλης
απαιτούμενης ενέργειας προς εκπλήρωση / υλοποίηση της παρούσης.
1.2.6. Η από 05-02-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΕΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης Συμφωνίας και
αποφασίστηκε η υπογραφή της , καθώς επίσης και η από 05-02-2020 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, με την οποία, σε εκτέλεση της
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσης
Συμφωνίας.
1.2.7 Η από 05-02-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΕΝΔΥΤΗ, με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης Συμφωνίας και

αποφασίστηκε η

υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας.
Άρθρο 2 : Συνολικές απαιτήσεις πιστωτών
2.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της, στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ότι το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών της ανέρχεται την 30-112019 σε Ευρώ 162.943.437,49, όπως τούτο προκύπτει από τα λογιστικά της βιβλία
και στοιχεία.
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2.3. Ειδικότερα, βάσει της Αναλυτικής Κατάστασης Πιστωτών της Εταιρίας με
ημερομηνία

την

30-11-2019,

η

οποία

επισυνάπτεται

στην

Έκθεση

του

Εμπειρογνώμονα και βασίζεται στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας και δή στο Ισοζύγιο
γενικής λογιστικής του μηνός Νοεμβρίου 2019, οι υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν
ως εξής :

Nόμισμα: €
Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα
Piraeus SNF
Cairo 3
Eurobank
Alpha Bank
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Τράπεζα Χανίων
Τράπεζα Αττικής
Σύνολο τραπεζών
Πιστωτές με γενικο προνόμιο
Ελληνικό Δημόσιο
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Προσωπικό
Κτηνοτρόφοι
Σύνολο πιστωτών με γενικο προνόμιο
Πιστωτές άνευ προνομίου
Προμηθευτές
Eurobank leasing (ακινήτου Κρυονερίου)
Factoring
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Τράπεζα Αττικής Leasing
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Εθνική Τράπεζα Leasing
Λοιποί πιστωτές
Μερίσματα
Food Link Εγγύηση Ενοικίου
Σύνολο πιστωτών άνευ προνομίου
Σύνολο πιστωτών

Νέο σύνολο Εξαίρεση χρεωστικών
βάσει ισοζυγίου
υπολοίπων Κατάσταση πιστωτών
26.691.280,54
23.391.970,39
11.556.161,31
8.871.306,61
18.323.452,26
15.331.350,28
3.312.044,26
340.642,61
107.818.208,26

-

7.512.353,08
2.768.659,40
7.260.119,33
2.204.256,22
41.188,85
19.786.576,88

368.092,64
727,66
190.975,61
559.795,91

21.864.305,02
5.517.137,17
3.368.067,89
511.778,06
762.232,90
394.692,42
165.964,41
(247.947,94)
38.321,43
5.000,00
32.379.551,36
159.984.336,50

2.086.733,28
312.571,80
2.399.305,08
2.959.100,99

Θιγόμενοι Μη θιγόμενοι Ποσοστό θιγόμενων (%) Ποσό συναίνεσης Ποσοστό συναίνεσης (%)

26.691.280,54 26.691.280,54
23.391.970,39 23.391.970,39
11.556.161,31 11.556.161,31
8.871.306,61
8.871.306,61
18.323.452,26 18.323.452,26
15.331.350,28 15.331.350,28
3.312.044,26
3.312.044,26
340.642,61
340.642,61
107.818.208,26 107.818.208,26

-

16,8
14,7
7,3
5,6
11,5
9,6
2,1
0,2
67,7

26.691.280,54
23.391.970,39
11.556.161,31
8.871.306,61
18.323.452,26
3.312.044,26
92.146.215,37

16,8
14,7
7,3
5,6
11,5
2,1
57,9

7.880.445,72
- 2.768.659,40
7.260.846,99
1.470.867,84
924.363,99
41.188,85
16.653.349,40 3.693.023,39

4,9
4,6
0,9
0,0
10,5

-

-

23.951.038,30 23.951.038,30
5.517.137,17
5.517.137,17
3.368.067,89
3.368.067,89
511.778,06
511.778,06
762.232,90
762.232,90
394.692,42
394.692,42
165.964,41
165.964,41
64.623,86
64.623,86
38.321,43
38.321,43
5.000,00
5.000,00
34.778.856,44 34.778.856,44
162.943.437,49 159.250.414,10 3.693.023,39

15,0
3,5
2,1
0,3
0,5
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
21,8
100,0

5.517.137,17
3.368.067,89
-

3,5
2,1
-

8.885.205,06
101.031.420,43

5,6
63,4

7.880.445,72
2.768.659,40
7.260.846,99
2.395.231,83
41.188,85
20.346.372,79

Στον ανωτέρω Αναλυτικό Πίνακα πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρουσιάζεται η λογιστική
αξία των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά την 30-11-2019 , όλοι πιστωτές της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ανά κατηγορία, ήτοι, i) οι ενέγγυοι πιστωτές, ήτοι οι πιστωτές με ειδικό
προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια επί συγκεκριμένου/ων αντικειμένου/ων της
περιουσίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ii) οι γενικοί προνομιούχοι πιστωτές, οι οποίοι
ικανοποιούνται προνομιακά από το σύνολο της περιουσίας και iii) οι ανέγγυοι
πιστωτές, που δεν εξασφαλίζονται με προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια.
Πρέπει να τονισθεί ότι, η εμφαινόμενη στην Αναλυτική Κατάσταση Πιστωτών
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση, ποσού 2.768.659,40 Ευρώ, αποτυπώνεται
ως υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο, πλην όμως με το δεδομένο ότι τούτη
προκύπτει λόγω χειρισμών ΔΛΠ και δεν αποτελεί πραγματική υποχρέωση και συνεπώς
δεν προσμετράται και δεν ρυθμίζεται από την παρούσα. Ενώ, η εμφαινόμενη ως
υποχρέωση προς το προσωπικό, συνολικού ύψους Ευρώ 924.363,99, η οποία αφορά
αφενός λογιστική πρόβλεψη αποζημίωσης συνταξιοδότησης του προσωπικού (SLI)
ύψους Ευρώ 865.036,62 (δεν είναι πληρωτέα), και αφετέρου επιταγές προς το
προσωπικό συνιστάμενες σε αποζημιώσεις απολύσεως λόγω καταγγελίας της σχέσης
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εργασίας (ύψους Ευρώ59.327,37 ), οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα 13 της
παρούσης Συμφωνίας και, ως εκτίθεται στο Άρθρο 27.2 θα εξοφληθούν κανονικά κατά
το χρόνο λήξης τους.
2.4. Η Εταιρία δηλώνει και βεβαιώνει ότι κατά την 30-11-2019 οι συνολικές
υποχρεώσεις της προς τους ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, που αποτυπώνονται
στον κατωτέρω Πίνακα, όπως προκύπτουν από το Ισοζύγιο 30-11-2019 και τα βιβλία
της Εταιρίας ανέρχονται σε Ευρώ 101.031.420,43 και δή:

Συμβαλλόμενοι πιστωτές
Εθνική Τράπεζα
Piraeus SNF
Cairo 3
Eurobank
Alpha Bank
Τράπεζα Χανίων
Eurobank leasing (ακινήτου Κρυονερίου)
ΕΤΕ factors
Factoring Eurobank
Factoring Πειραιώς
Σύνολο

Ποσό σε Ευρώ

Ποσοστό (%) συμβαλλόμενων πιστωτών

26.691.280,54
23.391.970,39
11.556.161,31
8.871.306,61
18.323.452,26
3.312.044,26
5.517.137,17
681.801,00
2.686.266,89
101.031.420,43

16,8
14,7
7,3
5,6
11,5
2,1
3,5
0,4
1,7
63,4

Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τους ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ,
ενέγγυους και ανέγγυους, που αποτυπώνονται στον ανωτέρω Πίνακα, ανέρχονται
σε ποσοστό 63,4 % επί των συνολικών οφειλών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
2.5. Συγχρόνως δε, οι κατωτέρω εκ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, που
απεικονίζονται στο κατωτέρω Πίνακα εκπροσωπούν ποσοστό 92,9

% επί του

συνόλου των εξοπλισμένων με ειδικό προνόμιο ή/και με εμπράγματη ασφάλεια ή/και
με προσημείωση υποθήκης ή/και ενέχυρο, κατά την έννοια των άρθρων 100 και 21
ΠτΚ, απαιτήσεων κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα στο Άρθρο 3
της παρούσας.
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Nόμισμα: €
Εθνική Τράπεζα
Piraeus SNF
Cairo 3
Alpha Bank
Eurobank
Τράπεζα Χανίων
Συναινούντες πιστωτές
Ελληνικό Δημόσιο
Σύνολο

Ενέγγυο μέρος
26.691.280,54
23.391.970,39
11.556.161,31
11.065.265,33
870.800,00
147.200,00
73.722.677,57
5.659.610,43
79.382.288,00

Ποσοστό επί των πιστωτών με
ειδικό προνόμιο
33,6
29,5
14,6
13,9
1,1
0,2
92,9
7,1
100,0

Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές
3.1. Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τα (1) – (4) Πιστωτικά & Χρηματοδοτικά
Ιδρύματα

που

απορρέουν

από

τα

Κοινοπρακτικά

Ομολογιακά

Δάνεια

3.1.1. Την 30.11.2019, η συνολική οφειλή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από την υπ’ αριθμ.
9747103905/17.04.2012 Σύμβαση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, με
αρχικό κεφάλαιο 44.138.000 Ευρώ, ημερομηνία λήξης την 31.12.2023, όπως
τροποποιήθηκε με τις από τις 17-07-2012, 17-09-2014, 10-10-2014, 13-01-2017,
26-06-2017, 29-09-2017, 28-12-2017 και 14-03-2018 πρόσθετες πράξεις,
εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και καλύψεως όλων των αρχικών Ομολογιούχων, ήτοι
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.», «ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των
44.148.300,63 Ευρώ. Το άνω ποσό οφειλής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για
την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Επισημαίνεται ότι η αρχική ομολογιούχος δανείστρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
μεταβίβασε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης την
απαίτηση από την ως άνω

σύμβαση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου στην

αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY”, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της οποίας τυγχάνει η εταιρεία «INTRUM
HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», όπως προκύπτει από το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της
σελίδας 6932 εκ του παραρτήματος με αρ. πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το
καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον τόμο 10 και α.α. 271 στο οποίο η
ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α. 232.147. Συνεπεία των ανωτέρω,
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ομολογιούχος δανείστρια τυγχάνει σήμερα η εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”.
Σημειούται δε ότι δυνάμει της από 31/01/2020 εξώδικης δήλωσης, απευθυνόμενης
προς την ΕΤΑΙΡΙΑ, η ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δανειστών, κατήγγειλε
την υπ’ αριθμ. 9747103905/17.04.2012 Σύμβαση Κοινοπρακτικού ομολογιακού
δανείου εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σύμφωνα με τους όρους αυτής. Κατά την άνω
ημερομηνία καταγγελίας η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανέρχεται στο ποσό των
44.589.337,69 Ευρώ και, αναλύεται περαιτέρω ως εξής :
(α)

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών του δανείου ανέρχεται στο ποσό των

Ευρώ 43.198.750,00 , διαιρούμενο σε ισάριθμες Ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός
(1) ευρώ έκαστη. Ειδικότερα, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατέχει
14.361.007 Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 220.922 έως 13.772.260 (Α’ σειρά),
ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 18 πολλαπλό τίτλο ομολογιών και υπ’ αύξοντες
αριθμούς 13.199 έως 822.866 (Β’ σειρά), ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 18 πολλαπλό
τίτλο ομολογιών, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» κατέχει 9.957.252 Ομολογίες, υπ’
αύξοντες αριθμούς 23.790.615 έως 33.186.315 (Α’ σειρά), ενσωματωμένες στον υπ’
αρ. 20 πολλαπλό τίτλο ομολογιών και υπ’ αύξοντες αριθμούς 1.421.633 έως
1.983.183 (Β’ σειρά), ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 20 πολλαπλό τίτλο ομολογιών, η
CAIRO No 3 κατέχει 10.287.084 Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 13.930.508 έως
23.637.440 (Α’ σειρά), ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 19 πολλαπλό τίτλο ομολογιών
και υπ’ αύξοντες αριθμούς 832.325 έως 1.412.475 (Β’ σειρά), ενσωματωμένες στον
υπ’ αρ. 19 πολλαπλό τίτλο ομολογιών και η PIRAEUS SNF κατέχει 8.593.407
Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 33.318.333 έως 41.416.250 (Α’ σειρά),
ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 21 πολλαπλό τίτλο ομολογιών και υπ’ αύξοντες
αριθμούς 1.991.262 έως 2.486.750 (Β’ σειρά), ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 21
πολλαπλό τίτλο ομολογιών.
(β) Επίσης κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία οι οφειλόμενοι τόκοι ανέρχονται σε
1.390.587,69 ευρώ, αναλυόμενοι ως εξής: ποσό 462.287,44 ευρώ για την «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ποσό 320.528,53 ευρώ για την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
A.E.», ποσό 331.145,96 ευρώ για την CAIRO No. 3 και ποσό 276.625,76 ευρώ για
την PIRAEUS SNF. Ειδικότερα, δε, στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η οφειλή ανά
Ομολογιούχο Δανειστή:
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ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ σε Ευρώ

ΕΤΕ

14.823.294,44

ALPHA BANK

10.277.780,53

CAIRO Νο 3

10.618.229,96

PIRAEUS SNF
8.870.032,76

ΣΥΝΟΛΟ

44.589.337,69

Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων, έχουν
παρασχεθεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις:
(i) Προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι

του Στυλιανού και

Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού,
(ii) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2968Σ/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
ενεγράφη την 31.5.2012 υπέρ της ΕΤΕ, υπό την ιδιότητα της ως ομολογιούχου
δανείστριας και ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.)
α’ προσημείωση υποθήκης ποσού 50.000.000 ευρώ προς εξασφάλιση του από
17.4.2012 και με αριθ. 9747103905 κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, επί
δύο (2) αγροτεμαχίων, συνολικής επιφανείας 198.110,80 τ.μ., ευρισκόμενα στο
Δήμο Ρεθύμνης (πρώην Δήμο Αρκαδίου), κτηματικής περιφέρειας Πρίνου, θέση
Λατζιμά, αποκλειστικής κυριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τα οποία περιγράφονται στο
Παράρτημα 1 της Συμφωνίας.
Σημειωτέον δε ότι στο περιθώριο της ως άνω προσημείωσης έχει σημειωθεί την
18.5.2018 στον τόμο 69 αριθμ. φύλλου 18135 με σειρά Α’ η υπ’ αριθμ. 1396Σ/2018
απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία μεταρρυθμίζει την ανωτέρω υπ΄ αριθμ.
2968Σ/28.5.2012 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών όσον αφορά τους όρους
αποπληρωμής του κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, δυνάμει της από
14.3.2018 Πρόσθετης Πράξης Σύμβασης Νο8 η οποία υπεγράφη μεταξύ της
Εταιρείας και των Ομολογιούχων Τραπεζών,
(iii) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 646 Σ/24.07.2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, ενεγράφη στις 31.07.2012 στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρεθύμνης με αριθμό
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καταχώρησης 1824, υπέρ της ΕΤΕ, για την ίδια και ως Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS A.E., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) προσημείωση υποθήκης Α’ σειράς ποσού ευρώ
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (Ευρώ 1.500.000) προς εξασφάλιση του
από 17.4.2012 και με αριθ. 9747103905 κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου
επί τριών (3) ακινήτων, κυριότητας των μετόχων και εγγυητών Εμμανουήλ Δομαζάκη
και Κωνσταντίνου Δομαζάκη, ευρισκομένων στην Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.
Σημειωτέον δε ότι στο περιθώριο της ως άνω προσημείωσης έχει σημειωθεί την
18.5.2018 με σειρά Α’ η υπ’ αριθμ. 1395Σ/11.05.2018 απόφαση Ειρηνοδικείου
Αθηνών, η οποία μεταρρυθμίζει την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 6461/24.07.2012 απόφαση
Ειρηνοδικείου Αθηνών όσον αφορά τους όρους αποπληρωμής του κοινού ενυπόθηκου
ομολογιακού δανείου, δυνάμει της από 14.3.2018 Πρόσθετης Πράξης Σύμβασης Νο8
η οποία υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και των Ομολογιούχων Τραπεζών,
(iv) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια των ακινήτων, δυνάμει της από 17-04-2012 Σύμβασης Ενεχυράσεως
Απαιτήσεων από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια,
(v) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια των ακινήτων, ιδιοκτησίας των εγγυητών Εμμανουήλ Δομαζάκι και
Κωνσταντίνου Δομαζάκη, δυνάμει της από 17-04-2012 Σύμβασης Ενεχυράσεως
Απαιτήσεων από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια,
(vi) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από τον με αριθμό 044/470468-16
Λογαριασμό Κατάθεσης, τηρούμενο στην ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,
δυνάμει της από 17-04-2012 σύμβασης ενεχυράσεως καταθέσεως,
(vii) Ενέχυρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2844/2000, μέχρι ποσού Ευρώ
13.000.000 επί μηχανολογικού εξοπλισμού (κινητών πραγμάτων) ιδιοκτησίας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της από 17-04-2012 Σύμβασης Ενεχυρίασης Κινητών πραγμάτων
χωρίς παράδοση υποκείμενη σε δημοσιότητα (Ν. 2844/2000),
(viii) Κυμαινόμενη ασφάλεια Α’ τάξης του Ν. 2844/2000 επί αποθεμάτων της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ποσού 1.000.000 Ευρώ, η οποία ασφαλίζει και τα τρία κοινοπρακτικά
ομολογιακά δάνεια , δυνάμει της από 21-08-2015 Σύμβασης Παροχής Ενεχύρου
χωρίς παράδοση (κυμαινόμενη ασφάλεια) υποκείμενη σε δημοσιότητα (κατ’ άρθρον
16 του Ν. 2844/2000),
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(ix) Κυμαινόμενη ασφάλεια Α’ τάξης επί ζώντων ζώων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ποσού 3.000.000
Ευρώ, η οποία ασφαλίζει ήδη τα υπό τους όρους ( 3.1.2. & 3.1.3.) κοινοπρακτικά
ομολογιακά δάνεια,
(x) Εκχώρηση υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, δυνάμει συμβάσεως
ενεχυριάσεως απαιτήσεων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια των αποθεμάτων, επί των οποίων έχει συσταθεί η κυμαινόμενη ασφάλεια
του όρου (viii),
(xi) Ενεχυρίαση Β’ τάξης υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, των
απαιτήσεων (royalties) που απορρέουν από την από 25-06-2014 Σύμβαση
συναφθείσα μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και της εταιρίας με την επωνυμία «PRIMO MEATS
PTY LTD», η οποία ασφαλίζει ήδη το υπό τον όρο ( 3.1.2.) κοινοπρακτικό ομολογιακό
δάνειο,
(xii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Α’ τάξης υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων,

των

απαιτήσεων

από

τον

με

αριθμό

ΙΒΑΝ

GR2601100440000004400277077 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται από
την ΕΤΕ, και στον οποίο κατατίθενται οι πάσης φύσεως οικονομικές απαιτήσεις της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά των εταιριών OLEA NATURAL FOODS S.L. & GRUPO ALIMENTARIO
ARGAL S.A., σύμφωνα με την από 26-07-2016 Σύμβαση (Patent, Technology and
Brands License Agreement),
(χiii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Β’ Τάξης των απαιτήσεων από τον με αριθμό 00260043-12-0200835701 Λογαριασμό Κατάθεσης, που τηρείται στην Τράπεζα
EUROBANK, δυνάμει της από 18-08-2015 Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης,
(χiv) Ενεχυρίαση Α’ τάξης ποσοστού 19% των μετοχών, κυριότητας των εγγυητών κ.κ.
Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη,
(xv) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Α’ τάξης των απαιτήσεων από τον με αριθμό ΙΒΑΝ
GR0601100440000004400276855 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται στην
ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,
(xvi) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Β’ τάξης των απαιτήσεων από τον με αριθμό
0401100440000004400150597 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται στην
ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
3.1.2. Την 30.11.2019, η συνολική οφειλή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από την υπ’ αριθμ.
9747128789/09-07-2013 Σύμβαση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, με
αρχικό κεφάλαιο 3.000.000 Ευρώ, ημερομηνία λήξης την 31-12-2023, όπως
τροποποιήθηκε με τις από 10-10-2014, 13-01-2017, 26-06-2017, 29-09-2017, 28-
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12-2017 και 14-03-2018 Πρόσθετες πράξεις, εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και καλύψεως
όλων των αρχικών Ομολογιούχων, ήτοι «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», και «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των 3.001.406,00 Ευρώ. Το άνω ποσό οφειλής
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν.
Επισημαίνεται ότι η αρχική ομολογιούχος δανείστρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
μεταβίβασε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης, την
απαίτηση από την ανωτέρω σύμβαση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου στην
αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY”, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της οποίας τυγχάνει η εταιρεία «INTRUM
HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», όπως προκύπτει από το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της
σελίδας 10607 εκ του παραρτήματος με αρ. πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το
καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον τόμο 10 και α.α. 271 στο οποίο η
ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α. 347.231. Συνεπεία των ανωτέρω,
ομολογιούχος δανείστρια τυγχάνει σήμερα η εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”.
Σημειούται δε ότι δυνάμει της από 31/01/2020 εξώδικης δήλωσης, απευθυνόμενης
προς την ΕΤΑΙΡΙΑ, η ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δανειστών, κατήγγειλε
την υπ’ αριθμ. 9747128789/09-07-2013 Σύμβαση Κοινοπρακτικού ομολογιακού
δανείου εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σύμφωνα με τους όρους αυτής. Κατά την άνω
ημερομηνία καταγγελίας η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανέρχεται στο ποσό των
3.031.383,56 Ευρώ και, αναλύεται περαιτέρω ως εξής :
(α)

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών του δανείου ανέρχεται στο ποσό των

2.936.848 , διαιρούμενο σε ισάριθμες Ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ
έκαστη. Ειδικότερα, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατέχει 976.208
Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 16.007 έως 992.214, ενσωματωμένες στον υπ’
αρ. 17 πολλαπλό τίτλο ομολογιών, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» κατέχει 676.943
Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 1.597.330 έως 2.274.272, ενσωματωμένες στον
υπ’ αρ. 19 πολλαπλό τίτλο ομολογιών, η CAIRO No. 3 κατέχει 699.263 Ομολογίες,
υπ’ αύξοντες αριθμούς 2.285.738 έως 2.985.000, ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 20
πολλαπλό τίτλο ομολογιών και η PIRAEUS SNF κατέχει 584.434 Ομολογίες, υπ’
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αύξοντες αριθμούς 1.001.796 έως 1.586.229, ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 18
πολλαπλό τίτλο ομολογιών.
(β)

Επίσης κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία οι οφειλόμενοι τόκοι ανέρχονται σε

94.535,56 ευρώ, αναλυόμενοι ως εξής: ποσό 31.423,60 ευρώ για την «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ποσό 21.790,43ευρώ για την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
A.E.», ποσό 22.508,91 ευρώ για την CAIRO Νο. 3 και ποσό 18.812,62 ευρώ για την
PIRAEUS SNF.
Ειδικότερα, δε, στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η οφειλή ανά Ομολογιούχο
Δανειστή:

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ σε Ευρώ

ΕΤΕ
1.007.631,60
ALPHA BANK

698.733,43

CAIRO No3

721.771,91

PIRAEUS SNF

603.246,62

ΣΥΝΟΛΟ

3.031.383,56

Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων έχουν
παρασχεθεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις:
(i) Προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι

του Στυλιανού και

Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού,
(ii) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7288Σ/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
ενεγράφη την 16.7.2013 υπέρ της ΕΤΕ, ιδίας και ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.,
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) β’ προσημείωση υποθήκης μέχρι
ποσού 3.000.000 ευρώ, πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων, επί των κάτωθι
ακινήτων, αποκλειστικής κυριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, που περιγράφονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσης και είναι συνοπτικά τα κάτωθι:
- ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 10.424,62 τ.μ., ευρισκόμενο επί της Λεωφόρου
Κρυονερίου στα όρια της Κοινότητας Κρυονερίου Αττικής και ήδη – κατά το σχέδιο
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Καλλικράτης - στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, στο Δήμο Διονύσου, της Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
- ένας (1) αγρός/ κληροτεμάχιο, με αριθμό τεμαχίου 1162, πρώτης (Α’) κατηγορίας,
που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Εχεδώρου του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα,
της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, (με ΚΑΕΚ 190450808020/0/0) επιφανείας 12.500 τ.μ.
σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, μετά του επ’ αυτού υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα –
αποθήκη, επιφανείας 276 τ.μ.,
- μια (1) ανεξάρτητη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία – Βιομηχανική Μονάδα με
αριθμ. 2.4., που έχει ανεγερθεί σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 903 τ.μ., που αποτελεί
τμήμα ενός γηπέδου εκτάσεως 95.750 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή
του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης και εντός της εκεί ΒΙ.Π.Ε.
Ηρακλείου (Ο.Τ, 9α),
- μια (1) ανεξάρτητη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία – Βιομηχανική Μονάδα με
αριθ. 2.4., που έχει ανεγερθεί σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 903 τ.μ., που αποτελεί
τμήμα ενός γηπέδου εκτάσεως 95.750 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή
του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης και εντός της εκεί ΒΙ.Π.Ε.
Ηρακλείου (Ο.Τ, 9α),
- ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας κατά τους τίτλους κτήσης 2.634,05 τ.μ. και κατά το
κτηματολόγιο 2.775 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Απιστομιά» ή «Βάλτος» της
κτηματικής περιφέρειας των Άνω Συχαινών της Πάτρας του Δήμου Πατρέων,

(με

ΚΑΕΚ 061 677 705 126/0/0).
Σημειωτέον δε ότι στο περιθώριο της ως άνω προσημείωσης έχει σημειωθεί την
18.5.2018 με αριθμό καταχώρησης 2826 η υπ’ αριθμ. 1394Σ/2018 απόφαση
Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία μεταρρυθμίζει την υπ΄αριθμ. 7288Σ/2013 απόφαση
Ειρηνοδικείου Αθηνών όσον αφορά τους όρους

αποπληρωμής

του κοινού

ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, δυνάμει της από 14.3.2018 Πρόσθετης Πράξης
Σύμβασης Νο6.
(iii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από τον με αριθμό 044/470468 -16
Λογαριασμό Καταθέσεως, τηρούμενο στην ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,
δυνάμει της από 09-07-2013 Σύμβαση Ενεχυρίασης Καταθέσεως,
(iv) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια των Ακινήτων, δυνάμει της από 17-07-2013 Σύμβασης Ενεχυρίασης
Απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια,
(v) Ενεχυρίαση του συνόλου επί των μετοχών, με τις οποίες συμμετέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ
στο μετοχικού κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία CRETA FARM U.S.A., και οι
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οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, δυνάμει της
από 09-07-2013 Σύμβασης Ενεχύρου (που τιτλοφορείται «Pledge and Security
Agreement),
(vi) Κυμαινόμενη ασφάλεια Α’ τάξης του Ν. 2844/2000 επί αποθεμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ποσού 1.000.000 Ευρώ, η οποία ασφαλίζει ήδη το υπό τον όρο (3.1.1 & 3.1.3.)
κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, δυνάμει της από 21-08-2015 Σύμβασης Παροχής
Ενεχύρου χωρίς παράδοση (κυμαινόμενη ασφάλεια) υποκείμενη σε δημοσιότητα (κατ’
άρθρον 16 του Ν. 2844/2000),
(vii) Κυμαινόμενη ασφάλεια Α’ τάξης επί ζώντων ζώων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ποσού
3.000.000 Ευρώ, η οποία ασφαλίζει ήδη τα υπό τους όρους (3.1.1. & 3.1.3.)
κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια,
(viii) Εκχώρηση υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, δυνάμει
συμβάσεως ενεχυριάσεως απαιτήσεων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των αποθεμάτων, επί των οποίων έχει συσταθεί η
κυμαινόμενη ασφάλεια του όρου (vi),
(x) Εκχώρηση υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, δυνάμει συμβάσεως
ενεχυριάσεως απαιτήσεων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια των αποθεμάτων, επί των οποίων έχει συσταθεί η κυμαινόμενη ασφάλεια
του όρου (vi),
(ix) Ενεχυρίαση Β’ τάξης υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, των
απαιτήσεων (royalties) που απορρέουν από την από 25-06-2014 Σύμβαση
συναφθείσα μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και της εταιρίας με την επωνυμία «PRIMO MEATS
PTY LTD», η οποία ασφαλίζει ήδη το υπό τον όρο ( 3.1.1.) κοινοπρακτικό ομολογιακό
δάνειο,
(x) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Α’ τάξης υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων,

των

απαιτήσεων

από

τον

με

αριθμό

ΙΒΑΝ

GR2601100440000004400277077 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται από
την ΕΤΕ, και στον οποίο κατατίθενται οι πάσης φύσεως οικονομικές απαιτήσεις της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά των εταιριών OLEA NATURAL FOODS S.L. & GRUPO ALIMENTARIO
ARGAL S.A., σύμφωνα με την από 26-07-2016 Σύμβαση (Patent, Technology and
Brands License Agreement).
(χi) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Β’ Τάξης των απαιτήσεων από τον με αριθμό 00260043-12-0200835701 Λογαριασμό Κατάθεσης, που τηρείται στην Τράπεζα
EUROBANK, δυνάμει της από 18-08-2015 Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης,
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(χii) Ενεχυρίαση Α’ τάξης ποσοστού 19% των μετοχών, κυριότητας των εγγυητών κ.κ.
Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη,
(xiii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Α’ τάξης των απαιτήσεων από τον με αριθμό ΙΒΑΝ
GR0601100440000004400276855 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται στην
ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,
(xiv) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Β’ τάξης των απαιτήσεων από τον με αριθμό
0401100440000004400150597 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται στην
ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
3.1.3. Την 30.11.2019, η συνολική οφειλή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από την υπ’ αριθμ.
9747178735/18.08.2015 Σύμβαση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, με
αρχικό κεφάλαιο 4.000.000 Ευρώ, ημερομηνία λήξης την 31-12-2021, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις από 13-01-2017, 26-06-2017, 29-09-2017, 28-122017 και 14-03-2018 Πρόσθετες Πράξεις, εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και καλύψεως
όλων των αρχικών Ομολογιούχων, ήτοι «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», και «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των 1.071.542,76 Ευρώ. Το άνω ποσό οφειλής
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν.
Επισημαίνεται ότι η αρχική ομολογιούχος δανείστρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
μεταβίβασε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης, την
απαίτηση από την ανωτέρω σύμβαση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου στην
αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY”, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της οποίας τυγχάνει η εταιρεία «INTRUM
HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», όπως προκύπτει από το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της
σελίδας 6971 εκ του παραρτήματος με αρ. πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το
καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον τόμο 10 και α.α. 271 στο οποίο η
ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α. 233.048. Συνεπεία των ανωτέρω,
ομολογιούχος δανείστρια τυγχάνει σήμερα η εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”.
Σημειούται δε ότι δυνάμει της από 31/01/2020 εξώδικης δήλωσης, απευθυνόμενης
προς την ΕΤΑΙΡΙΑ, η ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δανειστών, κατήγγειλε
την υπ’ αριθμ. 9747178735/18.08.2015 Σύμβαση Κοινοπρακτικού ομολογιακού
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δανείου εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σύμφωνα με τους όρους αυτής. Κατά την άνω
ημερομηνία καταγγελίας η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανέρχεται στο ποσό των
1.083.687,63 Ευρώ και, αναλύεται περαιτέρω ως εξής :
(α)

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών του δανείου ανέρχεται στο ποσό των

1.046.149 , διαιρούμενο σε ισάριθμες Ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ
έκαστη. Ειδικότερα, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατέχει 307.798
Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 192.428 έως 500.225, ενσωματωμένες στον υπ’
αρ. 17 πολλαπλό τίτλο ομολογιών, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» κατέχει 203.999
Ομολογίες, υπ’ αύξοντες αριθμούς 1.101.602 έως 1.305.600, ενσωματωμένες στον
υπ’ αρ. 19 πολλαπλό τίτλο ομολογιών, η CAIRO No. 3 κατέχει 291.646 Ομολογίες,
υπ’ αύξοντες αριθμούς 682.455 έως 974.100, ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 18
πολλαπλό τίτλο ομολογιών και η PIRAEUS SNF κατέχει 242.706 Ομολογίες, υπ’
αύξοντες αριθμούς 1.457.295 έως 1.700.000, ενσωματωμένες στον υπ’ αρ. 20
πολλαπλό τίτλο ομολογιών.
(β)

Επίσης κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία οι οφειλόμενοι τόκοι ανέρχονται σε

37.538,63 ευρώ, αναλυόμενοι ως εξής: ποσό 11.044,31 ευρώ για την «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ποσό 7.320,02 ευρώ για την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
A.E.», ποσό 10.465,36 ευρώ για την CAIRO No 3 και ποσό 8.708,94 ευρώ για την
PIRAEUS SNF
Ειδικότερα, δε, στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η οφειλή ανά Ομολογιούχο
Δανειστή:

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ σε Ευρώ

ΕΤΕ
318.842,31
ALPHA BANK

211.319,02

CAIRO No 3

302.111,36

PIRAEUS SNF

251.414,94

ΣΥΝΟΛΟ

1.083.687,63
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Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων έχουν
παρασχεθεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις:
(i) Προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού και
Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού,
(ii) Ενέχυρο επί απαίτησης, δυνάμει της από 21.08.2015 σύμβασης ενεχύρασης
απαίτησης,
(iii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων (royalties) που απορρέουν από την
από 25-06-2014 σύμβαση που είχε συνάψει η ΕΤΑΙΡΙΑ με την εταιρία με την επωνυμία
«PRIMO MEATS PTY LTD» (License and cooperation Agreement), δυνάμει της από
21-08-2015 Σύμβασης Ενεχύρασης Απαίτησης,
(iv) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από τον με αριθμό 0026-0043 120200835701 Λογαριασμό Κατάθεσης, που τηρείται στην Τράπεζα EUROBANK,
δυνάμει της από 18-08-2015 Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης,
(v) Κυμαινόμενη ασφάλεια του άρθρου 16 του Ν. 2844/2000 συνολικού ποσού
1.000.000 Ευρώ επί αποθεμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της από 21-08-2015
Σύμβασης παροχής ενεχύρου χωρίς παράδοση (κυμαινόμενης ασφάλειας) υποκείμενη
σε δημοσιότητα (κατ’ άρθρον 16 του Ν. 2844/2000),
(vi) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου γ’ τάξης απαιτήσεων που απορρέουν από ή θα
απορρεύσουν από τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των αποθεμάτων επί των οποίων έχει
συσταθεί η κυμαινόμενη ασφάλεια του όρου (v), δυνάμει της από 21-08-2015
Σύμβασης Ενεχυράσεως απαιτήσεων από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αποθεμάτων,
(vii) Κυμαινόμενη ασφάλεια Α’ τάξης επί ζώντων ζώων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ποσού
3.000.000 Ευρώ, η οποία ασφαλίζει ήδη και τα ανωτέρω κοινοπρακτικά ομολογιακά
δάνεια,
(viii)

Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από τον με αριθμό ΙΒΑΝ

GR0401100440000004400150597 Λογαριασμό Κατάθεσης τηρούμενο από την
ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, δυνάμει της από 18-08-2015 Σύμβασης
Ενεχύρασης Κατάθεσης,
(ix) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου Α’ τάξης υπέρ της ΕΤΕ, ως Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων,

των

απαιτήσεων

από

τον

με

αριθμό

ΙΒΑΝ

GR26011004400000044277077 Λογαριασμό Κατάθεσης, ο οποίος τηρείται από την
ΕΤΕ, και στον οποίο κατατίθενται οι πάσης φύσεως οικονομικές απαιτήσεις της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά των εταιριών OLEA NATURAL FOODS S.L. & GRUPO ALIMENTARIO
ARGAL S.A., σύμφωνα με την από 26-07-2016 Σύμβαση (Patent, Technology and
Brands License Agreement).
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(x) Ενεχυρίαση Α’ τάξης ποσοστού 19% των μετοχών, εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και
κυριότητας των εγγυητών κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη.
3.2. Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΕΤΕ, απορρέουσες από τις διμερείς
συμβάσεις χρηματοδότησης
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΕΤΕ, την 30-11-2019, απορρέουσες από τις
κατωτέρω διμερείς συμβάσεις δανείου, ανέρχονται συνολικά σε ποσό 11.267.766,23
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των Εγγυητικών Επιστολών, το οποίο ποσό η
ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας
συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) και
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αναλύονται ανά αιτία, υπόλοιπο οφειλής και
λοιπά στοιχεία, ως κατωτέρω :
3.2.1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜΟΝ 225/22.12.2011:
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 9707081790/26-02-2014 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με
Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό η ΕΤΕ, ως ειδική διάδοχος της PROBANK, σε
σχέση με την υπ’ αριθ. 225/22.12.2011 Σύμβαση Χορήγησης Πίστωσης σε Ανοικτό
Αλληλόχρεο Λογαριασμό και τις υπ’ αριθμ. 225/1/05-01-2012, 225/2/15-02-2012
και 225/1/01-03-2012 συμπληρωματικές Πρόσθετες Πράξεις αυτής, υπό όλους τους
ειδικότερους όρους και τις λοιπές συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω
σύμβαση, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με τις εν τω μεταξύ πρόσθετες
πράξεις και συμφωνίες καθώς και τις συμβάσεις αύξησης πίστωσης με ανοιχτό
(αλληλόχρεο) λογαριασμό, χορήγησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ πίστωση με τελικό όριο πίστωσης
το ποσό των Ευρώ 13.000.000,00, το οποίο, η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την
αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω
χρεωστικό υπόλοιπο.
Τονιστέον δε ότι, στην ανωτέρω έννομη σχέση η Ε.Τ.Ε. υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος
της δανείστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/1/26.7.2013
απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1831/Β/26.7.2013.
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Ήδη κατά την 30/11/2019 η οφειλή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την Ε.Τ.Ε. από την παραπάνω
σύμβαση ανερχόταν στο ποσό των 10.718.461,85 €, πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, το οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής
της, στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές
και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν. Επιπλέον με ημερομηνία 30/11/2019 στο
πλαίσιο και δυνάμει της υπ’ αριθ. 9707081790/26-02-2014 Σύμβασης Παροχής
Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό υφίσταντο οι κάτωθι μη
καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 549.304,38.
Νο Ε/Ε

Λήπτης

Ποσό (Ευρώ)

6337365004

SEARA

MEATS 102.900,00

Ημ/νία Λήξης
20.11.2019

B.V.
6337365349

VIONOVA Ε.Π.Ε.

6337365810

SEARA

63.207,14

30.12.2019

MEATS 103.950,00

28.11.2019

ΣΟΓΙΑΣ 44.070,00

26.12.2019

ΣΟΓΙΑΣ 36.160,00

07.02.2020

ΣΟΓΙΑΣ 79.100,00

14.02.2020

ΣΟΓΙΑΣ 38.872,00

21.02.2020

B.V.
6337364350

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

6337376340

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

6337376332

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

6337376359

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

6337365357

ELTON S.A.

36.975,24

20.12.2019

6337364342

ΜΥΛΟΙ

ΣΟΓΙΑΣ 44.070,00

13.12.2019

Α.Ε.
Σύνολο

549.304,38

Στο πλαίσιο της άνω Σύμβασης Παροχής Πίστωσης και δυνάμει της από 28.11.2019
Πρόσθετης Πράξης η ΕΤΑΙΡΙΑ χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των ευρώ ενός
εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (Ευρώ 1.198.800,00),
σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’ Πτωχευτικού Κώδικα
(Ν. 3588/2007 ως ισχύει σήμερα). Προς το σκοπό λογιστικής παρακολούθησης της
οφειλής από την ανωτέρω χρηματοδότηση, ποσού 1.198.800,00 €, τηρήθηκε ο υπ’
αριθμ. 258/1182579 ενήμερος λογαριασμός, ο οποίος εμφάνιζε κατά την
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30.11.2019 χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος της πιστούχου ποσού 1.199.073,06 €. Ως
εκ τούτου, οι απαιτήσεις της Τράπεζας, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα
χορήγηση και τον άνω λογαριασμό, θα τυγχάνουν προνομιακής κατάταξης, κατ’ άρθρο
154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’ Πτωχευτικού Κώδικα. Το εν λόγω προνόμιο ισχύει
ανεξαρτήτως επικυρώσεως της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο δ’ Πτωχευτικού Κώδικα.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΕ προβαίνουν στην λύση
της υπ’ αριθ. 9707081790/26-02-2014 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με Ανοιχτό
(Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων λογαριασμών της, και
ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο κατάλοιπο ανέρχεται τη σήμερον στο συνολικό ποσό
των Ευρώ 10.567.581,83 πλέον τόκων, εξόδων και προμηθειών και αναλυτικά ανά
λογαριασμό :
• 258/3202399: Ευρώ 195.897,30

πλέον τόκων, εξόδων

• 258/4675819: Ευρώ 6.165.505,30 πλέον τόκων, εξόδων
• 258/6606970: Ευρώ 338.118,10 πλέον τόκων, εξόδων
• 258/9714286: Ευρώ 604.663,99 πλέον τόκων, εξόδων
• 970/0095257: Ευρώ 2.055.176,57

πλέον τόκων, εξόδων

• 258/1182579: Ευρώ 1.208.220,57 πλέον τόκων εξόδων
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω κατάλοιπο.
Εκ των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία οι υπ’ αρ.
6337376340, 6337376332 και 6337376359 εγγυητικές επιστολές, συνολικου
ποσού Eυρώ 154.132,00, το οποίο οφείλεται υπό την αίρεση της κατάπτωσης τους
και η ΕΤΑΙΡΙΑ το αναγνωρίζει ως ορθό και ακριβές. Η Ε.Τ.Ε. επιφυλάσσεται του
δικαιώματός της, εφόσον καταπέσει κάποια από τις ανωτέρω παραμένουσες σε
κυκλοφορία Ε/Ε, να αναζητήσει το ποσό κατάπτωσης, εντόκως από την επομένη της
ημερομηνίας κατάπτωσης, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει την υποχρέωση αποπληρωμής
των ποσών αυτών.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο και δυνάμει της υπ’ αριθ. 9707081790/26-02-2014
Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και μετά την
30.11.2019 (ημερομηνία ισοζυγίων), εκδόθηκε την 10.12.2019 η υπ’ αριθ.
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6337399111 Ε/Ε, ποσού 460.503,60, λήξης την 16.03.2020, με λήπτη την
ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η εν λόγω Ε/Ε ευρίσκεται σε κυκλοφορία, το ποσό
αυτής οφείλεται ωσαύτως υπό την αίρεση της κατάπτωσης της και η ΕΤΑΙΡΙΑ το
αναγνωρίζει ως ορθό και ακριβές. Η Ε.Τ.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της,
εφόσον καταπέσει η άνω παραμένουσα σε κυκλοφορία Ε/Ε, να αναζητήσει το ποσό
κατάπτωσης, εντόκως από την επομένη της ημερομηνίας κατάπτωσης, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ
αναγνωρίζει την υποχρέωση αποπληρωμής της.
Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων εκ της ανωτέρω Συμβάσεως,
έχουν παρασχεθεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις:
(i) Προσωπικές εγγυήσεις των σε αυτήν εκ τρίτου συμβαλλομένων εγγυητών κ.κ.
Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού και Κωνσταντίνο Δομαζάκης του Στυλιανού
(ii) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6930Σ/21.03.2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη την 02.08.2012 α’ προσημείωση υποθήκης ποσού
ευρώ εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (Ευρώ 670.000), επί ακινήτου/ενός
αγροτεμαχίου επιφανείας κατά τους τίτλους κτήσης 2.634,05 τ.μ. και κατά το
κτηματολόγιο 2.775 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Απιστομιά» ή «Βάλτος» της
Κτηματικής Περιφέρειας των Άνω Συχαινών της Πάτρας του Δήμου Πατρέων (ΚΑΕΚ
061677705126/0/0), αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
(iii) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6924Σ/22.03.2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη την 22.03.2012 α’ προσημείωση υποθήκης ποσού
ευρώ τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (Ευρώ 435.000,00) επί μίας ανεξάρτητης
και αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας- Βιομηχανικής Μονάδας με αριθμό 2.4. που
έχει ανεγερθεί σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 903 τ.μ., που αποτελεί τμήμα ενός
γηπέδου εκτάσεως 95.750 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δήμου
Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης, αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
(iv) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6921Σ/22.03.2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη την 22.03.2012 πρώτη προσημείωση υποθήκης
ποσού ευρώ τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (Ευρώ 435.000,00) ήτοι επί μίας
ανεξάρτητης και αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας- Βιομηχανικής Μονάδας με
αριθμό 2.4. που έχει ανεγερθεί σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 903 τ.μ., που αποτελεί
τμήμα ενός γηπέδου εκτάσεως 95.750 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή
του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης αποκλειστικής ιδιοκτησίας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
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(v) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6927Σ/21.03.2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη την 22.03.2012 πρώτη προσημείωση υποθήκης
ποσού ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (Ευρώ 345.000,00) επί ενός αγρού
(κληροτεμάχιο) με αριθμό τεμαχίου 1162, που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα
Εχεδώρου του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, επιφανείας
12.500 τ.μ. (ΚΑΕΚ 190450808020/0/0) αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
(vi) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 691Σ/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών ενεγράφη την 26.01.2012 προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ τριών
εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (Ευρώ 3.900.000) επί ενός αγροτεμαχίου
επιφανείας 10.424,62 τ.μ. που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κρυονερίου στα όρια της
Κοινότητας Κρυονερίου Αττικής και ήδη στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, στο Δήμο
Διονύσου, της

Περιφέρειας

Ανατολικής

Αττικής, της

Περιφέρειας

Αττικής

αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
(vii) Ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης Ενεχύρου επί σημάτων και
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
(viii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων (υφισταμένων και μελλοντικών) της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά της «ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης
εκχώρησης απαίτησης,
(ix) Ενέχυρο σε 3.838.982 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,17% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, ιδιοκτησίας των κ.κ. Εμμανουήλ και
Κωνσταντίνου Δομαζάκη.
3.3.- Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ALPHA BANK απορρέουσες από τις
συμβάσεις χρηματοδότησης
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ALPHA BANK, την 30/11/2019 απορρέουσες
από την κατωτέρω διμερή σύμβαση πιστώσεως, ανέρχονται συνολικά σε ποσό
7.258.186,92 Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων και προμηθειών, το οποίο ποσό η
ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας
συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) και
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αναλύονται ανά αιτία, υπόλοιπο οφειλής και
λοιπά στοιχεία, ως κατωτέρω :
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3.3.1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜΟΝ 2735/3.9.1996
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2735/3.9.1996 Σύμβασης Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο)
Λογαριασμό, η ALPHA BANK χορήγησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ πίστωση μέχρι του ποσού των
Ευρώ 763.022,74, υπό τους όρους και τις συμφωνίες που διαλαμβάνονται σε αυτή.
Το ποσό της ανωτέρω χορηγηθείσης πιστώσεως αυξήθηκε με τις από 1.4.1998,
22.11.2001, 20.9.2002, και 23.7.2003 πρόσθετες πράξεις αυ ξήσεως και έτσι το
συνολικό ποσό της πιστώσεως ανήλθε τελικά στο ποσό των Ευρώ 19.000.000.
Ήδη κατά την 30/11/2019 το οφειλόμενο υπόλοιπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ALPHA
BANK εκ της ως άνω αλληλόχρεου λογαριασμού ανέρχεται σε Ευρώ 7.258.186,92
πλέον τόκων, εξόδων και προμηθειών, το οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για
την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω
χρεωστικό υπόλοιπο. Επιπλέον με ημερομηνία 30/11/2019 στο πλαίσιο και δυνάμει
της υπ’ αριθ. 2735/3.9.1996 Σύμβασης Πίστωσης υφίσταντο οι κάτωθι μη
καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 499.666,80.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό (Ευρώ)

Ημ/νία Λήξης

Β070938

JAN

106.920,00

30/11/2019

106.920,00

18/12/2019

73.975,00

15/11/2020

211.851,80

27/12/2019

ZANDBERGEN BV
B071079

JAN
ZANDBERGEN BV

Β071136

JAN
ZANDBERGEN BV

Β071248

JAN
ZANDBERGEN BV

Σύνολο

499.666,80

Στο πλαίσιο της άνω Σύμβασης Παροχής Πίστωσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ χρηματοδοτήθηκε την
29.11.2019 με το ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (Ευρώ
780.800,00), με αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή τρεχουσών δαπανών και
λειτουργικών εξόδων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της
λειτουργίας της, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’
Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ως ισχύει σήμερα). Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις
της Τράπεζας, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα χορήγηση, θα τυγχάνουν
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προνομιακής κατάταξης, κατ’ άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’ Πτωχευτικού
Κώδικα. Το εν λόγω προνόμιο ισχύει ανεξαρτήτως επικυρώσεως της συμφωνίας
εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο δ’
Πτωχευτικού Κώδικα.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η ALPHA BANK προβαίνουν
στην λύση της υπ’ αριθ. 2735/3.9.1996 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με Ανοιχτό
(Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων λογαριασμών της, και
ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο κατάλοιπο ανέρχεται τη σήμερον στο συνολικό ποσό
των Ευρώ 7.380.322,10 πλέον τόκων, εξόδων και προμηθειών και αναλυτικά ανά
λογαριασμό :

•

989 00 3370 005003: 7.082,02 Ευρώ πλέον τόκων, εξόδων

•

989 00 3370 009100: 6.292.213,45 Ευρώ πλέον τόκων, εξόδων

•

989 00 3411 709606: 786.935,79 Ευρώ πλέον τόκων, εξόδων

•

989 00 3050 148400: 294.090,84 Ευρώ πλέον τόκων, εξόδων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω κατάλοιπο.
Γίνεται μνεία ότι σήμερα στο πλαίσιο και δυνάμει της ίδιαςυπ’ αριθ. 2735/3.9.1996
Σύμβασης Πίστωσης υφίστανται οι κάτωθι μη καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού
σήμερα Ευρώ 522.463,50.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό (Ευρώ)

Ημ/νία Λήξης

B071079

JAN

106.920

18/12/2019

54.000

17/04/2020

ZANDBERGEN BV
B072144

JAN
ZANDBERGEN BV

B072509

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

174.811

03/07/2020

Β072510

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

97.462,50

19/06/2020

Β072511

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

38.985

12/06/2020

Β072512

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

50.285

05/06/2020
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Σχετικά με τις ανωτέρω εν ισχύ Εγγυητικές Επιστολές, το ποσό των οποίων δεν
περιλαμβάνεται στο ανωτέρω διαμορφωθέν χρεωστικό κατάλοιπο, η ΑLPHA BANK
επιφυλάσσεται,

εφόσον

καταπέσει

κάποια

από

αυτές,

εφαρμόζοντας

τα

συμπεφωνημένα, να αναζητήσει το ποσό για το οποίο θα καταπέσει, εντόκως από την
επομένη της ημερομηνίας κατάπτωσης, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει την υποχρέωση
αποπληρωμής της.
Προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της ALPHA BANK, όπως αυτή απορρέει από την
ως άνω Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και των
συνδεόμενων με αυτή εγγυητικών επιστολών, έχουν παρασχεθεί οι κάτωθι
ασφάλειες:
(i) Προσωπικές εγγυήσεις από τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού και
Κωνσταντίνος Δομαζάκη του Στυλιανού,
(ii) Ενέχυρο επί

των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της

ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης Ενεχύρου επί σημάτων και
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
(iii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων (υφισταμένων και μελλοντικών) της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά της «ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης
εκχώρησης απαίτησης
(iv) Ενέχυρο επί

1.306.057 μετοχών εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κυριότητας

Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού δυνάμει της από 27.09.2019 σύμβασης
σύστασης ενεχύρου επί άϋλων μετοχών,
(v) Ενέχυρο επί 1.195.267 μετοχών εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κυριότητας Εμμανουήλ
Δομαζάκη του Στυλιανού δυνάμει της από 27.09.2019 σύμβασης σύστασης ενεχύρου
επί άϋλων μετοχών.
3.4.- Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK / CAIRO 3,
απορρέουσες από τις διμερείς πιστωτικές συμβάσεις. Αναφορά στην τιτλοποίηση
τόσο των διμερών συμβάσεων όσο και των κοινοπρακτικών συμμετοχών.
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την Τράπεζα EUROBANK / CAIRO 3 , ως ειδικής
διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK, την 30-11-2019 απορρέουσες από τις
κατωτέρω διμερείς συμβάσεις δανείου, ανέρχονται συνολικά σε ποσό 8.871.306,61
Ευρώ, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής
της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ
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ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αναλύονται ανά αιτία, υπόλοιπο οφειλής και
λοιπά στοιχεία, ως κατωτέρω :
3.4.1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜΟΝ 5082/22.06.2000
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5082/22-06-2000 Σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό
αλληλόχρεο λογαριασμό, η Τράπεζα EUROBANK χορήγησε πίστωση έως του ποσού
των 2.934.702,87 Ευρώ με δυνατότητα χορήγησης και σε συνάλλαγμα, υπό τους
ειδικότερους όρους και λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις εν τω μεταξύ πρόσθετες πράξεις και συμφωνίες καθώς και με
τις συμβάσεις αύξησης πίστωσης με αριθμούς 5082-1/15.05.2001, 50822/18.12.2001, 5082-3/22.01.2002, 5082-430.07.2002, 5082-5/16.09.2003,
5082-6/28.01.2009 και τα από 30.06.2016, 14.03.2017, 27.06.2017, 01.09.2017
συμφωνητικά και το από 23.03.2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ρύθμισης με τελικό όριο
πίστωσης το ποσό των Ευρώ 15.000.000.
Το υπόλοιπο που απορρέει από την ως άνω Σύμβαση πίστωσης ανέρχεται την 30-112019 στο ποσό των Ευρώ 8.867.955,76 πλέον τόκων, το οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει
και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι
πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το
ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο. Οι τόκοι αυτοί ανέρχονταν την 30-11-2019 σε ποσό
Ευρώ 3.350,85, με συνέπεια το χρεωστικό υπόλοιπο της ως άνω πίστωσης την 3011-2019 να ανέρχετο στο συνολικό ποσό των Ευρώ 8.867.955,76.
Επιπλέον με ημερομηνία 30/11/2019 δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης
υφίσταντο οι κάτωθι μη καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 488.957,00.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

9004053048

SEARA

Ποσό (Ευρώ)

Ημ/νία Λήξης

MEATS 57.895,20

16/11/2019

ΣΟΓΙΑΣ 36.160

29/11/2019

MEATS 103.950

30/11/2019

B.V.

9004053332

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

9004053355

SEARA
B.V.
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9004053335

ΜΥΛΟΙ

ΣΟΓΙΑΣ 42.940

06/12/2019

ΣΟΓΙΑΣ 36.160

19/12/2019

Α.Ε.
9004053334

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

9004053445

ΚΑΛΛΑΣ

211.851,80

20/12/2019

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σύνολο

488.957,00

Στο πλαίσιο της άνω Σύμβασης Παροχής Πίστωσης η ΕΤΑΙΡΙΑ χρηματοδοτήθηκε με το
ποσό των ευρώ οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (Ευρώ
870.800,00), σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’
Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ως ισχύει σήμερα). Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις
της Τράπεζας, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα χορήγηση, θα τυγχάνουν
προνομιακής κατάταξης, κατ’ άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’ Πτωχευτικού
Κώδικα. Το εν λόγω προνόμιο ισχύει ανεξαρτήτως επικυρώσεως της συμφωνίας
εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο δ’
Πτωχευτικού Κώδικα.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK /
CAIRO 3, προβαίνουν στην λύση της υπ’ αριθ. 5082/22-06-2000 Σύμβασης
Παροχής Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των
τηρουμένων λογαριασμών της, και ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο κατάλοιπο
ανέρχεται τη σήμερον στο συνολικό ποσό των Ευρώ 8.871.890,27 πλέον τόκων,
εξόδων και προμηθειών και αναλυτικά ανά λογαριασμό:
• 0026/0331/0300023450 : Ευρώ 0
• 0026/0043/0300073210 : Ευρώ 0
• 0026/0331/0300028365 : Ευρώ 0
•0026/0043/0300071706: Ευρώ 7.488.210,56 πλέον τόκων, εξόδων
•0026/0043/0300073221: Ευρώ 120.379,44 πλέον τόκων, εξόδων
• 0026/0043/0300071717: Ευρώ 1.263.300,27 πλέον τόκων, εξόδων
Tο ανωτέρω συνολικό ποσό των €8.871.890,27 φέρει συμβατικούς τόκους
υπερημερίας από την 30/09/2019 και εφεξής. Ηδη σήμερα με συνυπολογισμό των
τόκων υπερημερίας η απαίτηση της Τράπεζας διαμορφώνεται στο ποσό των
€8.939.005,60.
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Επιπρόσθετα, έχουν εκδοθεί δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης οι κάτωθι μη
καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού σήμερα Ευρώ 464.570.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό (Ευρώ)

Ημ/νία Λήξης

9004053788

JAN

72.600

20/3/2020

106.920

27/03/2020

54.000

20/3/2020

ZANDBERGEN BV
9004053821

JAN
ZANDBERGEN BV

9004053822

JAN
ZANDBERGEN BV

9004053933

BELLA BULGARIA 171.050

30/07/2020

SA
9004053778

ΜΕΝΤ

ΣΤΑΡ 60.000

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

15/04/2020

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
Σύνολο

464.570

Σχετικά με τις ανωτέρω εν ισχύ Εγγυητικές Επιστολές, το ποσό των οποίων δεν
περιλαμβάνεται στο ανωτέρω διαμορφωθέν χρεωστικό κατάλοιπο, η EUROBANK
επιφυλάσσεται,

εφόσον

καταπέσει

κάποια

από

αυτές,

εφαρμόζοντας

τα

συμπεφωνημένα, να αναζητήσει το ποσό για το οποίο θα καταπέσει, εντόκως από την
επομένη της ημερομηνίας κατάπτωσης, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει την υποχρέωση
αποπληρωμής της.
Προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης υφίστανται οι εξής ασφάλειες:
(i) Προσωπικές εγγυήσεις των σε αυτήν εκ τρίτου συμβαλλομένων εγγυητών κ.κ.
Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού και Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού,
(ii) Ενεχυρίαση απαίτησης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, απορρέουσα
από

επιδότηση,

βάσει

του

Ν.

3299/2004

και

της

υπ’

αριθμ.

πρωτ.

27955/ΥΠΕ/00432/Ε/Ν/.3299/2004/23-06-2011 απόφασης του Υφυπουργείου
Οικονομίας, δυνάμει της από 29.12.2011 Σύμβαση Ενεχύρασης Απαιτήσεως,
(iii) Ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης Ενεχύρου επί σημάτων και
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
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(iv) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων (υφισταμένων και μελλοντικών) της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά της «ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης
εκχώρησης απαίτησης,
(v) Ενεχυρίαση 1.456.186 μετοχών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κυριότητας Κωνσταντίνου
Δομαζάκη δυνάμει της από 27.09.2019 σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί αύλων
μετοχών,
(vi) Ενεχυρίαση 1.332.660 μετοχών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κυριότητας Εμμανουήλ Δομαζάκι
δυνάμει της από 27.09.2019 σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί αύλων μετοχών,
(vii) Ενεχυρίαση δικαιώματος εξαγοράς ενός γηπέδου στο Κρυονέρι Αττικής, τμ.
14460 με κτίρια, κυριότητας ERB LEASING έναντι τιμήματος Ευρώ 1.467.351,43, το
οποίο δικαίωμα προβλέπεται στην με αριθμό 4795/2012 πράξη της συμβολαιογράφου
Αθηνών Χριστίνας Κέζιου,
(viii) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από τον με αριθμό 0026-0331 460200237364 Λογαριασμό Κατάθεσης, που τηρείται στην Τράπεζα EUROBANK,
δυνάμει της από 29-12-2011 Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης,
(ix) Προσύμφωνο παραχώρησης δικαιώματος εγγραφής υποθήκης και παροχή ειδικής
πληρεξουσιότητας σε συναίνεση σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης δυνάμει του
υπ’ αριθμό 7137/24.03.2017 συμβολαιογραφικού εγγράφου της συμβολαιογράφου
Αθήνας Χ. Κέζιου επί του εκεί περιγραφόμενου ακινήτου στο οποίο και παραπέμπουν
τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη προς αποφυγή επαναλήψεων.
Τιτλοποίηση της υπό 3.4.1. σύμβασης πίστωσης και των υπό 3.1 κοινοπρακτικών
συμμετοχών
Στη συνέχεια (i) Στις 24/6/2019 η Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (στο εξής
στην παράγραφο (Δ) αυτή και μόνο, η «Τράπεζα»), ως είχε δικαίωμα εκ του νόμου,
προέβη σε εκχώρηση της απαίτησής της και δη του οριστικού μελλοντικού καταλοίπου
της

5082/22.06.2000

Σύμβασης

Πιστώσεως

συμπεριλαμβανομένων

των

δεδουλευμένων τόκων, τόκων λογιστικοποιημένων ή μη και εξόδων μεθ’ όλων των
παρεπόμενων και διαπλαστικών δικαιωμάτων και ενοχικών και εμπραγμάτων
εξασφαλίσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 παρ. 2 ν. 3156/2003 με
την επωνυμία με την επωνυμία «CAIRO NO. 3 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας με αριθμό μητρώου 649193 (στο
εξής ως «Cairo 3»). Η εκχώρηση έγινε με τη νομοτεχνική μορφή της τιτλοποιήσεως
απαιτήσεων του άρθρου 10 ν. 3156/2003 και εντάσσεται σε ένα γενικότερο
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χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων της Τράπεζας. Η οικεία από 24/06/2019 σύμβαση
μεταβίβασης των τιτλοποιηθέντων απαιτήσεων καταχωρήθηκε στις 24/06/2019 στο
βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10
με αριθμό 186 (άρθρο 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003). Από την καταχώριση της άνω
σύμβασης μεταβίβασης στα ανωτέρω βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών επήλθε
κατά νόμο η μεταβίβαση των τιτλοποιηθέντων απαιτήσεων της Τράπεζας από την
προαναφερθείσα σύμβαση πίστωσης στην Cairo 3. Ως αναγγελία της μεταβίβασης
προς την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία λογίζεται, με βάση τη διάταξη του άρθρου 10
παρ. 10 ν. 3156/2003, η καταχώριση της σύμβασης μεταβίβασης κατά τα άνω. Η
διαχείριση των απαιτήσεων από την προαναφερθείσα σύμβαση πιστώσεως ως προς
όλες τις εκφάνσεις της πριν το οριστικό της κλείσιμο, συμπεριλαμβανομένης της
λογιστικής παρακολούθησης, της εισπράξεως, των δικαστικών και εξωδίκων
ενεργειών, των ενημερώσεων και οχλήσεων παραμένει στην εκχωρήτρια Τράπεζα, η
οποία έχει παράλληλα αναλάβει τη διαχείριση της άνω εκχωρούμενης απαίτησης της
Cairo 3. Η σύμβαση διαχειρίσεως καταρτίστηκε μεταξύ της αποκτήσασας εταιρείας
Cairo 3 και της Τράπεζας και έχει ήδη καταχωρηθεί στις 24/06/2019 στο βιβλίο του
άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 με
αριθμό187 και (ii) Στις 24/6/2019 η Τράπεζα, ως είχε δικαίωμα εκ του νόμου, προέβη
σε τιτλοποίηση της απαίτησής της από τα ΚΟΔ με την Cairo 3. Η τιτλοποίηση του
άρθρου 10 ν. 3156/2003 εντάσσεται σε ένα γενικότερο χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων
της Τράπεζας. Η οικεία από 24/06/2019 σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιηθέντων
απαιτήσεων καταχωρήθηκε στις 24/06/2019 στο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.
2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 με αριθμό 186 (άρθρο 10
παρ.

8

του

ν.

3156/2003).

Ως

αναγγελία

της

μεταβίβασης

προς

την

αντισυμβαλλόμενη εταιρεία λογίζεται, με βάση τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 10 ν.
3156/2003, η καταχώριση της σύμβασης μεταβίβασης κατά τα άνω. Η διαχείριση των
απαιτήσεων από τα ΚΟΔ ως προς όλες τις εκφάνσεις της, συμπεριλαμβανομένης της
λογιστικής παρακολούθησης, της εισπράξεως, των δικαστικών και εξωδίκων
ενεργειών, των ενημερώσεων και οχλήσεων γίνεται από την Τράπεζα (δια των
οργάνων των ΚΟΔ), η οποία έχει παράλληλα αναλάβει τη διαχείριση των
τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Η σύμβαση διαχειρίσεως καταρτίστηκε μεταξύ της Cairo
3 και της Τράπεζας και έχει ήδη καταχωρηθεί στις 24/06/2019 στο βιβλίο του άρθρου
3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 με αριθμό 187.
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3.5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ PIRAEUS SNF, ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την PIRAEUS SNF, ως ειδικής διαδόχου της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., την 30-11-2019 απορρέουσες από τις κατωτέρω διμερείς
συμβάσεις

δανείου,

ανέρχονται

συνολικά

σε

ποσό

Ευρώ

13.833.533,17

(συμπεριλαμβανομένων των Εγγυητικών Επιστολών), το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΙΑ
δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας
συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) και
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αναλύονται ανά αιτία, υπόλοιπο οφειλής και
λοιπά στοιχεία, ως κατωτέρω :
3.5.1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. 2220733/17-6-2005
Η δικαιοπάροχος Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. 2220733/17-6-2005
σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με

τις

υπ΄

αριθ.

2220733/1/17-06-2005,

2220733/2/01-11-2006,

2220733/3/08-07-2010,

2220733/4/06-07-2011,

2220733/5/27-06-2012,

2220733/6/13-08-2013,

2220733/7/06-06-2014,

2220733/8/26-04-2016,

2220733/9/27-11-2019

και

2220733/10/02-12-2019

Πρόσθετες

/

Τροποποιητικές πράξεις χορήγησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ πίστωση με ανοιχτό αλληλόχρεο
λογαριασμό, μέχρι του τελικού ποσού των Ευρώ έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα
χιλιάδων (Ευρώ 6.710.000,00), απεριορίστου χρονικής διάρκειας και σύμφωνα με
τους στη σύμβαση και τις τροποποιητικές πράξεις αυτής ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις.
Την οφειλή από την παραπάνω σύμβαση εγγυήθηκαν οι ΕΓΓΥΗΤΕΣ κ.κ. Εμμανουήλ
Δομαζάκις

του

Στυλιανού

και

Κωνσταντίνος

Δομαζάκης

του

Στυλιανού

συνυπογράφοντας την ως άνω σύμβαση πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις αυτής),
ευθυνόμενοι αλληλεγγύως, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες και κατά τους
ειδικότερους όρους αυτών, παραιτούμενοι του ευεργετήματος της διζήσεως, καθώς
και από τις ενστάσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρ. 853, 855, 856
και 862, 863, 866, 867 και 868 ΑΚ.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ έκανε χρήση της πίστωσης αυτής και προς εξυπηρέτηση της σύμβασης
πίστωσης, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε κατά τα ανωτέρω, τηρήθηκαν οι κάτωθι
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αλληλόχρεοι λογαριασμοί οι οποίοι την 30-11-2019 παρουσίαζαν εις βάρος της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ συνολικό υπόλοιπο ποσού Ευρώ 6.697.147,38 πλέον τόκων και εξόδων,
το οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση
της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και
πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω υπόλοιπο. Ειδικότερα τηρήθηκαν οι
κατωτέρω λογαριασμοί οι οποίοι την 30-11-2019 είχαν ως κάτωθι:
•

5083-095834-664 Ευρώ 1.704.977,00

πλέον τόκων, εξόδων έως

ολοσχερούς εξοφλησής
•

5083-095834-761 Ευρώ 4.992.107,88

πλέον τόκων, εξόδων έως

ολοσχερούς εξοφλησής,
•

Πλέον των ανωτέρω λογαριασμών, υφίστανται προμήθειες εγγυητικών
επιστολών ποσού Ευρώ 62.500,00

Επιπλέον με ημερομηνία 30/11/2019 δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης
υφίσταντο οι κάτωθι μη καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 5.000,00.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό (Ευρώ)

2850551717

Σ.Π.ΠΕ/Δ ΣΣ (ΣΠ 5.000,00

Ημ/νία Λήξης
31/03/2020

ΔΡΑΜΑΣ,
ΞΑΝΘΗΣ
Σύνολο

5.000,00

Τονιστέον δε ότι, στο πλαίσιο της άνω Σύμβασης Παροχής Πίστωσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των ενός εκατομμυρίου δύο χιλιάδων ευρώ (Ευρώ
1.002.000,00 ), σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’
Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ως ισχύει σήμερα). Ως εκ τούτου, οι ως άνω
απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα χορήγηση, θα τυγχάνουν
προνομιακής κατάταξης, κατ’ άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’ Πτωχευτικού
Κώδικα. Το εν λόγω προνόμιο ισχύει ανεξαρτήτως επικυρώσεως της συμφωνίας
εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο δ’
Πτωχευτικού Κώδικα.
Η ως άνω ρυθμιζόμενη απαίτηση μεταβιβάστηκε/τιτλοποιήθηκε , όπως προκύπτει από
το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της σελίδας 7251 εκ του παραρτήματος με αρ.
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πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον
τόμο 10 και α.α 271 στο οποίο η ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α
241.082.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η PIRAEUS SNF προβαίνουν
στην λύση της υπ’ αριθ. 2220733/17-6-2005 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με
Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων λογαριασμών
της και τη μεταφορά των χρεωστικών τους καταλοίπων στους υπ’αριθμ 5083098895-516 και 5083-098895-621 λογαριασμούς οριστικής καθυστέρησης. Ως εκ
τούτου το ληξιπρόθεσμο κατάλοιπο τους ανέρχεται τη σήμερον στο συνολικό ποσό
των Ευρώ 6.812.301,55 πλέον τόκων, εξόδων και προμηθειών από την επομένη
του κλεισίματος έως ολοσχερούς εξοφλήσεως και αναλυτικά ανά λογαριασμό
οριστικής καθυστέρησης τα κατάλοιπα έχουν ως κάτωθι:
• 5083-098895-516: Ευρώ 1.727.706,71 πλέον τόκων, εξόδων από την επόμενη
του κλεισίματος έως ολοσχερούς εξόφλησης
• 5083-098895-621: Ευρώ 5.084.594,84 πλέον τόκων, εξόδων από την επόμενη
του κλεισίματος έως ολοσχερούς εξόφλησης
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν τα ανωτέρω χρεωστικά κατάλοιπα.
Επιπρόσθετα, σήμερα δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης υφίστανται οι κάτωθι
μη καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 5.000,00.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό

Ημ/νία Λήξης

(Ευρώ)
2850551717 Σ.Π.ΠΕ/Δ

ΣΣ

(ΣΠ

ΔΡΑΜΑΣ, 5.000,00

31/3/2020

ΞΑΝΘΗΣ
Σύνολο

5.000,00

Τα ως άνω, η εταιρεία αναγνωρίζει ως ορθά, ακριβή και πραγματικά.

Προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαιτήσεως διατηρούνται σε ισχύ οι κάτωθι
εμπράγματες εξασφαλίσεις και συγκεκριμένα:
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•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 6/6/2014 - Ενέχυρο επί του λογαριασμού
6558-109599-291 για ποσό Ευρώ 5.000

•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 26/6/2014 – Ενέχυρο επί του
λογαριασμού 5852-065304-273 επί του εκάστοτε υπολοίπου

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 26/6/2014 - Ενέχυρο επί της
3626 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 24/11/2016 - Ενέχυρο επί
της 3625 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 - Ενέχυρο επί
1.534.328 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Εμμανουήλ
Δομαζάκις

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 -

Ενέχυρο

επί 1.676.546 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών
Κωνσταντίνος Δομαζάκης
•

Σύμβαση

Ενεχύρου

επί

σημάτων

και

διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας-

28/11/2019Σύμβαση Εκχώρησης απαιτήσεων κατά Ευρωκρέτα – 28/11/2019

3.5.2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. 5424616/5-4-2013
Η δικαιοπάροχος Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. 5424616/5-4-2013
σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με

τις

υπ΄

αριθμ.

5424616/3/02-01-2014,

5424616/1/05-04-2013,

5424616/2/13-08-2013,

5424616/4/17-04-2014,

5424616/5/06-06-2014,

5424616/6/26-04-2016 και 5424616/7/23-05-2018 Πρόσθετες / Τροποποιητικές
πράξεις χορήγησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ πίστωση με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, μέχρι
του τελικού ποσού των Ευρώ εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα
(Ευρώ 696.250,00), απεριορίστου χρονικής διάρκειας και σύμφωνα με τους στη
σύμβαση και τις τροποποιητικές πράξεις αυτής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
Την οφειλή από την παραπάνω σύμβαση εγγυήθηκαν οι ΕΓΓΥΗΤΕΣ κ.κ. Εμμανουήλ
Δομαζάκις

του

Στυλιανού

και

Κωνσταντίνος

Δομαζάκης

του

Στυλιανού

συνυπογράφοντας την ως άνω σύμβαση πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις αυτής,
ευθυνόμενοι αλληλεγγύως, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες και κατά τους
ειδικότερους όρους αυτών, παραιτούμενοι του ευεργετήματος της διζήσεως, καθώς
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και από τις ενστάσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρ. 853, 855, 856
και 862, 863, 866, 867 και 868 ΑΚ.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ έκανε χρήση της πίστωσης αυτής και προς εξυπηρέτηση της σύμβασης
πίστωσης, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε κατά τα ανωτέρω, τηρήθηκαν οι κάτωθι
αλληλόχρεοι λογαριασμοί οι οποίοι την 30-11-2019 παρουσίαζαν εις βάρος της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ συνολικό υπόλοιπο ποσού Ευρώ 1.146,49€ πλέον τόκων και εξόδων, το
οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση
της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και
πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω υπόλοιπο. Ειδικότερα τηρήθηκε ο
κατωτέρω λογαριασμός ο οποίος την 30-11-2019 είχε ως κάτωθι:
•

5083-097992-089 Ευρώ 1.146,49 πλέον τόκων, εξόδων έως ολοσχερούς
εξοφλησής

Επιπλέον με ημερομηνία 30/11/2019 δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης
υφίσταντο οι κάτωθι μη καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 63.567,43.
Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό (Ευρώ)

2850571037

TO ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 639,93

Ημ/νία Λήξης
02/08/2021

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
2850573557

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

44.000,00

07/07/2021

ΣΟΓΙΑΣ 18.927,50

20/12/2019

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
850ILG1969069

ΜΥΛΟΙ
Α.Ε.

Σύνολο

63.567,43

Η Εταιρία αναγνωρίζει τα ως άνω (κατάλοιπα λογαριασμών και εν ισχύ Ε/Ε) ως ακριβή,
ορθά κα πραγματικά οφειλόμενα από αυτήν.

Η ως άνω ρυθμιζόμενη απαίτηση μεταβιβάστηκε/τιτλοποιηθήκε, όπως προκύπτει από
το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της σελίδας 8952 εκ του παραρτήματος με αρ.
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πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον
τόμο 10 και α.α 271 στο οποίο η ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α
291.976.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η PIRAEUS SNF προβαίνουν
στην λύση της υπ’ αριθ. 5424616/5-4-2013 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με
Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων λογαριασμών
της και τη μεταφορά των χρεωστικών τους καταλοίπων στον υπ’αριθμ 5083098895-737 λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης. Ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο
κατάλοιπο του ανέρχεται τη σήμερον στο συνολικό ποσό των Ευρώ 5.021,71 πλέον
τόκων, εξόδων και προμηθειών από την επομένη του κλεισίματος έως ολοσχερούς
εξοφλήσεως και αναλυτικά ανά λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης τα κατάλοιπα
έχουν ως κάτωθι:
• 5083-098895-737: Ευρώ 5.021,71 πλέον τόκων, εξόδων από την επόμενη του
κλεισίματος έως ολοσχερούς εξόφλησης
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν τα ανωτέρω χρεωστικά κατάλοιπα.
Επιπρόσθετα, σήμερα δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης υφίστανται οι κάτωθι
μη καταπεσούσες Ε/Ε συνολικού ποσού Ευρώ 524.686,53.

Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό

Ημ/νία Λήξης

(Ευρώ)
2850571037

TO ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 639,93

02/08/2021

ΛΑΡΙΣΑΣ
2850573557

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

850ILG1973046 ΚΑΛΛΑΣ

44.000,00

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 90.490,40

07/07/2021
13/3/2020

Α.Ε.Ε
850ILG1973450 ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 389.556,20 23/03/2020
Α.Ε.Ε
Σύνολο

524.686,53

Τα ως άνω, η εταιρεία αναγνωρίζει ως ορθά, ακριβή και πραγματικά.
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Προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαιτήσεως διατηρούνται σε ισχύ οι κάτωθι
εμπράγματες εξασφαλίσεις και συγκεκριμένα:
•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 26/6/2014 – Ενέχυρο επί του λογαριασμού
5852-065304-273 επί του εκάστοτε υπολοίπου

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 26/6/2014 - Ενέχυρο επί της
3626 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 24/11/2016 - Ενέχυρο επί
της 3625 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 - Ενέχυρο επί
1.534.328 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Εμμανουήλ
Δομαζάκις

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 -

Ενέχυρο

επί 1.676.546 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών
Κωνσταντίνος Δομαζάκης
•

Σύμβαση Ενεχύρου επί σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- 28/11/2019

3.5.3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 26006-00/5/4-5-2011
Η Cyprus Popular Bank Public co Ltd δυνάμει της υπ’ αριθ. 26006-00/5/4-5-2011
σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, χορήγησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ
πίστωση με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, μέχρι του τελικού ποσού των ενός
εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (Ευρώ 1.700.000,00), απεριορίστου χρονικής
διάρκειας και σύμφωνα με τους στη σύμβαση και τις τροποποιητικές πράξεις αυτής
ειδικότερους όρους και προυποθέσεις.
Την οφειλή από την παραπάνω σύμβαση εγγυήθηκαν οι ΕΓΓΥΗΤΕΣ κ.κ. Εμμανουήλ
Δομαζάκις

του

Στυλιανού

και

Κωνσταντίνος

Δομαζάκης

του

Στυλιανού,

συνυπογράφοντας την ως άνω σύμβαση πίστωσης, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως, εις
ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες και κατά τους ειδικότερους όρους αυτών,
παραιτούμενοι του ευεργετήματος της διζήσεως, καθώς και από τις ενστάσεις και τα
δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρ. 853, 855, 856 και 862, 863, 866, 867 και
868 ΑΚ.
Με την από

26-3-2013 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της Cyprus

Popular Bank Public co Ltd και της Τράπεζας Πειραιώς, την υπ’ αριθ. 66/3/26-3-2013
απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ.
97/26.3.2013 Διάταγμα

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο
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δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 4640/26.3.2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της
Κυπριακής Δημοκρατίας η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατέστη ειδική διάδοχος της
έννομης σχέσης που απορρέει από την ανωτέρω Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό
Αλληλόχρεο Λογαριασμό. Εν συνεχεία υπεγράφησαν οι υπ΄αριθ. 26006/1/06-062014 και 26006/2/06-06-2014 πρόσθετες πράξεις και το όριο πίστωσης ανήλθε σε
Ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (Ευρώ 2.200.000,00).
Η ΕΤΑΙΡΙΑ έκανε χρήση της πίστωσης αυτής και προς εξυπηρέτηση της σύμβασης
πίστωσης, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε κατά τα ανωτέρω, τηρήθηκαν οι κάτωθι
αλληλόχρεοι λογαριασμοί οι οποίοι την 30-11-2019 παρουσίαζαν εις βάρος της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ συνολικό υπόλοιπο ποσού Ευρώ 2.243.178,86 πλέον τόκων και εξόδων,
το οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση
της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και
πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω υπόλοιπο. Ειδικότερα τηρήθηκαν οι
κατωτέρω λογαριασμοί οι οποίοι την 30-11-2019 είχαν ως κάτωθι:
•

0010-2841-00003891 Ευρώ 1.733.365,48

πλέον τόκων, εξόδων έως

ολοσχερούς εξοφλησής
•

0010-2841-00003892 Ευρώ 509.813,38

πλέον τόκων, εξόδων έως

ολοσχερούς εξοφλησής,
Η Εταιρία αναγνωρίζει τα ως άνω κατάλοιπα λογαριασμών ως ακριβή, ορθά κα
πραγματικά οφειλόμενα από αυτήν.
Η ως άνω ρυθμιζόμενη απαίτηση μεταβιβάστηκε/τιτλοποιηθήκε, όπως προκύπτει από
το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της σελίδας 4330 εκ του παραρτήματος με αρ.
πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον
τόμο 10 και α.α 271 στο οποίο η ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α
152.497.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η PIRAEUS SNF προβαίνουν
στην λύση της υπ’ αριθ. 26006-00/5/4-5-2011 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με
Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων λογαριασμών
της και τη μεταφορά των χρεωστικών τους καταλοίπων στον υπ’αριθμ 5083098895-842 λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης. Ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο
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κατάλοιπο του ανέρχεται τη σήμερον στο συνολικό ποσό των Ευρώ 2.260.214,64
πλέον τόκων, εξόδων και προμηθειών από την επομένη του κλεισίματος έως
ολοσχερούς εξοφλήσεως και αναλυτικά ανά λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης τα
κατάλοιπα έχουν ως κάτωθι:
• 5083-098895-842: Ευρώ 2.260.214,64 πλέον τόκων, εξόδων από την επόμενη
του κλεισίματος έως ολοσχερούς εξόφλησης
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω κατάλοιπο.
Προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαιτήσεως διατηρούνται σε ισχύ οι κάτωθι
εμπράγματες εξασφαλίσεις και συγκεκριμένα:
•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 26/6/2014 – Ενέχυρο επί του λογαριασμού
5852-065304-273 επί του εκάστοτε υπολοίπου

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 26/6/2014 - Ενέχυρο επί της
3626 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 24/11/2016 - Ενέχυρο επί
της 3625 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Ενεχύρασης Άυλων Μετοχών - 482 - 9/12/2015 - Ενέχυρο επί
2.000.000 ΤΜΧ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Κωνσταντίνος
Δομαζάκης

•

Σύμβαση Ενεχύρασης Άυλων Μετοχών - 483 - 9/12/2015 - Ενέχυρο επί
2.000.000 ΤΜΧ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Εμμανουήλ
Δομαζάκις

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 - Ενέχυρο επί
1.534.328 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Εμμανουήλ
Δομαζάκις

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 -

Ενέχυρο

επί 1.676.546 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών
Κωνσταντίνος Δομαζάκης
•

Σύμβαση Ενεχύρου επί σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- 28/11/2019

3.5.4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 10240846/25-2-2016
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Η δικαιοπάροχος Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. 10240846/25-2-2016
σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό χορήγησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ
πίστωση με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, μέχρι του τελικού ποσού των Ευρώ ενός
εκατομμυρίου (Ευρώ 1.000.000,00), απεριορίστου χρονικής διάρκειας και σύμφωνα
με τους στη σύμβαση και τις τροποποιητικές πράξεις αυτής ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις.
Την οφειλή από την παραπάνω σύμβαση εγγυήθηκαν οι ΕΓΓΥΗΤΕΣ κ.κ. Εμμανουήλ
Δομαζάκις

του

Στυλιανού

και

Κωνσταντίνος

Δομαζάκης

του

Στυλιανού,

συνυπογράφοντας την ως άνω σύμβαση πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις αυτής,
ευθυνόμενοι αλληλεγγύως, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες και κατά τους
ειδικότερους όρους αυτών, παραιτούμενοι του ευεργετήματος της διζήσεως, καθώς
και από τις ενστάσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρ. 853, 855, 856
και 862, 863, 866, 867 και 868 ΑΚ.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ έκανε χρήση της πίστωσης αυτής και προς εξυπηρέτηση της σύμβασης
πίστωσης, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε κατά τα ανωτέρω, τηρείται σήμερα, ο υπ’
αρ. 5083-095834-982 αλληλόχρεος λογαριασμός ο οποίος την 30-11-2019
παρουσίαζε εις βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο ποσού Ευρώ
1.002.483,760 πλέον τόκων και εξόδων, το οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει
για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι
αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω
υπόλοιπο.
Η ως άνω ρυθμιζόμενη απαίτηση μεταβιβάστηκε/τιτλοποιηθήκε, όπως προκύπτει από
το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της σελίδας 5235 εκ του παραρτήματος με αρ.
πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον
τόμο 10 και α.α 271 στο οποίο η ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α
182.226.
Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η PIRAEUS SNF προβαίνουν
στην λύση της υπ’ αριθ. 10240846/25-2-2016 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με
Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων λογαριασμών
της, και ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο κατάλοιπο ανέρχεται τη σήμερον στο
συνολικό ποσό των Ευρώ 1.033.575,77 πλέον τόκων, εξόδων και προμηθειών και
αναλυτικά ανά λογαριασμό οριστική καθυστέρησης :
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• 5083-098895-796: Ευρώ 1.033.575,77 πλέον τόκων, εξόδων από την επόμενη
του κλεισίματος έως ολοσχερούς εξόφλησης.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω κατάλοιπο.
Προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαιτήσεως διατηρούνται σε ισχύ οι κάτωθι
εμπράγματες εξασφαλίσεις και συγκεκριμένα:
•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 26/6/2014 – Ενέχυρο επί του λογαριασμού
5852-065304-273 επί του εκάστοτε υπολοίπου

•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 25/2/2016 -

Ενέχυρο επί του

λογαριασμού 5941-036395-262 επί του εκάστοτε υπολοίπου
•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 26/6/2014 - Ενέχυρο επί της
3626 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 24/11/2016 - Ενέχυρο επί
της 3625 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Κινητών Σύμφωνα με το Ν.2844/2000 –
02/03/2018 (ενέχυρο επί κινητών – αλλαντικά διαφόρων ειδών)

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 - Ενέχυρο επί
1.534.328 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Εμμανουήλ
Δομαζάκις

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 -

Ενέχυρο

επί 1.676.546 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών
Κωνσταντίνος Δομαζάκης
•

Σύμβαση Ενεχύρου επί σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- 28/11/2019

3.5.5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 911/29-3-2018
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 911/29-3-2018 Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου μεταξύ της
δικαιοπαρόχου Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, χορηγήθηκε στην τελευταία
χρεολυτικό δάνειο ύψους Ευρώ τεσσάρων εκατομμύριων εξήντα έξι χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα οκτώ (Ευρώ 4.066.848,00) σύμφωνα με τους στη σύμβαση και
τις τροποποιητικές πράξεις αυτής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
Την οφειλή από την παραπάνω σύμβαση εγγυήθηκαν οι ΕΓΓΥΗΤΕΣ κ.κ. Εμμανουήλ
Δομαζάκις

του

Στυλιανού

και

Κωνσταντίνος

Δομαζάκης

του

Στυλιανού,

συνυπογράφοντας την ως άνω δανειακή σύμβαση και τις πρόσθετες πράξεις αυτής,
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ευθυνόμενοι αλληλεγγύως, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες και κατά τους
ειδικότερους όρους αυτών, παραιτούμενοι του ευεργετήματος της διζήσεως, καθώς
και από τις ενστάσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα άρθρ. 853, 855, 856
και 862, 863, 866, 867 και 868 ΑΚ.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ έκανε χρήση του άνω δανείου και προς παρακολούθηση και εξυπηρέτηση
του δανείου τηρείται ο υπ’ αριθ. 0010-2841-00000005580 δανειακός λογαριασμός,
ο οποίος την 30-11-2019 παρουσίαζε εις βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ υπόλοιπο Ευρώ
3.821.009,250, το οποίο αναλύεται σε υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο Ευρώ 143.711,55
και ποσό άληκτο Ευρώ 3.677.297,70 πλέον τόκων και εξόδων, το οποίο δηλώνει και
βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι
πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν το
ανωτέρω κατάλοιπο.
Σε εξασφάλιση της ανωτέρω απαιτήσεως της ειδικής διαδόχου διατηρούνται σε
ισχύ οι κάτωθι εμπράγματες εξασφαλίσεις που είχε λάβει η δικαιοπάροχος Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε. και συγκεκριμένα:
•

Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης - 26/6/2014 – Ενέχυρο επί του λογαριασμού
5852-065304-273 επί του εκάστοτε υπολοίπου

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 26/6/2014 - Ενέχυρο επί της
3626 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων - 24/11/2016 - Ενέχυρο επί
της 3625 - 17/9/2013 Σύμβασης Factoring

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 - Ενέχυρο επί
1.534.328 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών Εμμανουήλ
Δομαζάκις

•

Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών - 27/9/2019 -

Ενέχυρο

επί 1.676.546 ΤΜΧ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Ιδιοκτήτης μετοχών
Κωνσταντίνος Δομαζάκης
•

Σύμβαση Ενεχύρου επί σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- 28/11/2019

Η ως άνω ρυθμιζόμενη απαίτηση μεταβιβάστηκε/τιτλοποιηθήκε, όπως προκύπτει από
το ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της σελίδας 10.339 εκ του παραρτήματος με αρ.
πρωτοκόλλου 237/16.09.2019 από το καταχωρηθέν στα βιβλία ν. 2844/2000 στον
τόμο 10 και α.α 271 στο οποίο η ανωτέρω ρυθμιζόμενη σύμβαση έχει λάβει α.α
335.027.
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3.6. Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ την 30-11-2019
απορρέουσες από τις κατωτέρω διμερείς συμβάσεις δανείου, ανέρχονται συνολικά σε
ποσό Ευρώ 3.312.044,26, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την
αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και
πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αναλύονται ανά αιτία, υπόλοιπο οφειλής και
λοιπά στοιχεία, ως κατωτέρω :
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ απορρέουν από την υπ’ αριθμόν
27382/07.08.2013 Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις εν τω μεταξύ πρόσθετες πράξεις και συμφωνίες καθώς και
τις συμβάσεις αύξησης πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με αριθμούς
27382/1/07.08.2013,

27382/2/05.12.2013,

27382/3/05.12.2013,

27382/4/07.02.2014,

27382/5/07.02.2014,

27382/6/02.10.2014,

010/27382/7/06.12.2016,

010/27382/8/06.12.2016,

010/27382/9/04.10.2017,

010/27382/10/30.10.2017,

010/27382/11/18.04.2018,

010/27382/12/03.07.2018,

010/27382/13/13.07.2018

και

010/27382/14/09.08.2018

και

010/27382/15/28.11.2019 με τελικό όριο πίστωσης το ποσό των Ευρώ
5.160.00,00.
Στο

πλαίσιο

της

άνω

Σύμβασης

Παροχής

Πίστωσης

με

την

010/27382/15/28.11.2019 Πρόσθετη Πράξη, η ΕΤΑΙΡΙΑ χρηματοδοτήθηκε με το
ποσό

των

Ευρώ

Εκατόν

Σαράντα

Επτά

Χιλιάδες

Διακόσια

(Ευρώ

147.200,00),σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο γ’
Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ως ισχύει σήμερα). Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις
της Τράπεζας, πλέον τόκων και εισφ. Ν128/75, όπως προκύπτουν από την
προαναφερθείσα χορήγηση, θα τυγχάνουν προνομιακής κατάταξης, κατ’ άρθρο 154
περίπτωση α’ εδάφιο γ’ Πτωχευτικού Κώδικα. Το εν λόγω προνόμιο ισχύει
ανεξαρτήτως επικυρώσεως της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 154 περίπτωση α’ εδάφιο δ’ Πτωχευτικού Κώδικα.
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Ήδη, σήμερα με τη παρούσα Συμφωνία, η ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
προβαίνουν στην λύση της υπ’ αριθ. 27382/07.08.2013 Σύμβασης Παροχής
Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και στο κλείσιμο των τηρουμένων
λογαριασμών της, και ως εκ τούτου το ληξιπρόθεσμο κατάλοιπο ανέρχεται τη
σήμερον στο συνολικό ποσό των Ευρώ 3.365.474,96 και αναλυτικά ανά λογαριασμό:
•

LN 100028254: Ευρώ 3.217.105,89 πλέον τόκων και λοιπών εξόδων από
6/2/2020 και έως εξοφλήσεως.

•

LN 100032365: Ευρώ 148.369,07 πλέον τόκων και λοιπών εξόδων από
6/2/2020 και έως εξοφλήσεως

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της
οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές, ότι αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά
οφειλόμενο από αυτήν το ανωτέρω κατάλοιπο.
Προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης έχουν παρασχεθεί οι εξής ασφάλειες :
(i) Προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού και
Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού,
(ii) Ενεχυρίαση 4.000.000 των μετοχών (12,68% επί του συνόλου των μετοχών)
εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και κυριότητας του Κωνσταντίνου Δομαζάκη, δυνάμει της υπ’
αριθμ. 07/08/2013, 5/12/2013, 1/10/2019 Συμβάσεων ενεχύρασης άυλων
μετοχών
(iii) Ενεχυρίαση 4.000.000 των μετοχών (12,68% επί του συνόλου των μετοχών)
εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και κυριότητας του Εμμανουήλ Δομαζάκι, δυνάμει της υπ’
αριθμ. 07/08/2013, 5/12/2013, 1/10/2019 Συμβάσεων ενεχύρασης άυλων
μετοχών,
(iv) Ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης Ενεχύρου επί σημάτων και
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
(v) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων (υφισταμένων και μελλοντικών) της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά της «ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης
εκχώρησης απαίτησης.

3.7. Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την EUROBANK LEASING
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Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την EUROBANK LEASING

την 30-11-2019

ανέρχονται συνολικά σε ποσό Ευρώ 5.517.137,17, και διακρίνονται αφενός σε ποσό
Ευρώ 228.419,28 που αντιστοιχεί στην ήδη ληξιπρόθεσμη οφειλή, πλέον τόκων
υπερημερίας ποσού Ευρώ 1.542,09 που απορρέουν από την κατωτέρω σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αφετέρου σε ποσό Ευρώ 5.287.175,80 που αντιστοιχεί
στο άληκτο κεφάλαιο της ίδιας σύμβασης το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει (και
βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) και αναγνωρίζει ως
ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5.499/28-2-2014 Συμβολαίου αγοραπωλησίας της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Κέζιου σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.
5.508/7-3-2014 πράξη εξόφλησης της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, η
EUROBANK LEASING (υπό την πρώην επωνυμία αυτής EUROBANK ERGASIAS
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) απέκτησε εξ αγοράς από την
ΕΤΑΙΡΙΑ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα ακίνητο, γήπεδο που βρίσκεται
στο Κρυονέρι Αττικής, της περιφέρειας της Κοινότητας Κρυονερίου Αττικής, Δήμου
Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη
θέση «Κεραμίδι» και επί του 23ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας,
μετά του επ’ αυτού ανεγειρόμενου κτιρίου, το οποίο αποτελείται από ισόγειο, πρώτο
(α’) όροφο πάνω από το ισόγειο, δεύτερο (β’) όροφο πάνω από το ισόγειο και δώμα,
το οποίο,

εν συνεχεία η EUROBANK LEASING

δυνάμει της υπ’ αριθμ.

5.500/28.02.2014 Συμβολαιογραφικής πράξης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου
της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Κέζιου, εκμίσθωσε στην
ΕΤΑΙΡΙΑ, χρηματοδοτικά, σύμφωνα με το Ν. 1665/1986 και με το θεσμό της
αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) για χρονικό διάστημα 15
ετών, αρχόμενο την 28-2-2014 και λήξασα την 28-2-2029, με εγγυητές τους κ.κ.
Εμμανουήλ Δομαζάκι του Στυλιανού και Κωνσταντίνο Δομαζάκη του Στυλιανού. Το
αναγραφόμενο στην υπ’ αριθμ. 5.500/28.02.2014 Συμβολαιογραφική πράξη
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου κεφάλαιο ανήλθε σε Ευρώ 6.442.040,58 και
κατανεμήθηκε σε 180 μηνιαία μισθώματα

το ποσό εκάστου ορίζεται στον

προσαρτώμενο πίνακα στην ως άνω Συμβολαιογραφική πράξη.
Ακολούθως,

η

υπ’

αριθμ.

5.500/28.02.2014

Συμβολαιογραφική

πράξης

χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Κέζιου,
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα αρχικά με την υπ’ αριθμ. 7.283/25-10-2017 και
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μετέπειτα με την υπ’ αριθμ. 7.477/11.06.2018 Συμβολαιογραφικής πράξης
τροποποίησης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, δυνάμει των οποίων το αρχικώς
συμφωνηθέν τοκοχρεωλυτικώς υπολογιζόμενο μίσθωμα ορίστηκε από το 47ο
μίσθωμα

και

μέχρι

τη

λήξη

της

χρηματοδοτικής

μίσθωσης

χρεωλυτικώς

υπολογιζόμενο με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου
επιτοκίου 3.5%.
3.8. Υποχρεώσεις προς την EUROBANK FACTORS
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την EUROBANK FACTORS, την 30-11-2019
ανέρχονται συνολικά σε ποσό Ευρώ 681.801,00 πλέον τόκων και αναλογούντος
ΦΠΑ, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής
της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές
και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
3.8.1. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ απορρέουν από τις κάτωθι αιτίες :
3.8.1.α. από την υπ’ αριθμ. 1843/26-2-2010 σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring) αόριστης διάρκειας, που συνήφθη μεταξύ της Eurobank
Factors και της Εταιρίας χωρίς δικαίωμα αναγωγής κατά του Προμηθευτή, ως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 1843/1/26-2-2010, 1843/2/18-3-2010,
1843/3/22-4-2010, 1843/4/29-7-2010, 1843/5/25-10-2010, 1843/6/27-102010, 1843/7/23-11-2010, 1843/8/24-12-2010, 1843/9/1-2-2011, 1843/10/242-2011,

1843/11/15-4-2011,

1843/12/13-9-2011,

1843/13/6-2-2012,

1843/14/27-3-2012, 1843/15/19-9-2012, 1843/16/6-3-2013, 1843/17/21-42015,

1843/18/8-5-2015,

1843/19/11-12-2015,

1843/20/11-2-2016,

1843/21/26-7-2016, 1843/22/29-12-2016, 1843/23/25-5-2018, 1843/24/10-12019,

1843/25/24-1-2019

και

1843/26/1-4-2019

πρόσθετες

πράξεις

τροποποίησης των όρων της άνω σύμβασης και τις λοιπές συμφωνίες μεταβολής όρων
της σύμβασης. Ειδικότερα, οι εκχωρημένες απαιτήσεις κατά του Προμηθευτή κατά
συγκεκριμένου οφειλέτη εκχωρούνται ως εξής : α) Κατά το μέρος που καλύπτονται
από το πιστωτικό όριο του οφειλέτη αυτού εκχωρούνται χωρίς δικαίωμα αναγωγής της
Eurobank Factors κατά του Προμηθευτή, εκτός εάν η πληρωμή οφείλεται σε
ανακρίβεια των κατά το άρθρ. 2.04 διαβεβαιώσεων του Προμηθευτή και κυρίως σε
ελαττώματα των πωληθέντων από τον Προμηθευτή προϊόντων ή την προβολή άλλων
ενστάσεων από τον Οφειλέτη, οπότε ο Προμηθευτής ευθύνεται έναντι της Eurobank
Factors ως αυτοφειλέτης, για τη νόμιμη ύπαρξη και τον αγώγιμο χαρακτήρα κάθε
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εκχωρημένης απαίτησης, β) Κατά το μέρος που υπερβαίνουν το πιστωτικό όριο του
οφειλέτη αυτού εκχωρούνται με πλήρες δικαίωμα αναγωγής της Eurobank Factors
κατά του Προμηθευτή και κατά συνέπεια, ο Προμηθευτής ευθύνεται έναντι της
Eurobank Factors ως αυτοφειλέτης, για τη νόμιμη ύπαρξη και τον αγώγιμο χαρακτήρα
κάθε εκχωρημένης απαίτησης όσο και για την κανονική και εμπρόθεσμη πληρωμή της
από τον αντίστοιχο οφειλέτη.
Η Εταιρεία έκανε χρήση της άνω συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων με εκχώρηση απαιτήσεων απορρέουσες από την εμπορική της
δραστηριότητα, προερχόμενες από συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχή υπηρεσιών
κλπ προς την Eurobank Factos και προεξόφληση αυτών εκ μέρους της Eurobank
Factors. To πιστωτικό όριο και το χρηματοδοτικό όριο του Προμηθευτή είναι μηδενικό
με βάση την από 5-12-2019 επιστολή της Eurobank Factors περί μεταβολής του όρου
1.03

της

συμβάσεως

πρακτορείας

επιχειρηματικών

απαιτήσεων.

Για

την

παρακολούθηση των χρεωπιστώσεων της ως άνω συμβάσεως ανοίχθηκε και τηρείται
επ’ ονόματι της Εταιρείας λογαριασμός συναλλαγών με κωδικό 305150 που εμφάνισε
την 30-11-2019 χρεωστικό εις βάρος της Εταιρείας υπόλοιπο ύψους Ευρώ
107.316,00 πλέον τόκων και αναλογούντος ΦΠΑ.
3.8.1.β από την υπ’ αριθμ. 2099/24-2-2011 σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring), αόριστης διάρκειας, που συνήφθη μεταξύ της Eurobank
Factors και της Εταιρίας με δικαίωμα αναγωγής κατά του Προμηθευτή, ως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 2099/1/24-2-2011, 2099/2/15-4-2011,
2099/3/13-9-2011,

2099/4/6-2-2012,

2099/5/6-3-2013,

2099/6/8-5-2015,

2099/7/14-6-2017, 2099/8/25-5-2018 και 2099/9/1-4-2019, πρόσθετες πράξεις
τροποποίησης των όρων της άνω σύμβασης και λοιπές συμφωνίες μεταβολής των
όρων της σύμβασης. Η Εταιρεία έκανε χρήση της άνω συμβάσεως πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων με εκχώρηση απαιτήσεων απορρέουσες από την
εμπορική της δραστηριότητα, προερχόμενες από συμβάσεις πώλησης αγαθών,
παροχή υπηρεσιών κλπ προς την Eurobank Factors και προεξόφληση αυτών εκ μέρους
της Eurobank Factors. Το χρηματοδοτικό όριο του Προμηθευτή, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα, ανέρχεται σε Ευρώ 4.800.000. Για την παρακολούθηση των
χρεωπιστώσεων της ως άνω συμβάσεως ανοίχθηκαν και τηρούνται επ’ ονόματι της
Εταιρείας δύο λογαριασμοί συναλλαγών με κωδικό 24010 και 13770 που εμφάνισαν
την 30-11-2019 χρεωστικό εις βάρος της Εταιρείας υπόλοιπο ύψους Ευρώ 302.966
και Ευρώ 271.519 πλέον τόκων και αναλογούντος ΦΠΑ.
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3.9. Υποχρεώσεις προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING
Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, την 30-11-2019
ανέρχονται συνολικά σε ποσό Ευρώ 2.686.266,89, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει
(και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται
οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 3626/17-92013 σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) δικαίωμα
μερικής αναγωγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 3626/1/17-09-2013,
3626/2/20-06-2014, 3626/3/02-09-2014, 3626/4/22-04-2015, 3626/5/15-102016,

3626/6/13-10-2017,

3626/7/26-10-2017,

3626/8/11-01-2018,

3626/9/28-03-2018, 3626/10/14-09-2018, 3626/11/28-12-2018 3626/12/2903-2019 πρόσθετες πράξεις η ΕΤΑΙΡΙΑ προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση από
την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, υπό την ιδιότητά της ως πράκτορα, εκχώρησε – για όσο
χρόνο ισχύει η Σύμβαση - στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, επιχειρηματικές απαιτήσεις
προερχόμενες από την πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων κατά
τρίτων οφειλετών του, το ύψος των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των
Ευρώ 14.500.000 , ως ανώτατο όριο προεξόφλησης.
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3625/17-09-2013 Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων Χωρίς Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 3625/1/1709-2013,

3625/2/27-08-2014,

3625/3/22-04-2015,

3625/4/15-10-2016,

3625/5/03-04-2017, 3625/6/28-03-2018, 3625/7/14-09-2018, 3625/8/28-122018 και 3625/9/29-03-2019 πρόσθετες πράξεις, η ΕΤΑΙΡΙΑ προκειμένου να λάβει
χρηματοδότηση από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, υπό την ιδιότητά της ως πράκτορα,
εκχώρησε – για όσο χρόνο ισχύει η Σύμβαση - στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING,
επιχειρηματικές απαιτήσεις προερχόμενες από την πώληση αγαθών, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων κατά τρίτων οφειλετών του, το ύψος των οποίων δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 4.000.000, ως ανώτατο όριο
προεξόφλησης.
Άρθρο 4 : Περιεχόμενο της Συμφωνίας Εξυγίανσης
4.1. Ως μνημονεύθηκε και στο προοίμιο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ΠτΚ η
συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει - μεταξύ άλλων - ως αντικείμενο οποιαδήποτε
ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως την μεταβίβαση
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του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρία των
πιστωτών. Με τη μεταβίβαση επιχείρησης επιτυγχάνεται διάσωση της επιχείρησης, όχι
του φορέα της, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται υπό νέο φορέα («μεταβιβαστική
εξυγίανση»). Ειδικότερα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν.
4013/2011: «Η διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει αναγκαία και τη διάσωση του
φορέα της – του επιχειρηματία. Αυτό θα ήταν αντίθετο με την οικονομική λογική, αφού
στην περίπτωση της επιτυχίας της επιχείρησης ο επιχειρηματίας καρπώνεται τα κέρδη
και συνεπώς πρέπει κατά κύριο λόγο να υφίσταται από την άλλη πλευρά τις
οικονομικές συνέπειες της αποτυχίας. Και κοινωνικά όμως μπορεί να είναι άδικη η
διάσωση του επιχειρηματία σε βάρος των πιστωτών, που συχνά είναι περισσότερο
άξιοι προστασίας (π.χ. εργαζόμενοι, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). Είναι
λοιπόν ενδεχόμενο η διάσωση της επιχείρησης να συνεπάγεται την απώλεια του
ελέγχου της από τον επιχειρηματία, όπως θα συμβαίνει όταν η διάσωση θα γίνεται με
μεταβίβαση της επιχείρησης ή (ενδεχομένως) με κεφαλαιοποίηση χρεών. Ο
νομοθέτης δεν επιδιώκει να ρυθμίσει σε ποιο βαθμό θα επέρχεται απώλεια της
επιχείρησης για τον επιχειρηματία, αφήνοντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των
μερών να καθορίσουν τα αποτελέσματα αυτά.»
4.2. Το άρθρο 106 δ του ΠτΚ περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για την περίπτωση που η
συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει την ολική ή μερική μεταβίβαση της επιχείρησης. Ο
νόμος διαμορφώνει στο άρθρο 106 δ την έκταση της μεταβίβασης, αναφέροντας ότι
το ενεργητικό μπορεί να μεταβιβαστεί ολόκληρο (μαζί με τις διοικητικές άδειες), εκτός
αν αποφασιστεί η μεταβίβαση μέρους μόνο αυτού. Αντίθετα το παθητικό δεν
μεταβιβάζεται άνευ ετέρου τινός (479 ΑΚ, 178 ΠτΚ), αλλά μόνο εάν τούτο
προβλέπεται στην συμφωνία, οπότε και θα πρόκειται για αναδοχή χρέους (471 ΑΚ).
Κατά το Νόμο, εάν υπάρχει τέτοια αναδοχή χρέους, τα λοιπά χρέη, δηλαδή εκείνα που
δεν έχουν μεταβιβαστεί, θα πρέπει είτε να εξοφληθούν από το τίμημα της πώλησης
της επιχείρησης (εν όλω ή εν μέρει) είτε στην περίπτωση που δεν μεταβιβαστεί το
σύνολο της επιχείρησης αλλά μόνο μέρος, τα υπόλοιπα χρέη παραμένουν ως
υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Συγχρόνως δε, το οικείο άρθρο
προβλέπει φορολογικές και λοιπές άλλες διευκολύνσεις για την μεταβίβαση της
επιχείρησης και την τυπική ολοκλήρωση αυτής, ενώ προβλέπει και αναλογική
εφαρμογή του άρθρου 33 ΠτΚ εν σχέσει με τις εκκρεμείς συμβατικές σχέσεις.
4.3. Με γνώμονα, τα ανωτέρω τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ συμφωνούν ότι η
επωφελέστερη λύση για τη διάσωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είναι η μεταβίβαση τμήματος του
ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της σε νέο αξιόπιστο φορέα, και εν
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προκειμένω στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, που έχει συσταθεί από τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ και μέτοχο
αυτής, για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 106δ παρ. 2 του ΠτΚ. Ενώ, το υπόλοιπο Μη
Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό και Παθητικό, αντίστοιχα, θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ
και θα ρευστοποιηθεί από τον Ειδικό Εντολοδόχο , κατά τους κατωτέρω αναλυτικά
εκτιθέμενους όρους της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης.
Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας Εξυγίανσης είναι περιληπτικά τα εξής:
(i) Μεταβίβαση του σημαντικού τμήματος του Ενεργητικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ.
(ii) Μεταφορά/Μεταβίβαση σημαντικού τμήματος των δανειακών υποχρεώσεων της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και ρύθμιση αποπληρωμής αυτών, με σκοπό την απομείωση των
υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
(iii) Μεταφορά/Μεταβίβαση των μνημονευόμενων στο Άρθρο 3 Συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης και Συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
ως κατωτέρω παρατίθενται και ρύθμιση αυτών, με σκοπό την απομείωση των
υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
(iv) Μεταβίβαση

των συμβάσεων εργασίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ,

εφαρμοζόμενου του ΠΔ 178/2002,
(v) Μεταφορά/Μεταβίβαση στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ σημαντικού μέρους των υποχρεώσεων
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και
Εταιρίες Κοινής Ωφελείας και ρύθμιση αποπληρωμής αυτών.
(vi) Τα λοιπά στοιχεία του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού και του Μη
Μεταβιβαζόμενου Παθητικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα παραμείνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ και το Μη
Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό

θα ρευστοποιηθεί από τον διορισμένο Ειδικό

Εντολοδόχο. Το προϊόν που θα προκύψει από την ρευστοποίηση του Μη
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα ικανοποιήσει περαιτέρω τους πιστωτές της
Εταιρείας για τις απαιτήσεις αυτών που περιλαμβάνονται στο Μη Μεταβιβαζόμενο
Παθητικό.
(vii) Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα I
της παρούσας, εκτίθεται ότι η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα επενδύσει συνολικά το ποσό των
είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) Ευρώ. Σημειούται ότι ήδη η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει
πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 15.000.000. Από το ως άνω ποσό αυτό,
Ευρώ 2.000.000,00 θα δοθούν ήδη στην ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την Ενδιάμεση Περίοδο ως
Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, στο πλαίσιο υποστήριξης της εμπορικής και παραγωγικής
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δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ρητά συμφωνείται ότι το ως άνω καταβληθησόμενο
ποσό

Ευρώ 2.000.000,00 θα καλύπτεται από το γενικό προνόμιο και θα

κατατάσσεται κατά τη σειρά του άρθρου 154 περ. α’ ΠτΚ, καθώς δίδεται προκειμένου
να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας και των πληρωμών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η
διάσωσή της και η διατήρηση ή επαύξηση της περιουσίας της, το δε προνόμιο αυτό
υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης
από το αρμόδιο Δικαστήριο. Επιπροσθέτως δε, κατά τον δεύτερο (2ο) χρόνο και προς
το σκοπό στήριξης της παραγωγικής και εν γένει λειτουργίας της Επιχείρησης, η ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ θα επενδύσει στην Επιχείριση και ποσό Ευρώ 5.000.000,00.
Ο Όμιλος του ΕΠΕΝΔΥΤΗ μέσω της διάθεσης κεφαλαίων και εκμεταλλευόμενος την
εμπειρία και τεχνογνωσία του στον οικείο κλάδο, τα 14 κέντρα παραγωγής που
διαθέτει σε Ελλάδα και Βουλγαρία, το ευρύ και ισχυρό προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του
που αποτελείται τόσο από υλικά μαγειρικής (λάδι για μαγείρεμα, μαργαρίνη), όσο και
από προϊόντα όπως προϊόντα επεξεργασίας κρέατος και ζύμες, σε συνδυασμό με τις
κεφαλαιουχικές δαπάνες, στις οποίες θα προβεί άμεσα για να εκσυγχρονίσει τις
εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό, θα μπορέσει να ικανοποιήσει την
αυξημένη ζήτηση της αγοράς, η οποία δεν μπορούσε να καλυφθεί λόγω μειωμένης
ρευστότητας και μειωμένων αγορών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό
Σχέδιο, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα μπορέσει να προβεί σε άμεση αγορά πρώτων υλών για την
αύξηση της παραγωγής και εν συνεχεία των πωλήσεων. Μάλιστα, δε, θα επιτύχει την
αγορά πρώτων υλών με καλύτερους όρους, αξιοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο
προμηθευτών του Ομίλου του ΕΠΕΝΔΥΤΗ καθώς και μέσω συνεργιών μεταξύ των
εταιρειών του Ομίλου. Οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από Ευρώ
46.663.528,09 το πρώτο οικονομικό έτος του Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΟΕ01Ε) σε
Ευρώ 130.629.945,71 το εντέκατο οικονομικό έτος του Επιχειρηματικού Σχεδίου
(ΟΕ11Ε) με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 10,8%. Οι δε εκτιμώμενες πωλήσεις
προβλέπεται να αποφέρουν την μέγιστη κερδοφορία μέσω της αυξημένης διαφήμισης
και των χαμηλότερων εκπτώσεων.
(viii) Οι (1), (2) και (5) Συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενες
Τράπεζες έχουν ήδη προβεί στην εκταμίευση του πρώτου τμήματος της ενδιάμεσης
χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 4.000.000, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες δαπάνες και λειτουργικά έξοδα της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα των γενόμενων διαπραγματεύσεων μέχρι
και την υπογραφή της παρούσης και κυρίως για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της
λειτουργίας της και η διατήρηση των προοπτικών εξυγίανσής της, με την σύναψη και
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υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας.

Συγχρόνως, δε, οι (1), (2) και (5)

Συμβαλλόμενοι Πιστωτές, και οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενες Τράπεζες, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ συμφώνησαν τη χορήγηση δεύτερου τμήματος Ενδιάμεσης
Χρηματοδότησης, η οποία θα μπορέσει να καλύψει τις κατεπείγουσες τρέχουσες
ανάγκες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά την Ενδιάμεση Περίοδο μέχρι την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
Οι (1), (2) και (5) Συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενες Τράπεζες
θα χορηγήσουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ συνολικό όριο ποσού Ευρώ 3.500.000 για έκδοση
Εγγυητικών Επιστολών υπό

τις νέες Συμβάσεις χορήγησης πίστωσης, που

περιγράφονται στο άρθρο 28.3, οι οποίες ρητά συμφωνούνται μεταξύ των (1), (2) και
(5) Συμβαλλόμενων Πιστωτών και οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενων Τραπεζών. Τονιστέον
δε ότι στο ανωτέρω εκτιθέμενο ανώτατο όριο των Ευρώ 3.500.000,00 για την έκδοση
εγγυητικών επιστολών συνυπολογίζονται και οι

ήδη εκδοθείσες εγγυητικές

επιστολές που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία και αναφέρονται αναλυτικά στο
Άρθρο 3 της παρούσης, οι οποίες παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ μέχρις εξόφλησης ή
επιστροφής ή κατάπτωσης τους. Ρητά συμφωνείται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές θα
καλύπτονται από το υπερπρονόμιο του άρθρου 154 περ. α’ ΠτΚ, ως αναγκαία
χρηματοδότηση για τη διατήρηση της λειτουργίας και τη συνέχιση της δραστηριότητας
και των πληρωμών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, υπερπρονόμιο το οποίο υφίσταται ανεξάρτητα από
την επικύρωση ή μη της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
4.4. Στο κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ απεικονίζεται το σύνολο του Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού

και

το

σύνολο

του

Μεταβιβαζόμενου

μεταφερθεί/μεταβιβασθεί στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Παθητικού,

που

θα
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Νόμισμα: €
Ενσώματα πάγια
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες
Τετοφάρμα Α.Ε.
Creta Farm Cyprus Ltd
ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ
CRETA FARMS USA LLC
CRETA FARMS LUXEMBURG
CRETA FARMS FOODS SRL
Λοιπές συμμετοχές σε συνδεδεμένες
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες
Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες
ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
I.F.S. HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Συνδεδεμένα μέρη και απαιτήσεις από ιδρυτικά μέλη και μέλη Δ.Σ.
Ευρωκρέτα
Απαίτηση από Ε. Δομαζάκι
Απαίτηση από Κ. Δομαζάκη
Απαίτηση από Τετοφάρμα ΑΕ
Απαίτηση από Creta Farm (Cyprus) Ltd
Λοιπά
Σύνολο
Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών παθητικού
Novaplot Enterprises Ltd
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας

Νοε19Π Μεταβιβαζόμενο ενεργητικό Νόμισμα: €
Νοε19Π
74.971.939,08
74.971.939,08 Τράπεζες
18.515.955,97
18.515.955,97 Εθνική Τράπεζα
26.691.280,54
Piraeus SNF
23.391.970,39
5.950.588,62
5.950.588,62 Alpha Bank
18.323.452,26
8.647,00
- Cairo 3
11.556.161,31
- Eurobank
8.871.306,61
5.569.828,52
- Τράπεζα Χανίων
3.312.044,26
31.000,00
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
15.331.350,28
1.000,00
- Τράπεζα Αττικής
340.642,61
5.601.828,52
- Σύνολο τραπεζών
107.818.208,26
11.561.064,14
5.950.588,62 Υποχρεώσεις Leasing
Eurobank leasing (ακινήτου Κρυονερίου)
5.517.137,17
28.393,25
- Τράπεζα Αττικής Leasing
762.232,90
15.260,45
- Εθνική Τράπεζα Leasing
165.964,41
497.841,00
- Σύνολο υποχρεώσεων Leasing
6.445.334,48
541.494,70
- Πιστωτές με γενικο προνόμιο
309.276,24
309.276,24 Ελληνικό Δημόσιο (4η και 6η τάξη)
7.880.445,72
105.899.730,13
99.747.759,91 Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση
2.768.659,40
7.599.639,69
7.599.639,69 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (4η τάξη)
7.260.846,99
11.301.961,40
11.301.961,40 Προσωπικό (4η τάξη)
2.395.231,83
Κτηνοτρόφοι (5η τάξη)
41.188,85
8.879.747,06
- Σύνολο πιστωτών με γενικο προνόμιο 20.346.372,79
1.338.449,00
- Πιστωτές άνευ προνομίου
1.563.095,00
- Factoring
3.368.067,89
5.993.900,75
5.993.900,75 Προμηθευτές
23.951.038,30
2.625.865,74
2.625.865,74 Μερίσματα πληρωτέα
38.321,43
162.476,17
- Λοιποί πιστωτές
976.094,34
20.563.533,72
8.619.766,49 Σύνολο πιστωτών άνευ προνομίου
28.333.521,96
3.268.780,92
- Σύνολο πιστωτών
162.943.437,49
919.804,61
919.804,61
3.142.727,66
3.142.727,66
138.681,22
138.681,22
46.935.129,22
31.722.581,07
1.124.065,26
1.835.035,73
2.959.100,99
155.793.960,34

Μεταβιβαζόμενο παθητικό
13.928.271,36
8.286.897,81
8.065.739,49
7.745.936,38
870.800,00
795.514,00
383.283,76
8.516,07
40.084.958,86
5.517.137,17
304.893,16
66.385,76
5.888.416,09
3.152.178,29
2.904.338,80
2.395.231,83
41.188,85
8.492.937,76
3.368.067,89
598.775,96
24.402,36
3.991.246,21
58.457.558,93

1.835.035,73
1.835.035,73
133.305.376,71

Εκ των ανωτέρω εκτιθέμενων, προκύπτει ότι το σύνολο του Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ανέρχεται κατά τη λογιστική αξία αυτού στο ποσό των
Ευρώ 133.305.376,71, ενώ, το σύνολο του Μεταβιβαζόμενου Παθητικού, προς
αντίστοιχη απομείωση των αυτών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ανέρχεται στο ποσό
των Ευρώ 58.457.558,93. Στο ποσό αυτό του Μεταβιβαζόμενου Παθητικού δε πρέπει
να προσμετρηθεί και η επένδυση των Ευρώ 20.000.000, την οποία αναλαμβάνει να
υλοποιήσει η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα
Συμφωνία.
Τονίζεται όμως ιδιαιτέρως, ότι, η πραγματική (εμπορική/αγοραία) αξία των στοιχείων
του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ
24.487.637,63 και εκτίθεται με σαφήνεια στην Έκθεση του Εμπειρογνώμονα και δή
στις επισυναπτόμενες σε αυτήν i) από 30-10-2019 Έκθεση Αποτίμησης Ακινήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών παγιών των ανεξάρτητων Πιστοποιημένων
Εκτιμητών

Θησέα

Ζαπνάρη

(Διπλωματούχου

Πολιτικού

Οικονομόπουλου Αντώνιου (Διπλωματούχου Μηχανολόγου

Μηχανικού)

και

Μηχανικού MSc (βλ.

Παράρτημα 1 της Έκθεσης Εμπειρογνώμονα), όπου αναλύεται η πραγματική
εμπορική/αγοραία αξία των Μεταβιβαζόμενων στοιχείων του Ενεργητικού Ακινήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών παγιών ανερχόμενη στο ποσό των Ευρώ
16.373.514,73 , ενώ η αντίστοιχη αξία των αυτών ως άνω Μεταβιβαζόμενων
στοιχείων του Ενεργητικού στο εξεταζόμενο στην Έκθεση του Εμπειρογνώμονα
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σενάριο της βιαίας ρευστοποίησης του Κεφ. 8 του ΠτΚ ανέρχεται μόλις στο ποσό των
Ευρώ 10.591.169,86 Ευρώ και ii) η Έκθεση αποτίμησης με ημερομηνία αναφοράς
31-12-2018 επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού (βλ. Παράρτημα 5 της Έκθεσης Εμπειρογνώμονα) και συγκεκριμένα των
Εμπορικών Σημάτων και Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπου αναλύεται ότι η πραγματική
αγοραία αξία των εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτιμάται
στο ποσό των Ευρώ 8.114.122,90, ενώ, η αντίστοιχη αξία τους στο εξεταζόμενο στην
Έκθεση του Εμπειρογνώμονα σενάριο της βιαίας ρευστοποίησης του Κεφ. 8 του ΠτΚ
ανέρχεται μόλις στο ποσό των Ευρώ 6.491.298,32. Ενώ, όσον αφορά η πραγματική
εμπορική αξία των Στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, ήτοι των
Αποθεμάτων και Ζώντων ζώων είναι σαφώς μικρότερη από την ανωτέρω εκτιθέμενη
λογιστική αξία. Ενώ, στο εξεταζόμενο σενάριο της βιαίης ρευστοποίησης, λόγω
ακριβώς της φύσεώς τους αλλά των ιδιαίτερων συνθηκών της πτώχευσης, τα εν λόγω
ευπαθή στοιχεία του Ενεργητικού δεν έχουν ανακτήσιμη αξία, καθόσον, είθισται να
αναλώνονται αμέσως και πλήρως για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών
της Εταιρείας έως την υποτιθέμενη ημερομηνία εκποίησης από τον Σύνδικο. Είναι
σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι με τη εξεταζόμενη περίπτωση της πτώχευσης (του
Κεφ. 8 του ΠτΚ) εκτιμάται διακοπή όλων των γραμμών πίστωσης και χρηματοδότησης,
με κυριότερο το Factoring τιμολογίων και επιταγών.

4.5. Στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ απεικονίζεται το σύνολο του Μη Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού και Μη Μεταβιβαζόμενου Παθητικού, που θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ.
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Νόμισμα: €
Ενσώματα πάγια
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες
Τετοφάρμα Α.Ε.
Creta Farm Cyprus Ltd
ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ
CRETA FARMS USA LLC
CRETA FARMS LUXEMBURG
CRETA FARMS FOODS SRL
Λοιπές συμμετοχές σε συνδεδεμένες
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες
Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες
ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
I.F.S. HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Συνδεδεμένα μέρη και απαιτήσεις από ιδρυτικά μέλη και μέλη Δ.Σ.
Ευρωκρέτα
Απαίτηση από Ε. Δομαζάκι
Απαίτηση από Κ. Δομαζάκη
Απαίτηση από Τετοφάρμα ΑΕ
Απαίτηση από Creta Farm (Cyprus) Ltd
Λοιπά
Σύνολο
Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών παθητικού
Novaplot Enterprises Ltd
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας

Νοε19Π Μη μεταβιβ/νο ενεργητικό Νόμισμα: €
Νοε19Π Μη μεταβιβ/νο παθητικό
74.971.939,08
- Τράπεζες
18.515.955,97
- Εθνική Τράπεζα
26.691.280,54
12.763.009,18
Piraeus SNF
23.391.970,39
15.105.072,58
5.950.588,62
- Alpha Bank
18.323.452,26
10.257.712,77
8.647,00
8.647,00 Cairo 3
11.556.161,31
3.810.224,93
- Eurobank
8.871.306,61
8.000.506,61
5.569.828,52
5.569.828,52 Τράπεζα Χανίων
3.312.044,26
2.516.530,26
31.000,00
31.000,00 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
15.331.350,28
14.948.066,52
1.000,00
1.000,00 Τράπεζα Αττικής
340.642,61
332.126,54
5.601.828,52
5.601.828,52 Σύνολο τραπεζών
107.818.208,26
67.733.249,40
11.561.064,14
5.610.475,52 Υποχρεώσεις Leasing
Eurobank leasing (ακινήτου Κρυονερίου)
5.517.137,17
28.393,25
28.393,25 Τράπεζα Αττικής Leasing
762.232,90
457.339,74
15.260,45
15.260,45 Εθνική Τράπεζα Leasing
165.964,41
99.578,65
497.841,00
497.841,00 Σύνολο υποχρεώσεων Leasing
6.445.334,48
556.918,39
541.494,70
541.494,70 Πιστωτές με γενικο προνόμιο
309.276,24
- Ελληνικό Δημόσιο (4η και 6η τάξη)
7.880.445,72
4.728.267,43
105.899.730,13
6.151.970,22 Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση
2.768.659,40
2.768.659,40
7.599.639,69
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (4η τάξη)
7.260.846,99
4.356.508,19
11.301.961,40
- Προσωπικό (4η τάξη)
2.395.231,83
Κτηνοτρόφοι (5η τάξη)
41.188,85
8.879.747,06
8.879.747,06 Σύνολο πιστωτών με γενικο προνόμιο 20.346.372,79
11.853.435,03
1.338.449,00
1.338.449,00 Πιστωτές άνευ προνομίου
1.563.095,00
1.563.095,00 Factoring
3.368.067,89
5.993.900,75
- Προμηθευτές
23.951.038,30
23.352.262,34
2.625.865,74
- Μερίσματα πληρωτέα
38.321,43
38.321,43
162.476,17
162.476,17 Λοιποί πιστωτές
976.094,34
951.691,98
20.563.533,72
11.943.767,23 Σύνολο πιστωτών άνευ προνομίου
28.333.521,96
24.342.275,75
3.268.780,92
3.268.780,92 Σύνολο πιστωτών
162.943.437,49
104.485.878,56
919.804,61
3.142.727,66
138.681,22
46.935.129,22
15.212.548,15
1.124.065,26
1.835.035,73
2.959.100,99
155.793.960,34

1.124.065,26
1.124.065,26
22.488.583,63

Το σύνολο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, κατά τη λογιστική του αξία,
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 22.488.583,63 παραμένει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και δεν
μεταφέρεται, και, θα ρευστοποιηθεί από τον διορισθέντα Ειδικό Εντολοδόχο, προς το
σκοπό ικανοποίησης των πιστωτών της Εταιρίας και του Μη Μεταβιβαζόμενου
Παθητικού αντίστοιχα ποσού Ευρώ 104.485.878,56 . Σημειούται δε η πραγματική
(εμπορική/αγοραία) αξία των στοιχείων του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού
εκτίθεται με σαφήνεια στην Έκθεση του Εμπειρογνώμονα και στις σε αυτήν
επισυναπτόμενες Εκθέσεις Εκτίμησης επιμέρους στοιχείων.
Άρθρο 5: Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
5.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα μεταβιβάσει
στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ το Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί
κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και θα αποτυπώνεται στο
Ισοζύγιο που θα συνταχθεί και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106δ παρ. 4 ΠτΚ.
5.2. Ως τίμημα για την ανωτέρω μεταβίβαση του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού,
συμφωνείται η ανάληψη και αποπληρωμή από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ των υποχρεώσεων
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της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, που περιλαμβάνονται στο Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, συνολικού ποσού
Ευρώ 58.457.558,93 , οι οποίες θα αναλυθούν κατωτέρω.
5.3. Το Συνολικό Ενεργητικό, ως είχε την 30-11-2019 καθώς και η λογιστική του αξία,
περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτημα 5. Ωστόσο, στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα
μεταβιβαστεί το Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ως ορίζεται στην παρούσα και
περιγράφεται στο Παράρτημα 1, και, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου
5.1 ανωτέρω.
5.4. Κατόπιν της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα λάβουν χώρα οι
επιμέρους πράξεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και τις ειδικότερες ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τη μεταβίβαση των
επιμέρους

περιουσιακών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση όλων των

επιμέρους στοιχείων του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού της επιχείρησης δεν
απαιτείται να περιληφθεί του συμβολαιογραφικού τύπου, δεδομένου ότι ο τύπος
αναπληρώνεται στην παρούσα Συμφωνία με δηλώσεις των Μερών ενώπιον του
αρμοδίου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 6 ΠτΚ. Ο
συμβολαιογραφικός τύπος θα τηρηθεί, αν αυτό απαιτηθεί, μόνο για τις οριστικές
πράξεις

μεταβίβασης

των

ακινήτων

της

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

και

μεταβίβασης

των

χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ν. 1665/1986, ως ισχύει.
5.5. Τα Μέρη υποχρεούται να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και
προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού και Μεταβιβαζόμενου Παθητικού στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
εντός

εξήντα (60) Εργάσιμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της

Συναλλαγής, εκτός και αν άλλως ειδικά ορίζεται.
Άρθρο 6: Ειδικοί όροι για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές
6.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τις
Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
κατωτέρω θυγατρικής εταιρίας και ειδικότερα:
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

100%

6.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι μέτοχος, αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος των
Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες
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ενέργειες για την (τυπική) ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων
Μετοχών στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, εντός της προθεσμίας του Άρθρου 5.5 ανωτέρω, ήτοι
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :
(i) να λάβει και προσκομίσει στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ όλες τις απαραίτητες αποφάσεις των
εταιρικών οργάνων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή/και της ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε. , δυνάμει των οποίων
επικυρώνεται η απόφαση για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, και με
τις οποίες θα εξουσιοδοτείται φυσικό πρόσωπο για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης,
(ii) να προσκομίσει κάθε απαιτούμενο έγγραφο ή/και πιστοποιητικό για την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,
(iii) να παραστεί και να υπογράψει κατά την ορισθείσα ημερομηνία τα έγγραφα της
μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στην

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και γενικά να

συνδράμει σε οιαδήποτε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την ως άνω
μεταβίβαση,
(iv) να προβεί στην καταχώρηση της παρούσης μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων
Μετοχών στο βιβλίο μετόχων Α.Ε., που τηρείται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018,
(v) μετά τη γενόμενη καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων ΑΕ, να προβεί είτε στην έκδοση
νέου τίτλου είτε στην επισημείωση του υπάρχοντος μετοχικού τίτλου της παρούσας
μεταβίβασης και των στοιχείων της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ως αποκτώσας,
(vi) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες Δημόσιες
Αρχές, και, γενικά να συνδράμει σε κάθε άλλη απαιτούμενη εκ του Νόμου διαδικασία
και ενέργεια για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,
και την αναγνώριση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ως αποκλειστικής κυρίας, νομέως και
κατόχου των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και ως αποκλειστικής δικαιούχου όλων των
δικαιωμάτων που απορρέουν από ή σχετίζονται με τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές,
συμπεριλαμβανομένων

όλων

των

σχετικών

περιουσιακών

και

προσωπικών

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ψήφου.
Άρθρο 7: Ειδικοί όροι για τα Μεταβιβαζόμενα Ακίνητα
7.1. Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταφέρονται και μεταβιβάζονται όλα τα ιδιόκτητα ακίνητα της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 6 της παρούσας Συμφωνίας
(εφεξής τα «Ακίνητα»).
7.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τα
Ακίνητα και σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις, που
περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.
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7.3. Τα Ακίνητα θα μεταβιβασθούν στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, δυνάμει σχετικών
συμβολαιογραφικών πράξεων, οι οποίες θα υπογραφούν εντός της προθεσμίας του
Άρθρου 5.5 ανωτέρω ενώπιον συμβολαιογράφου, επιλογής της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Οι εν
λόγω συμβολαιογραφικές πράξεις θα προβλέπουν ειδικά ότι το αντάλλαγμα για τη
μεταβίβαση των Ακινήτων ορίζεται στη παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης και έχει ήδη
αποπληρωθεί πλήρως και ολοσχερώς από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση των Ακινήτων στην

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θεωρείται

συντελεσθείσα από την μεταγραφή όλων των σχετικών πράξεων στα αρμόδια
Υποθηκοφυλακεία ή/και την καταχώρισή τους στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία.
7.4. Προκειμένου για την εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μεταβίβαση προς την ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ των Ακινήτων, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., οι αρμόδιοι Διευθυντές
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κάθε άλλου ασφαλιστικού
οργανισμού και λοιπών φορέων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ως και ο αρμόδιος
Προϊστάμενος

οιασδήποτε

πιστοποιητικά

είναι

άλλης

απαραίτητα

Δημόσιας

Αρχής,

για

σύνταξη

την

εκδίδουσας
και

οιαδήποτε

υπογραφή

των

Συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των Ακινήτων, υποχρεούνται να
χορηγήσουν Αποδεικτικό Ενημερότητας Χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία (Βεβαίωση Οφειλής) κατ’ άρθρον 106γ παρ. 3 περ. γ’ ΠτΚ, τα πιστοποιητικά
ΕΝ.Φ.Ι.Α. της τελευταίας πενταετίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό
ήθελε απαιτηθεί, ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταβιβάσεις των Ακινήτων και να
υπογραφούν οι συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης των Ακινήτων.
7.5. Αντίστοιχα, οι κατά τόπον αρμόδιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
υποχρεούνται να εκδώσουν και χορηγήσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τη
μεταβίβαση στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ των Ακινήτων, στις περιπτώσεις, στις οποίες οφείλονται
εισφορές σε χρήμα, ή έχουν κυρωθεί πράξεις εφαρμογής.
7.6. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Οργανισμοί Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλοι οι λοιποί Πιστωτές (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα), ανεξαρτήτως εάν συμβάλλονται στην παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης ή μη, και εφόσον έχουν προβεί στην εγγραφή κατάσχεσης (αναγκαστικής
ή/και συντηρητικής) κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

σε οιοδήποτε εκ των Ακινήτων,

υποχρεούνται, όπως εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από τη σχετική γνωστοποίηση προς τούτο, προβούν
σε

όλες

τις

απαραίτητες

ενέργειες

ενώπιον

των

κατά

τόπον

αρμόδιων

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, προς το σκοπό πλήρους άρσης
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των υπέρ αυτών εγγεγραμμένων κατασχέσεων στα Ακίνητα που μεταβιβάζονται στη
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
7.7. Αναφορικά με τα υφιστάμενα επί των Ακινήτων βάρη, ήτοι ενδεικτικά υποθήκες
ή/και προσημειώσεις υποθηκών, που έχουν εγγραφεί από τους Συμβαλλόμενους
πιστωτές, και εφόσον έχουν εγγράψει υποθήκη ή/και προσημείωση υποθήκης μέχρι
την 30-11-2019 σε οιοδήποτε εκ των Ακινήτων προς εξασφάλιση απαίτησής τους
κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι τελευταίοι (Συμβαλλόμενοι Πιστωτές) και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα
προβούν, εντός

δεκαπέντε (15) Εργασίμων

Ημερών από την Ημερομηνία

Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από τη σχετική γνωστοποίηση προς τούτο, σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των κατά τόπον αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων
ή/και Κτηματολογικών Γραφείων, προς το σκοπό μεταβολής του προσώπου του
οφειλέτη και απομείωσης των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, ούτως ώστε αυτές να
εξακολουθούν να ασφαλίζουν το αναλαμβανόμενο από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ μέρος των
υποχρεώσεων σε ποσοστό 120 % της ασφαλιζόμενης απαίτησης.
7.8. Αναφορικά με τυχόν υφιστάμενα επί των Ακινήτων βάρη, ήτοι ενδεικτικά
υποθήκες ή/και προσημειώσεις υποθηκών, που έχουν εγγραφεί από τους μη
Συμβαλλόμενους πιστωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και εφόσον έχουν εγγράψει
υποθήκη ή/και προσημείωση υποθήκης και ειδικότερα από το Ελληνικό Δημόσιο, το
οποίο έχει εγγράψει υποθήκες σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τόσο μέχρι την
30-11-2019 όσο και μέχρι την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης, που επικυρώνει
την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, σε οιοδήποτε εκ των Ακινήτων προς εξασφάλιση
απαίτησής τους κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, υποχρεούνται, όπως εντός δεκαπέντε (15)
Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από τη
σχετική γνωστοποίηση προς τούτο, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ενώπιον των κατά τόπον αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών
Γραφείων, προς το σκοπό ολικής εξάλειψης των εμπράγματων εξασφαλίσεων
(υποθήκες ή/και προσημειώσεις υποθηκών) επί των Ακινήτων.
7.9.

Τυχόν βάρη ή κατασχέσεις (συντηρητικές ή/και αναγκαστικές) που έχουν

εγγραφεί επί των Ακινήτων από το Ελληνικό Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κύριας ή
Επικουρικής Ασφάλισης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και από
οποιονδήποτε Πιστωτή, ανεξαρτήτως εάν συμβάλλονται στην παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης ή μη, κατά το χρόνο ισχύος των προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρον 106α
του ΠτΚ, ήτοι από την ημερομηνία χορήγησης της από 30-10-2019 προσωρινής
διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου μέχρι και την 2902-2020, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στην εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 12/2020
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απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου (διαδικασία ασφαλιστικών
μέτρων) , υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ή από τη σχετική γνωστοποίηση προς τούτο, να προβούν
σε

όλες

τις

απαραίτητες

ενέργειες

ενώπιον

των

κατά

τόπον

αρμόδιων

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, προς το σκοπό μεταβολής του
προσώπου του οφειλέτη και της άρσης των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί των
Μεταβιβαζόμενων Ακινήτων. Δικαιολογητικός λόγος της ανωτέρω πρόβλεψης είναι το
γεγονός ότι η εγγραφή των ως άνω βαρών εγένετο κατά παράβαση της προσωρινής
δικαστικής προστασίας και ως εκ τούτου είναι άκυρη.
7.10. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα των Άρθρων 7.6, 7.7, 7.8.
και 7.9 δεν προβούν στην άρση των υφιστάμενων κατασχέσεων, στην εξάλειψη των
βαρών κα εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ή/και στον περιορισμό των εξασφαλίσεών
τους, εντός των προβλεπόμενων στα ίδια Άρθρα 7.6, 7.7, 7.8. και 7.9 προθεσμιών, η
Δικαστική Απόφαση που επικυρώνει την παρούσα, θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και
εκκαθαρισμένο και θα επέχει θέσει εντολής προς τον Προϊστάμενο του αρμόδιου
Υποθηκοφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου, προκειμένου να προβεί στην άρση
των

κατασχέσεων,

των

βαρών

ή/και

στον

περιορισμό

των

εμπραγμάτων

εξασφαλίσεων, εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από την επίδοση σε αυτόν της
Δικαστικής Απόφασης που επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης και να
εκδώσει σχετικό/ά πιστοποιητικό/ά, από το/τα οποίο/α να προκύπτει ότι το/τα εν
λόγω Ακίνητο/α είναι ελεύθερο/α πάσης κατάσχεσης ή/και βαρών ή/και ότι το προς
εξασφάλιση ποσό έχει απομειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης της υποχρέωσης της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης και η οποία
ασφαλίζεται με την υποθήκη ή την προσημείωση υποθήκης.
7.11. Στις περιπτώσεις του Άρθρου 7.8 με την εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης
προς το Ελληνικό Δημόσιο, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα δύναται να προβαίνει στην εξάλειψη
του σχετικού βάρους επί του Ακινήτου/ων, προσκομίζοντας την Δικαστική Απόφαση,
που επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, συνοδευόμενη και από
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει την εξόφληση της
υποχρέωσης / απαίτησης, προς εξασφάλιση της οποίας είχε εγγραφεί το βάρος.
7.12.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ως αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος εκάστου εκ των

Ακινήτων οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή των
συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των Ακινήτων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, ήτοι
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
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(i) να λάβει και να προσκομίσει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και στο Συμβολαιογράφο, ο οποίος
θα αναλάβει να συντάξει όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης των
Ακινήτων όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις των εταιρικών οργάνων, δυνάμει των
οποίων θα αποφασίζεται η μεταβίβαση των Ακινήτων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, ενώ
συγχρόνως θα εξουσιοδοτείται και φυσικό πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών
συμβολαιογραφικών πράξεων,
(ii) να προβεί στην έκδοση και να προσκομίσει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και στο
Συμβολαιογράφο όλα τα απαιτούμενα για την μεταβίβαση των Ακινήτων στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, όπως ενδεικτικά φορολογική ενημερότητα ή
αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο ή βεβαίωση οφειλής,
ασφαλιστική ενημερότητα από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον αρμόδιο Δήμο,
βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 ή/και με οποιονδήποτε άλλο
Νόμο ήθελε αντικατασταθεί, και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.),
αποσπάσματα κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων, τοπογραφικά διαγράμματα
ή/και άδεια οικοδομής, όπου απαιτείται.
(iii) να παραστεί και να υπογράψει κατά την ορισθείσα ημερομηνία τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα της μεταβίβασης των Ακινήτων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και
γενικά να συνδράμει σε οιαδήποτε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για τη
μεταβίβαση των Ακινήτων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Άρθρο 8: Ειδικοί όροι για τις εμπορικές απαιτήσεις
8.1. Οι εμπορικές απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες απεικονίζονται στο Παράρτημα
1 του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, συνολικού ύψους Ευρώ 11.301.961,40 , θα
μεταβιβαστούν στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και θα αποτυπώνονται στο Ισοζύγιο που θα συνταχθεί
και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
8.2.Διευκρινίζεται

ότι

πλην

των

ανωτέρω

αναφερομένων

ή/και

συμπεριλαμβανομένων στο οικείο Παράρτημα 1 ουδεμία άλλη εμπορική απαίτηση
μεταφέρεται, μεταβιβάζεται και αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
8.3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μεταφέρει και μεταβιβάζει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τα ταμειακά διαθέσιμα,
όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής και θα αποτυπώνονται στο Ισοζύγιο που θα συνταχθεί και ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
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Πέραν τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβιβάζει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ την έννομη σχέση των
συμβάσεων κατάθεσης με Πιστωτικά Ιδρύματα μετά των επ’ αυτών ενέχυρα και
εκχωρεί την απαίτησή της από τους καταθετικούς λογαριασμούς από την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και εντεύθεν.
8.4. Αναφορικά με τυχόν υφιστάμενα, τόσο κατά την 30-11-2019 όσο και μέχρι την
Δικαστική Απόφαση που επικυρώνει την Συμφωνία Εξυγίανσης, ενέχυρα ή/και
εκχωρήσεις ή/και δεσμεύσεις επί των εμπορικών απαιτήσεων καθώς και των
τραπεζικών / καταθετικών λογαριασμών ή/και δεσμεύσεις, που έχουν συστήσει ή/και
επιβάλλει οι μη Συμβαλλόμενοι στη παρούσα πιστωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα),
υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από τη σχετική γνωστοποίηση προς τούτο, προβούν
σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προς το σκοπό άρσης ή/και
αποδέσμευσης αυτών.
Άρθρο 9: Ειδικοί όροι για τις διοικητικές & περιβαλλοντικές άδειες
9.1 Όλες οι διοικητικές & περιβαλλοντικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ και οι οποίες συνδέονται με την λειτουργία της Επιχείρησης και το
Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, συμπεριλαμβανομένων όσων τυχόν δεν έχουν
ανανεωθεί έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και οι οποίες
συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 7 της παρούσας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 106δ παρ. 1 ΠτΚ και 141
παρ. 3 του ΠτΚ. Ρητά προβλέπεται δε ότι το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε αρμόδιος
Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να προβεί αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες
για την επανέκδοση των εν λόγω διοικητικών αδειών στο όνομα της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ή/και την αναγνώριση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ως δικαιούχου των εν λόγω διοικητικών
αδειών.
Άρθρο 10: Ειδικοί όροι για άυλα αγαθά, και συγκεκριμένα εμπορικά σήματα και
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας & ευρεσιτεχνίας
10.1. Μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ όλα τα άυλα αγαθά
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και συγκεκριμένα τα
εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας / πατέντες της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις
καταχώρησης ή/και μεταβίβασης στην ΕΤΑΙΡΙΑ και εκκρεμεί μόνο η τυπική επικύρωσή
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τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τα οποία περιγράφονται και απεικονίζονται
αναλυτικά στα Παραρτήματα 8 και 9 της παρούσας.
Προς τούτο δε, παρέχεται ρητά και εγγράφως με την παρούσα από τους με αριθμούς
(1) έως και (5) Συμβαλλόμενους Πιστωτές , υπό την ιδιότητά τους ως ενεχυρούχων
δανειστών, η συναίνεσή τους για την μεταβίβαση στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλων των άυλων
αγαθών πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
10.2. Αναφορικά με το συσταθέν δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης Ενεχύρου
επί των Εθνικών & Ευρωπαϊκών Σημάτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενέχυρο
(χωρίς παράδοση) πρώτης τάξης υπέρ των (1) – (5) Πιστωτικών & Χρηματοδοτικών
Ιδρυμάτων επί των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
τα οποία με την παρούσα Συμφωνία μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, δέον να
σημειωθεί ότι διατηρείται στο ακέραιο, ως έχει.
Ταυτοχρόνως με την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας θα συσταθεί από την
ΕΤΑΙΡΙΑ νέο κοινό ενέχυρο υπέρ των (1), (2) και (5) Συμβαλλόμενων Πιστωτών και
των εκ τρίτου Συμβαλλόμενων επί των Εμπορικών Σημάτων και Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας σε ασφάλεια των Νέων Συμβάσεων Πιστώσεως, το δε ως άνω ενέχυρο
θα ασφαλίζει το σύνολο της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ως περιγράφεται στο
Άρθρο 28, συνολικού ποσού 9.500.000 Ευρώ, προσαυξημένου κατά το ποσό των
τόκων και τυχόν εξόδων εκ του πρώτου τμήματος της ενδιάμεσης χρηματοδότησης
που θα λογιστούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Εφόσον και
όταν αποπληρωθούν στο σύνολό τους εκείνες οι απαιτήσεις προς εξασφάλιση των
οποίων συστήθηκαν το ως άνω ενέχυρα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο
Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης, τα Πιστωτικά-Χρηματοδοτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να προβούν στην
άρση των ως άνω ενεχύρων επί των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια
προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
10.3. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση, αναλαμβάνει την
υποχρέωση να προβεί μέσα σε τριάντα ημέρες (30) από την Ημερομηνία Ολοκλήρωση
της Συναλλαγής σε λήψη απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της σε
τροποποίηση του Καταστατικού ως προς την επωνυμία της, ούτως ώστε να μην
χρησιμοποιείται πλέον στις συναλλαγές η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ ή CRETA FARΜ.
10.4. Κατόπιν αυτών, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης η ΕΤΑΙΡΙΑ αποξενώνεται
από κάθε τίτλο και δικαίωμά της στα Άυλα Αγαθά και αποκαθιστά και αναγνωρίζει την
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ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τέλεια και αποκλειστική δικαιούχο και χρήστη των Άϋλων Αγαθών, η
οποία θα μπορεί και δικαιούται στο εξής να τα χρησιμοποιεί, να τα νέμεται και να τα
διαθέτει ελεύθερα, όπως επιθυμεί, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμά της επ' αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός
της που σχετίζεται με τα Άυλα Αγαθά ως αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων
βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή επωνυμίας, και ειδικότερα κάθε
δικαιώματός της να εναντιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο
στη χρήση και κάρπωση από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ των Άυλων Αγαθών ως αποκλειστικό
δικαίωμά της.
Άρθρο 11 : Ειδικοί όροι για τα κινητά/εξοπλισμό/αποθέματα
11.1. Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταφέρεται και μεταβιβάζεται:
11.1.1. Το σύνολο των αποθεμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ευρισκόμενων σε έκαστες και όλες
τις μονάδες παραγωγής, υποκαταστήματα, εγκαταστάσεις, αποθήκες κλπ., τα οποία
απεικονίζονται στο Ισοζύγιο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ημερομηνία 30-11-2019, όπως και στο
Παράρτημα 10 της παρούσας Συμφωνίας και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά
την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και θα αποτυπώνονται στο Ισοζύγιο
που θα συνταχθεί και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σημειούται
δε ιδιαιτέρως ότι λόγω της ευπαθούς φύσεως των αποθεμάτων, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει προβεί
στην ασφάλιση αυτών, δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία
μεταφέρονται και μεταβιβάζονται ομοίως στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
11.1.2. Το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, επίπλων, σκευών,
μηχανών γραφείου, και λοιπού εξοπλισμού, οχημάτων, αυτοκινήτων και μεταφορικών
μέσων (φορτηγά και Ι.Χ.), ευρισκόμενων σε έκαστο και όλα τις μονάδες παραγωγής,
υποκαταστήματα, εγκαταστάσεις, αποθήκες κλπ., τα οποία απεικονίζονται στο
ισοζύγιο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ημερομηνία 30-11-2019, όπως και στο Παράρτημα 11 της
παρούσας (τιτλοφορούμενο ως Μητρώο Παγίων) και όπως αυτά θα έχουν
διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και θα
αποτυπώνονται στο Ισοζύγιο που θα συνταχθεί και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή της
ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
11.2. Αναφορικά με υφιστάμενα, τόσο κατά την 30-11-2019 όσο και μέχρι την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ενέχυρα ή/και εξασφαλίσεις ή/και
δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων, του πάσης φύσεως κινητού εξοπλισμού,
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και επί των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης των ως άνω, που έχουν συστήσει οι
Συμβαλλόμενοι Πιστωτές, συμφωνείται ότι οι τελευταίοι και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα
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προβούν εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των
αρμοδίων Ενεχυροφυλακείων και ενώπιον της «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΠΑΕΓΑΕ) προς το σκοπό μεταβολής
του προσώπου του οφειλέτη.
11.3.

Αναφορικά

με

τυχόν

υφιστάμενες

δεσμεύσεις/κατασχέσεις

επί

των

αποθεμάτων και του πάσης φύσεως κινητού εξοπλισμού, μηχανημάτων και
μεταφορικών μέσων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, που τυχόν έχουν επιβληθεί από το Ελληνικό
Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή/και λοιπούς πιστωτές (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) μη συμβαλλόμενους στην παρούσα Συμφωνία τόσο κατά την 30-11-2019,
όσο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, υποχρεούνται, όπως
εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το σκοπό άρσης των
εν λόγω δεσμεύσεων/κατασχέσεων και αποδέσμευσης των ως άνω κινητών
πραγμάτων.
Άρθρο 12 : Μεταβίβαση Συμβάσεων
12.1. Μαζί με το Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό συμμεταβιβάζονται αποκλειστικά και
μόνον οι κάτωθι Συμβάσεις και τα δικαιώματα και οι εξ αυτών υποχρεώσεις :
(i) η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(πατεντών) συναφθείσα με την εταιρία Grupo Alimentario Agral και η αντίστοιχη
σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης εμπορικών σημάτων με την εταιρία Olea
Natural Foods SL,
(ii) οι ενεργείς κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παγίας αντιμισθίας δικηγόρων,
(iii) οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 με την Eurobank
Leasing, την Εθνική Leasing και την ΑΤΤΙΚΗΣ Leasing, ,
(iv) οι συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με τις ΕΘΝΙΚΗ
FACTORS, EUROBANK FACTOR & ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, και,
(v) οι συμβάσεις ασφάλισης των μηχανημάτων, εξοπλισμού, αποθεμάτων και ζώντων
ζώων που έχει συνάψει η ΕΤΑΙΡΙΑ και είναι σε ισχύ, εκτός αν άλλως ορίζεται στη
παρούσα Συμφωνία.
Διευκρινίζεται ότι πλην των ανωτέρω αναφερομένων ή/και συμπεριλαμβανομένων
στα οικεία Παραρτήματα, ουδεμία άλλη σύμβαση ή συμβατική υποχρέωση
μεταφέρεται, μεταβιβάζεται και αναλαμβάνεται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
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12.2. Η ειδική αυτή προβλεπόμενη ρύθμιση δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι
αντισυμβαλλόμενοι των ως άνω συμβάσεων δεν βλάπτονται, δεδομένου ότι οι εν
λόγω συμβάσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταφέρονται σε μια νέα οικονομικά
βιώσιμη και υγιή εταιρία (ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ), η οποία θα μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις
οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτών.
12.3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και οι εταιρίες χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι
συμβάσεις των οποίων μεταφέρονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, υποχρεούται να
υπογράψουν κάθε απαιτούμενη πράξη για τη μεταβίβαση των συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης εντός τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών από την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
12.4. Σύμφωνα με το άρθρο 133 ΠτΚ η ανωτέρω μεταβίβαση των συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης απαλλάσσεται αυτοδικαίως από κάθε φόρο, τέλος ή
δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου. Σε περίπτωση όμως
που, λόγω της μεταβίβασης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ, τυχόν αρθεί η χορηγηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8 Ν. 1665/1986
απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για τις συμβάσεις sale and
lease back ακινήτων, υπόχρεη για την καταβολή του θα είναι η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
12.5. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ως χρηματοδοτική μισθώτρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των
συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ειδικότερα να προβεί
στην

έκδοση

όλων

των

απαραίτητων

ή/και

πρόσφορων

εγγράφων

ή/και

πιστοποιητικών ή/και δηλώσεων για την κατά Νόμο μεταβίβαση των ανωτέρω
Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και γενικά να πράξει ό,τι απαιτείται για την μεταγραφή
των ως άνω πράξεων μεταβίβασης των χρηματοδοτικών μισθώσεων στα οικεία
Υποθηκοφυλακεία ή την καταχώρησή τους στα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία.
12.6. Το σύνολο των συμβάσεων, που δεν μεταφέρονται και δεν μεταβιβάζονται στην
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ, θεωρούνται αυτοδικαίως και αζημίως
λυθείσες, εκτός εάν κάτι διαφορετικό προβλέπεται από τη παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης.
12.7. Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να αποπληρώσει κάθε
έξοδο, δαπάνη ή φόρο, μη απαλλασσόμενο κατ’ άρθρον 133 ΠτΚ, που θα απαιτηθεί
για την λόγω της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των
συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που θα πρέπει να καταβληθεί από τις εταιρίες
χρηματοδοτικής μίσθωσης προς τρίτους, εξαιρουμένων τυχόν εξόδων φακέλου,
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αμοιβών δικηγόρων, συμβούλων ή εν γένει συνεργατών και προστηθέντων των
εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης.
12.8.

Σε περίπτωση κατά την οποία η πράξη μεταβίβασης της σύμβασης

χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά της Eurobank Leasing δεν καταστεί οριστικά, δυνατό
να μεταγραφεί, τα αποτελέσματά της θα ανατρέπονται αναδρομικά, ενώ το γεγονός
αυτό θα συνιστά λόγο λύσεως της χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά της Eurobank
Leasing ενώ η δε ΕΤΑΙΡΙΑ θα υποχρεούται να αποδώσει ελεύθερη, σε πρώτη ζήτηση
της Eurobank Leasing, τη χρήση του μισθίου ακίνητου. Ακολούθως, μεταξύ της
Eurobank Leasing και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα συνάπτεται νέα χρηματοδοτική μίσθωση
του ακινήτου με τους ίδιους όρους όσο αφορά το μίσθωμα και τον τρόπο υπολογισμού
και αναπροσαρμογής του και για τη διάρκεια έντεκα (11) ετών, ενώ σε περίπτωση νέας
αδυναμίας μεταγραφής της σύμβασης αυτής, θα συνάπτεται μεταξύ των ιδίων
παραπάνω μερών σύμβαση εμπορικής μίσθωσης του ιδίου ακινήτου με διάρκεια
έντεκα (11) ετών. Όσον αφορά τις λοιπές συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε
περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν προβεί εγκαίρως στις ενέργειες του Άρθρου
12.5 ανωτέρω ή οι σχετικές πράξεις μεταβίβασης αυτών των συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μεταγραφούν εμπρόθεσμα στα
αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή/και δεν καταχωριθούν εμπρόθεσμα στα αρμόδια
Κτηματολογικά Γραφεία, για λόγους εκτός της σφαίρας ευθύνης της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
τότε (α) η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα δύναται να κάνει χρήση των μισθίων (ακινήτων ή/και
κινητών) καταβάλλοντας το ισόποσο του χρηματοδοτικού μισθώματος ως αποζημίωση
χρήσεως συμψιφηζόμενη με τα οφειλόμενα για την ίδια περίοδο χρηματοδοτικά
μισθώματα διατηρουμένου του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος εξαγοράς υπό
τους ίδιους όρους και (β) τυχόν προθεσμίες προς ενέργεια που τεθεί στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ από οποιαδήποτε εκ των συμβαλλομένων εταιριών χρηματοδοτικής
μίσθωσης, εφόσον και κατά το μέτρο που προυποθέτουν την ως άνω μεταγραφή ή
καταχώριση της μεταβίβασης των συμβάσεων παρατείνεται αναλογα. Η ιδιαίτερη
μεταχείριση που προβλέπεται για τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της
Eurobank Leasing συμφωνείται λόγω της σπουδαιότητας του ακινήτου στο Κρυονέρι
Αττικής κυριότητας της Eurobank Leasing για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της ΝΕΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Άρθρο 13: Ειδικοί Όροι για τις εμπορικές μισθώσεις
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13.1. Οι ενεργές (υπό την έννοια ότι η Εταιρία διατηρεί την κατοχή και κάνει χρήση
των μισθίων) κατά την 30-11-2019 εμπορικές και άλλες μισθώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι
οποίες περιλαμβάνονται και μνημονεύονται στο Παράρτημα 12 του Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού της παρούσας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν εξ αυτών, μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, κατ’ άρθρον 106 δ και 33
του ΠτΚ, σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις, που περιγράφονται
στις κατωτέρω παραγράφους.
Διευκρινίζεται ότι μισθωτική ή άλλη συμβατική σχέση ή υποχρέωση, που δεν
συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 12 της παρούσας, δεν μεταβιβάζεται και δεν
μεταφέρεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
13.2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι μισθωτικές συμβάσεις, τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, χωρίς να απαιτείται η εκ
των υστέρων έγκριση των αντισυμβαλλομένων. Η ειδική αυτή προβλεπόμενη ρύθμιση
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι αντισυμβαλλόμενοι των ως άνω συμβάσεων δεν
βλάπτονται, δεδομένου ότι οι εν λόγω συμβάσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις
μεταφέρονται σε μια νέα οικονομικά βιώσιμη και υγιή εταιρία (ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ), η οποία
θα μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν εξ
αυτών.
13.3. Αναφορικά με τις μεταφερόμενες και μεταβιβαζόμενες στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
μισθώσεις, προβλέπεται ότι η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ υπεισέρχεται στο σύνολο των
δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, υπό την ιδιότητά της ως μισθώτρια προς τους εκμισθωτές
για την τήρηση των όρων και συμφωνιών των αντίστοιχων μισθωτικών σχέσεων ή/και
προς Οργανισμούς κοινής ωφελείας κατά τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης.
13.4. Οφειλές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τους εκμισθωτές των ενεργών κατά την 30-112019 συμβάσεων μίσθωσης δεν υφίστανται, ως εμφαίνεται στο από 30-11-2019
Ισοζύγιο. Τυχόν οφειλές που ήθελε ανακύψουν ή γεννηθούν από την 1-12-2019
μέχρι και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής,

μεταφέρονται και

μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή
αποκλειστικά και μόνο δεδουλευμένων μισθωμάτων , πλην τυχόν τόκων (συμβατικών
ή υπερημερίας), λοιπών εξόδων ή/και λοιπών δαπανών, που διαγράφονται κατά
ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό), καθώς οι εν λόγω μισθώσεις είναι άκρως αναγκαίες
για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
13.5. Η ανωτέρω ειδικά προβλεπόμενη ρύθμιση για τυχόν οφειλές εκ δεδουλευμένων
μισθωμάτων που τυχόν θα γεννηθούν δικαιολογείται από το γεγονός ότι με τις
μεταβιβαζόμενες μισθώσεις μισθώνονται υποκαταστήματα, αποθήκες και εν γένει
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ακίνητα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία της Επιχείρησης και την
υποστήριξη των υφισταμένων μονάδων παραγωγής και σημείων διανομής.
Άρθρο 14: Ειδικοί Όροι για τους Εργαζόμενους
14.1. Οι ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, και δικηγόρων επί παγία
αντιμισθία κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής μεταφέρονται και
μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, εφαρμοζόμενου και του Π.Δ. 178/2002 και
σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στις
κατωτέρω παραγράφους.
14.2. Όλες οι ενεργές κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας και δικηγόρων επί παγία αντιμισθία μεταφέρονται στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και περιλαμβάνουν το
σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι των εργαζομένων.
14.3. Δεν μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ οι αξιώσεις πρώην εργαζομένων της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, των οποίων οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας είχαν λυθεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο (οικειοθελής αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης εργασίας κλπ)
μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ανεξαρτήτως του εάν έχει ή
πρόκειται να ασκηθεί αγωγή ή άλλο ένδικο μέσο για την αναγνώριση ακυρότητας
καταγγελίας ή/και για δεδουλευμένες αποδοχές, οφειλόμενα ποσά ή/και αποζημίωση
απόλυσης. Σε περίπτωση επιδίκασης τυχόν κονδυλίων, αυτά δεν θα μεταφερθούν
στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά θα παραμείνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ.
14.4. Επίσης δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις εξ οποιασδήποτε αιτίας έχει ή φέρει ή αναλάβει η ΕΤΑΙΡΙΑ
έναντι διευθυνόντων υπαλλήλων (ιδίως διευθυντικών στελεχών, διευθυντών,
ανώτατων διοικητικών στελεχών, πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.ά.),
κατά το μέρος που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική
νομοθεσία υποχρεώσεις.
14.5. Στη περίπτωση όπου κάποιος εργαζόμενος δηλώσει εγγράφως μέχρι την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της εργασίας
του στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, τότε η δήλωσή του θα θεωρηθεί οικειοθελής αποχώρηση και
η εργασιακή σχέση δεν θα μεταφέρεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
14.6. Στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβιβάζονται και όσες συμβάσεις εργασίας συναφθούν με
την ΕΤΑΙΡΙΑ, κατόπιν έγκρισης της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ μετά την 30-11-2019 και μέχρι
την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
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Άρθρο 15: Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους
15.1. Βάσει του Ισοζυγίου της 30-11-2019 και συνταχθείσης Αναλυτικής Κατάστασης
Πιστωτών (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
προς τους εργαζομένους την 30-11-2019 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των Ευρώ
2.395.231,83 . Εξ αυτών ως μνημονεύθηκε και στο Άρθρο 2, η εμφαινόμενη ως
υποχρέωση προς το προσωπικό ποσού Ευρώ

924.363,99 αφορά αφενός μεν

λογιστική πρόβλεψη αποζημίωσης συνταξιοδότησης του προσωπικού (SLI) ύψους
αφετέρου δε επιταγές προς το προσωπικό συνιστάμενες σε αποζημιώσεις απολύσεως
λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας, οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα 13
της παρούσης Συμφωνίας και θα εξοφληθούν κανονικά κατά το χρόνο λήξης τους.
Ενώ οι υπόλοιπες εμφαινόμενες υποχρεώσειςκαι γενικά οι πάσης φύσεως τρέχουσες
υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τους εργαζομένους, απορρέουσες ή/και αναγόμενες
άμεσα ή έμμεσα από τη σχέση εργασίας τους, έχουν εξοφληθεί πλήρως και
ολοσχερώς, και, ως εκ τούτου δεν υφίσταται ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τους εργαζομένους της.
15.2. Τυχόν υποχρεώσεις που ήθελε γεννηθούν από την 1-12-2019 μέχρι και την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα αποπληρωθούν εξ ολοκλήρου και στο
ακέραιο από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
15.3. Δικαιολογητικός λόγος της ανωτέρω μεταχείρισης των εργαζομένων της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, είναι ότι εκτός της προνομιακής τους θέσης σύμφωνα με το άρθρο 154
ΠτΚ, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η ολοσχερής κάλυψη των υποχρεώσεων
μισθοδοσίας επιβάλλεται πρωτίστως από κοινωνικούς λόγους, αφού τα χρήματα αυτά
είναι απαραίτητα για τη διαβίωση των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς
και για την ομαλή λειτουργία της τοπικής αγοράς στην περιοχή Ρεθύμνου Κρήτης,
όπου και η πλειοψηφία των εργαζομένων.
16: Ειδικοί όροι αναφορικά με τις δικαστικές υποθέσεις
16.1. Μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αποκλειστικά και μόνον οι
σχετικές αγωγές, τα σχετικά ένδικα βοηθήματα ή/και μέσα, ανακοπές κατά
διοικητικών πράξεων βεβαίωσης οφειλών, διοικητικές προσφυγές, που έχουν ασκηθεί
ή/και οι λοιπές δικαστικές ενέργειες σχετικά με απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τρίτων
φυσικών ή νομικών προσώπων και με απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τρίτων νομικών
ή φυσικών προσώπων για παραβιάσεις και προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής
και βιομηχανικής της ιδιοκτησίας, οι οποίες περιγράφονται και απεικονίζονται στο
Παράρτημα 14 της παρούσας.
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16.2. Στις περιπτώσεις του Άρθρου 16.1 η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει τις συναφείς
δικαστικές υποθέσεις, διεξάγει τις εκκρεμείς δίκες στο όνομα και για λογαριασμό της
και αναλαμβάνει πλήρως το κόστος αυτών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής.
16.3. Ουδεμία άλλη δικαστική διένεξη ή εκκρεμότητα, εκτός εάν άλλως ειδικώς
αναφερόμενων απαιτήσεων που περιγράφονται ρητώς στο Παράρτημα 14

της

παρούσας, δεν μεταφέρεται και δεν μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
16.4.

Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων καθώς και το σύνολο των

προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις, οι οποίες δεν μεταφέρονται
στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, παραμένουν στη ΕΤΑΙΡΙΑ.
16.5. Οποιαδήποτε άλλη εκκρεμοδικία, δικαστική υπόθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι
τρίτων δεν μεταφέρεται και δεν μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά παραμένει
στην ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς είναι απαραίτητες για την είσπραξη των απαιτήσεων του Μη
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού και την κάλυψη του μη Μεταβιβαζόμενου Παθητικού
αντίστοιχα. Σημειούται ότι η είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και η συνέχιση των
εκκρεμών δικών και των γένει δικαστικών ενεργειών, θα γίνει μέσω του ορισθέντος
με την παρούσα Ειδικού Εντολοδόχου.
16.6. Οποιαδήποτε άλλη εκκρεμοδικία, δικαστική υπόθεση, αγωγή, αίτηση, ή/και
υποχρέωση, είτε αυτή απορρέει από διάταξη νόμου είτε από σύμβαση είτε ακόμη και
από αδικοπραξία ή/και άλλη υποχρέωση / εκκρεμότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι τρίτων,
φυσικών ή νομικών προσώπων, δεν μεταφέρεται και δεν μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, ως υποχρέωση, η οποία θα αποπληρωθεί
απομειωμένη κατά ποσοστό 97,5 % από την απόκτηση αμετάκλητου τίτλου
εκτελεστού από το Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό και σε περίπτωση εξάλειψης του
Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα διαγραφούν σε ποσοστό 100 % (εκατό τις
εκατό).
Άρθρο 17: Γενική Διάταξη
17.1. Για τη μεταβίβαση στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού
εφαρμόζονται

αναλόγως

οι

διατάξεις

των

Άρθρων

133

(«Φορολογικές

διευκολύνσεις») και 134 («Περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών») ΠτΚ, κατά τα
διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 106δ παρ. 1 ΠτΚ.
17.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν και η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και αναλαμβάνει την
υποχρέωση, όπως εντός των ανωτέρω προθεσμιών, προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την ολοκλήρωση των συμφωνιών των Άρθρων 4 έως 16 της παρούσας
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και την προσήκουσα και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας
μεταβίβαση στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ των αναφερόμενων στοιχείων του Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού και Μεταβιβαζόμενου Παθητικού που μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Άρθρο 18 : Μεταβιβαζόμενο Παθητικό
18.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα
μεταβιβάσει στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ το Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, ως εκτίθεται αναλυτικά
κατωτέρω, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα Άρθρα 21, 22, ως αυτό θα έχει
διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και θα
αποτυπώνεται στο Ισοζύγιο που θα συνταχθεί και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή της
ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά το Άρθρο 36.1.
18.2. Αντιθέτως, το Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, ως αυτό απεικονίζεται στο
Παράρτημα 4 θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ρευστοποιηθεί από τον Ειδικό
Εντολοδόχο, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στη παρούσα Συμφωνία.
18.3. Σύμφωνα με το υποβληθέν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο και θα κατατεθεί
στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση και όπως αυτό έχει εγκριθεί από τους
Συμβαλλόμενους Πιστωτές, το Μεταβιβαζόμενο Παθητικό εκτιμάται ότι θα μπορέσει
να εξυπηρετήσει κανονικά η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα
Άρθρα. Ειδικότερα, κατωτέρω περιγράφεται αναλυτικά ανά κατηγορία οφειλών το
Μεταβιβαζόμενο Παθητικό καθώς και η ρύθμιση και ο τρόπος αποπληρωμής του.
18.4. Από το σύνολο των οφειλών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όπως αυτές είχαν την 30-11-2019,
συνολικού ύψους Ευρώ 162.943.437,49 μεταβιβάζονται οφειλές ύψους Ευρώ
58.457.558,93 Ευρώ, ενώ οφειλές ύψους Ευρώ 104.485.878,56 παραμένουν στην
ΕΤΑΙΡΙΑ, ως Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό και ικανοποιούνται από το προϊόν
ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.
Άρθρο 19 : Υποχρεώσεις προς τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές & Ρύθμιση
αυτών
19.1. Υποχρεώσεις προς τα (1) – (4) Πιστωτικά & Χρηματοδοτικά Ιδρύματα
απορρέουσες από τα Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια και ρύθμιση αυτών
19.1.1.Α. Κατόπιν της σχετικής από 05-02-2020 Απόφασης της Συνέλευσης
των Ομολογιούχων κατ’ αρ. 60 §8 Ν. 4548/2018, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει προς τους
Ομολογιούχους Δανειστές ότι αναδέχεται στερητικώς έναντι αυτών τμήμα («η
Αναδεχόμενη Οφειλή») του χρέους από την υπ’ αριθμ. 9747103905/17.04.2012
Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου. Η εν λόγω μερική αναδοχή χρέους είναι στερητική,
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υπό την έννοια ότι η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ υπεισέρχεται στη θέση της Εκδότριας ως προς την
Αναδεχόμενη Οφειλή, κατά το μέρος δε της Αναδεχόμενης Οφειλής η ΕΤΑΙΡΙΑ
απαλλάσσεται από τη σχετική υποχρέωση αποπληρωμής.
Ειδικότερα, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει την
Αναδεχόμενη Οφειλή, ποσού κατά κεφάλαιο Ευρώ 32.013.461,48, το οποίο
αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο κεφάλαιο των υπ’ αριθμ. από 220.922 έως 11.577.197,
από 13.930.508 έως 20.735.612, από 23.790.615 έως 30.171.419 και από
33.318.333 έως 39.791.218 Ομολογιών Α’ σειράς που ενσωματώνονται στους
αντίστοιχους υπ’ αριθμ. 18, 19, 20 και 21 πολλαπλούς τίτλους Ομολογιών και στους
οφειλόμενους τόκους αυτών έως την 31/01/2020, συνολικού ποσού Ευρώ
998.389,48. Προς τούτο, με επιμέλεια των ομολογιούχων δανειστών, θα λάβει χώρα
σχετική επισημείωση στους άνω πολλαπλούς τίτλους ομολογιών μετά την επικύρωση
της παρούσης από το αρμόδιο δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία
έναρξης της περιόδου χάριτος, όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω.
Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει ως νόμιμες και έγκυρες τις αναλαμβανόμενες από
αυτήν υποχρεώσεις σχετικά με την Αναδεχόμενη Οφειλή, καθώς και τα αντίστοιχα
ποσά οφειλών. Περαιτέρω, οι Ομολογιούχοι Δανειστές και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι για τις αναλαμβανόμενες ως άνω υποχρεώσεις
σχετικά με την Αναδεχόμενη Οφειλή τυγχάνει σε κάθε περίπτωση εφαρμογής η
διάταξη του αρ. 106γ §5 ΠτΚ.
Η ως άνω Αναδεχόμενη Οφειλή επιμερίζεται ανά ομολογιούχο δανειστή ως
εξής:
ΕΤΕ: Ευρώ 11.721.839,76,
ALPHA BANK: Ευρώ 6.586.206,06,
CAIRO 3 : Ευρώ 7.024.164,47,
PIRAEUS SNF: Ευρώ 6.681.251,19.
Η αποπληρωμή της Αναδεχόμενης Οφειλής από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβει
χώρα σε συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των
οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες εκ ποσού Ευρώ 320.134,61 έκαστη εξ
αυτών, η δε τελευταία 40η δόση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη του ανέρχεται στο
ποσό των Ευρώ 19.528.211,50, το οποίο αντιστοιχεί στην δόση ποσού Ευρώ
19.208.076,89 bullet payment και στην τελευταία τριμηνιαία δόση και ειδικότερα ως
εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
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ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου,
iv) ενώ, κατά τη λήξη του θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 19.528.211,50
το οποίο αντιστοιχεί στην δόση ποσού Ευρώ 19.208.076,89 (bullet payment) και
στην τελευταία τριμηνιαία δόση.
Για το ως άνω συνολικό ποσό της Αναδεχόμενης Οφειλής, η Εταιρία
αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος
υπολογίζεται τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του
πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε
Ευρώ, προς επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο:
0%), πλέον περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0%. Περίοδος εκτοκισμού
συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
Κατωτέρω δε εκτίθεται ο Πίνακας αποπληρωμών με αντιστοίχιση των Ομολογιών:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ

320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61

ΕΤΕ

ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ALPHA BANK
CAIRO 3
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

PIRAEUS SNF
ΑΠΟ
ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

220.922

334.484

23.790.615

23.854.422

13.930.508

13.998.558

33.318.333

33.383.061

334.485

448.047

23.854.423

23.918.230

13.998.559

14.066.609

33.383.062

33.447.790

448.048

561.609

23.918.231

23.982.038

14.066.610

14.134.660

33.447.791

33.512.519

561.610

675.172

23.982.039

24.045.846

14.134.661

14.202.711

33.512.520

33.577.247

675.173

788.735

24.045.847

24.109.654

14.202.712

14.270.762

33.577.248

33.641.976

788.736

902.298

24.109.655

24.173.462

14.270.763

14.338.813

33.641.977

33.706.705

902.299

1.015.860

24.173.463

24.237.270

14.338.814

14.406.864

33.706.706

33.771.434

1.015.861

1.129.423

24.237.271

24.301.078

14.406.865

14.474.915

33.771.435

33.836.163

1.129.424

1.242.986

24.301.079

24.364.886

14.474.916

14.542.966

33.836.164

33.900.892

1.242.987

1.356.549

24.364.887

24.428.695

14.542.967

14.611.018

33.900.893

33.965.621

1.356.550

1.470.111

24.428.696

24.492.503

14.611.019

14.679.069

33.965.622

34.030.349

1.470.112

1.583.674

24.492.504

24.556.311

14.679.070

14.747.120

34.030.350

34.095.078

1.583.675

1.697.237

24.556.312

24.620.119

14.747.121

14.815.171

34.095.079

34.159.807

1.697.238

1.810.800

24.620.120

24.683.927

14.815.172

14.883.222

34.159.808

34.224.536

1.810.801

1.924.362

24.683.928

24.747.735

14.883.223

14.951.273

34.224.537

34.289.265

1.924.363

2.037.925

24.747.736

24.811.543

14.951.274

15.019.324

34.289.266

34.353.994

2.037.926

2.151.488

24.811.544

24.875.351

15.019.325

15.087.375

34.353.995

34.418.723

2.151.489

2.265.051

24.875.352

24.939.159

15.087.376

15.155.426

34.418.724

34.483.451

2.265.052

2.378.613

24.939.160

25.002.967

15.155.427

15.223.477

34.483.452

34.548.180

2.378.614

2.492.176

25.002.968

25.066.775

15.223.478

15.291.528

34.548.181

34.612.909

2.492.177

2.605.739

25.066.776

25.130.583

15.291.529

15.359.579

34.612.910

34.677.638
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Balloon
Σύνολο

320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
320.134,61
19.208.076,89
32.013.461,48

2.605.740

2.719.302

25.130.584

25.194.391

15.359.580

15.427.630

34.677.639

34.742.367

2.719.303

2.832.864

25.194.392

25.258.199

15.427.631

15.495.681

34.742.368

34.807.096

2.832.865

2.946.427

25.258.200

25.322.007

15.495.682

15.563.732

34.807.097

34.871.825

2.946.428

3.059.990

25.322.008

25.385.815

15.563.733

15.631.783

34.871.826

34.936.554

3.059.991

3.173.553

25.385.816

25.449.623

15.631.784

15.699.834

34.936.555

35.001.282

3.173.554

3.287.116

25.449.624

25.513.431

15.699.835

15.767.885

35.001.283

35.066.011

3.287.117

3.400.678

25.513.432

25.577.239

15.767.886

15.835.936

35.066.012

35.130.740

3.400.679

3.514.241

25.577.240

25.641.047

15.835.937

15.903.987

35.130.741

35.195.469

3.514.242

3.627.804

25.641.048

25.704.856

15.903.988

15.972.039

35.195.470

35.260.198

3.627.805

3.741.367

25.704.857

25.768.664

15.972.040

16.040.090

35.260.199

35.324.927

3.741.368

3.854.929

25.768.665

25.832.472

16.040.091

16.108.141

35.324.928

35.389.656

3.854.930

3.968.492

25.832.473

25.896.280

16.108.142

16.176.192

35.389.657

35.454.384

3.968.493

4.082.055

25.896.281

25.960.088

16.176.193

16.244.243

35.454.385

35.519.113

4.082.056

4.195.618

25.960.089

26.023.896

16.244.244

16.312.294

35.519.114

35.583.842

4.195.619

4.309.180

26.023.897

26.087.704

16.312.295

16.380.345

35.583.843

35.648.571

4.309.181

4.422.743

26.087.705

26.151.512

16.380.346

16.448.396

35.648.572

35.713.300

4.422.744

4.536.306

26.151.513

26.215.320

16.448.397

16.516.447

35.713.301

35.778.029

4.536.307

4.649.869

26.215.321

26.279.128

16.516.448

16.584.498

35.778.030

35.842.758

4.649.870

4.763.431

26.279.129

26.342.936

16.584.499

16.652.549

35.842.759

35.907.486

4.763.432

11.577.197

26.342.937

30.171.419

16.652.550

20.735.612

35.907.487

39.791.218

Οι άνω καταβολές θα επιμερίζονται ανά Ομολογιούχο Δανειστή, αναλογικά με
το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στην Αναδεχόμενη Οφειλή.
Περαιτέρω, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς συναινεί στη διατήρηση των υφιστάμενων
πάσης φύσεως Εξασφαλίσεων του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου επί των στοιχείων
ενεργητικού

που

μεταβιβάζονται

σ’

αυτήν,

όπως

οι

εξασφαλίσεις

αυτές

αποτυπώνονται στα συμβατικά έγγραφα του δανείου, οι όροι των οποίων
εξακολουθούν να ισχύουν έναντι της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθ’ ο μέρος δεν έρχονται σε
αντίθεση με τις προβλέψεις της παρούσας. Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει έναντι
των Ομολογιούχων δανειστών ουδεμία άλλη υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ως εκδότρια
προβλεπομένη στην ως άνω Σύμβαση Ομολογιακού δανείου, κύρια ή παρεπόμενη,
πλην των εδώ αναλαμβανομένων υποχρεώσεων με την παρούσα Συμφωνία.
Τέλος, συμφωνείται ρητά ότι το μη αναλαμβανόμενο τμήμα της εν λόγω
οφειλής, ποσού Ευρώ 12.575.876,22, το οποίο αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο
κεφάλαιο των: α) υπ’ αριθμ. από 11.577.198 έως 13.772.260, από 20.735.613 έως
23.637.440, από 30.171.420 έως 33.186.315 και από 39.791.219 έως
41.416.250 Ομολογιών Α’ σειράς που ενσωματώνονται στους αντίστοιχους υπ’ αριθμ.
18, 19, 20 και 21 πολλαπλούς τίτλους Ομολογιών και β) υπ’ αριθμ. από 13.199 έως
822.866, από 832.325 έως 1.412.475, από 1.421.633 έως 1.983.183 και από
1.991.262 έως 2.486.750 Ομολογιών Β’ σειράς που ενσωματώνονται στους
αντίστοιχους υπ’ αριθμ. 18, 19, 20 και 21 πολλαπλούς τίτλους Ομολογιών, καθώς και
στους οφειλόμενους τόκους αυτών έως την 31/01/2020, συνολικού ποσού Ευρώ
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392.198,22, δεν μεταφέρεται και δεν μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά
εξακολουθεί να οφείλεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 31 της παρούσης («Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό»).
Συνακόλουθα, οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις
(ενοχικές ή εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.1.1.Β. Κατόπιν της σχετικής από 05-02-2020 Απόφασης της Συνέλευσης
των Ομολογιούχων κατ’ αρ. 60 §8 Ν. 4548/2018, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει προς τους
Ομολογιούχους Δανειστές ότι αναδέχεται στερητικώς έναντι αυτών το σύνολο του
χρέους από την υπ’ αριθμ. 9747128789/09-07-2013 Σύμβαση Κοινοπρακτικού
Ομολογιακού Δανείου Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου, προσχωρώντας στην άνω
σύμβαση. Η εν λόγω αναδοχή χρέους είναι στερητική, υπό την έννοια ότι η ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ υπεισέρχεται στη θέση της Εκδότριας και έχει έναντι των Ομολογιούχων
Δανειστών τις ίδιες υποχρεώσεις με την τελευταία, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ απαλλάσσεται από
αυτές.
Ειδικότερα, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει την
εν λόγω οφειλή, ποσού Ευρώ 3.031.383,56, το οποίο αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο
κεφάλαιο των υπ’ αριθμ. από 16.007 έως 992.214, από 1.001.796 έως 1.586.229,
από 1.597.330 έως 2.274.272 και από 2.285.738 έως 2.985.000 Ομολογιών που
ενσωματώνονται στους αντίστοιχους υπ’ αριθμ. 17, 18, 19 και 20 πολλαπλούς
τίτλους Ομολογιών και στους οφειλόμενους τόκους αυτών έως την 31/01/2020,
συνολικού ποσού Ευρώ 94.535,56. Προς τούτο θα λάβει χώρα σχετική επισημείωση
στους άνω πολλαπλούς τίτλους ομολογιών μετά την επικύρωση της παρούσης από το
αρμόδιο δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία έναρξης της περιόδου
χάριτος, όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω.
Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει ως νόμιμες και έγκυρες τις αναλαμβανόμενες από
αυτήν υποχρεώσεις, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά οφειλών. Περαιτέρω, οι
Ομολογιούχοι Δανειστές και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι
η παρούσα συμφωνία θα αποτελεί νόμιμο τίτλο προς έκδοση διαταγών πληρωμής για
τις αναλαμβανόμενες ως άνω υποχρεώσεις, για τις οποίες σε κάθε περίπτωση
τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του αρ. 106γ §5 ΠτΚ.
Οι

ως άνω αναλαμβανόμενες από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεώσεις

επιμερίζονται ανά ομολογιούχο δανειστή ως εξής:
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ΕΤΕ: Ευρώ 1.007.631,60,
ALPHA BANK: Ευρώ 698.733,43,
CAIRO 3: Ευρώ 721.771,91,
PIRAEUS SNF: Ευρώ 603.246,62,
Η αποπληρωμή της Αναδεχόμενης Οφειλής από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβει
χώρα σε συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των
οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες εκ ποσού Ευρώ 30.313,84 έκαστη εξ αυτών,
η δε τελευταία 40η δόση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη ανέρχεται στο ποσό των
Ευρώ 1.849.143,97, το οποίο αντιστοιχεί στην δόση ποσού Ευρώ 1.818.830,14
bullet payment και στην τελευταία τριμηνιαία δόση και ειδικότερα ως εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου,
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 1.849.143,97 το
οποίο αντιστοιχεί στην δόση ποσού Ευρώ 1.818.830,14 (bullet payment) και στην
τελευταία τριμηνιαία δόση
Για το ως άνω συνολικό ποσό της Αναδεχόμενης Οφειλής, η Εταιρία
αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος
υπολογίζεται τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του
πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε
Ευρώ, προς επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο:
0%), πλέον περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0%. Περίοδος εκτοκισμού
συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
Κατωτέρω δε εκτίθεται ο Πίνακας αποπληρωμών με αντιστοίχιση των Ομολογιών:
Παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας αποπληρωμής :
Α/Α

ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ

ΕΤΕ

ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ALPHA BANK
CAIRO 3

PIRAEUS SNF
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Balloon
Σύνολο

30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
30.313,84
1.818.830,14
3.031.383,56

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

16.007

25.768

1.597.330

1.604.098

2.285.738

2.292.730

1.001.796

1.007.639

25.769

35.530

1.604.099

1.610.868

2.292.731

2.299.722

1.007.640

1.013.484

35.531

45.292

1.610.869

1.617.637

2.299.723

2.306.715

1.013.485

1.019.328

45.293

55.054

1.617.638

1.624.407

2.306.716

2.313.708

1.019.329

1.025.172

55.055

64.816

1.624.408

1.631.176

2.313.709

2.320.700

1.025.173

1.031.017

64.817

74.578

1.631.177

1.637.946

2.320.701

2.327.693

1.031.018

1.036.861

74.579

84.341

1.637.947

1.644.715

2.327.694

2.334.685

1.036.862

1.042.705

84.342

94.103

1.644.716

1.651.484

2.334.686

2.341.678

1.042.706

1.048.550

94.104

103.865

1.651.485

1.658.254

2.341.679

2.348.671

1.048.551

1.054.394

103.866

113.627

1.658.255

1.665.023

2.348.672

2.355.663

1.054.395

1.060.238

113.628

123.389

1.665.024

1.671.793

2.355.664

2.362.656

1.060.239

1.066.083

123.390

133.151

1.671.794

1.678.562

2.362.657

2.369.649

1.066.084

1.071.927

133.152

142.913

1.678.563

1.685.332

2.369.650

2.376.641

1.071.928

1.077.771

142.914

152.675

1.685.333

1.692.101

2.376.642

2.383.634

1.077.772

1.083.616

152.676

162.437

1.692.102

1.698.870

2.383.635

2.390.626

1.083.617

1.089.460

162.438

172.199

1.698.871

1.705.640

2.390.627

2.397.619

1.089.461

1.095.304

172.200

181.961

1.705.641

1.712.409

2.397.620

2.404.612

1.095.305

1.101.149

181.962

191.723

1.712.410

1.719.179

2.404.613

2.411.604

1.101.150

1.106.993

191.724

201.486

1.719.180

1.725.948

2.411.605

2.418.597

1.106.994

1.112.837

201.487

211.248

1.725.949

1.732.718

2.418.598

2.425.590

1.112.838

1.118.682

211.249

221.010

1.732.719

1.739.487

2.425.591

2.432.582

1.118.683

1.124.526

221.011

230.772

1.739.488

1.746.256

2.432.583

2.439.575

1.124.527

1.130.370

230.773

240.534

1.746.257

1.753.026

2.439.576

2.446.567

1.130.371

1.136.215

240.535

250.296

1.753.027

1.759.795

2.446.568

2.453.560

1.136.216

1.142.059

250.297

260.058

1.759.796

1.766.565

2.453.561

2.460.553

1.142.060

1.147.904

260.059

269.820

1.766.566

1.773.334

2.460.554

2.467.545

1.147.905

1.153.748

269.821

279.582

1.773.335

1.780.104

2.467.546

2.474.538

1.153.749

1.159.592

279.583

289.344

1.780.105

1.786.873

2.474.539

2.481.531

1.159.593

1.165.437

289.345

299.106

1.786.874

1.793.642

2.481.532

2.488.523

1.165.438

1.171.281

299.107

308.868

1.793.643

1.800.412

2.488.524

2.495.516

1.171.282

1.177.125

308.869

318.630

1.800.413

1.807.181

2.495.517

2.502.509

1.177.126

1.182.970

318.631

328.393

1.807.182

1.813.951

2.502.510

2.509.501

1.182.971

1.188.814

328.394

338.155

1.813.952

1.820.720

2.509.502

2.516.494

1.188.815

1.194.658

338.156

347.917

1.820.721

1.827.490

2.516.495

2.523.486

1.194.659

1.200.503

347.918

357.679

1.827.491

1.834.259

2.523.487

2.530.479

1.200.504

1.206.347

357.680

367.441

1.834.260

1.841.028

2.530.480

2.537.472

1.206.348

1.212.191

367.442

377.203

1.841.029

1.847.798

2.537.473

2.544.464

1.212.192

1.218.036

377.204

386.965

1.847.799

1.854.567

2.544.465

2.551.457

1.218.037

1.223.880

386.966

396.727

1.854.568

1.861.337

2.551.458

2.558.450

1.223.881

1.229.724

396.728

406.489

1.861.338

1.868.106

2.558.451

2.565.442

1.229.725

1.235.569

406.490

992.214

1.868.107

2.274.272

2.565.443

2.985.000

1.235.570

1.586.229

Οι άνω καταβολές θα επιμερίζονται ανά Ομολογιούχο Δανειστή, αναλογικά με
το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών.
Περαιτέρω, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς συναινεί στη διατήρηση των υφιστάμενων
πάσης φύσεως Εξασφαλίσεων του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου επί των στοιχείων
ενεργητικού

που

μεταβιβάζονται

σ’

αυτήν,

όπως

οι

εξασφαλίσεις

αυτές

αποτυπώνονται στα συμβατικά έγγραφα του δανείου, οι όροι των οποίων
εξακολουθούν να ισχύουν έναντι της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθ’ ο μέρος δεν έρχονται σε
αντίθεση με τις προβλέψεις της παρούσας.
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Σημειούται δε ότι η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει έναντι των Ομολογιούχων
δανειστών ουδεμία άλλη υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ως εκδότρια προβλεπομένη στην
ως άνω Σύμβαση Ομολογιακού δανείου, κύρια ή παρεπόμενη, πλην των εδώ
αναλαμβανομένων υποχρεώσεων με την παρούσα Συμφωνία.
19.1.1.Γ. Ειδικότερα, στο κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ εκτίθεται αναλυτικά, η
Αναδεχόμενη Οφειλή συνολικού ποσού Ευρώ 35.044.845,04 καθώς και οι
αναλυτικές δόσεις καταβολής τόκων κατά την περίοδο χάριτος καθώς και τρεις (3)
μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, καθώς και το επακριβές ύψος αυτών (με
κατ΄ιδίαν ανάλυση κεφάλαιο, τόκους, χρεωλύσιο) για κάθε ένα εκ των Ομολογιούχων
Δανειστών.
Επιτόκιο
Περίοδος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Euribor + 3%
Χρεολύσιο
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
127.294,71
7.764.977,67

Εθνική Τράπεζα
Τόκοι
Δόση
95.471,04
95.471,04
95.471,04
95.471,04
95.471,04
95.471,04
95.471,04
95.471,04
95.471,04 222.765,75
94.516,32 221.811,03
93.561,61 220.856,32
92.606,90 219.901,61
91.652,19 218.946,90
90.697,48 217.992,19
89.742,77 217.037,48
88.788,06 216.082,77
87.833,35 215.128,06
86.878,64 214.173,35
85.923,93 213.218,64
84.969,22 212.263,93
84.014,51 211.309,22
83.059,80 210.354,51
82.105,09 209.399,80
81.150,38 208.445,09
80.195,67 207.490,38
79.240,96 206.535,67
78.286,25 205.580,96
77.331,54 204.626,25
76.376,83 203.671,54
75.422,12 202.716,83
74.467,41 201.762,12
73.512,70 200.807,41
72.557,99 199.852,70
71.603,28 198.897,99
70.648,57 197.943,28
69.693,86 196.988,57
68.739,15 196.033,86
67.784,44 195.079,15
66.829,73 194.124,44
65.875,02 193.169,73
64.920,30 192.215,01
63.965,59 191.260,30
63.010,88 190.305,59
62.056,17 189.350,88
61.101,46 188.396,17
60.146,75 187.441,46
59.192,04 186.486,75
58.237,33 7.823.215,00

Euribor + 3%
Κεφάλαιο
Χρεολύσιο
12.729.471,36
12.729.471,36
12.729.471,36
12.729.471,36
12.602.176,65
72.844,97
12.474.881,94
72.844,97
12.347.587,23
72.844,97
12.220.292,52
72.844,97
12.092.997,81
72.844,97
11.965.703,10
72.844,97
11.838.408,39
72.844,97
11.711.113,68
72.844,97
11.583.818,97
72.844,97
11.456.524,26
72.844,97
11.329.229,55
72.844,97
11.201.934,84
72.844,97
11.074.640,13
72.844,97
10.947.345,42
72.844,97
10.820.050,71
72.844,97
10.692.756,00
72.844,97
10.565.461,29
72.844,97
10.438.166,58
72.844,97
10.310.871,87
72.844,97
10.183.577,16
72.844,97
10.056.282,45
72.844,97
9.928.987,74
72.844,97
9.801.693,03
72.844,97
9.674.398,32
72.844,97
9.547.103,61
72.844,97
9.419.808,90
72.844,97
9.292.514,19
72.844,97
9.165.219,48
72.844,97
9.037.924,77
72.844,97
8.910.630,06
72.844,97
8.783.335,35
72.844,97
8.656.040,64
72.844,97
8.528.745,93
72.844,97
8.401.451,22
72.844,97
8.274.156,51
72.844,97
8.146.861,80
72.844,97
8.019.567,09
72.844,97
7.892.272,38
72.844,97
7.764.977,67
72.844,97
- 4.443.543,98

Piraeus SNF
Τόκοι
Δόση
54.633,73
54.633,73
54.633,73
54.633,73
54.633,73
54.633,73
54.633,73
54.633,73
54.633,73 127.478,70
54.087,40 126.932,37
53.541,06 126.386,03
52.994,72 125.839,69
52.448,38 125.293,35
51.902,05 124.747,02
51.355,71 124.200,68
50.809,37 123.654,34
50.263,04 123.108,01
49.716,70 122.561,67
49.170,36 122.015,33
48.624,02 121.468,99
48.077,69 120.922,66
47.531,35 120.376,32
46.985,01 119.829,98
46.438,67 119.283,64
45.892,34 118.737,31
45.346,00 118.190,97
44.799,66 117.644,63
44.253,33 117.098,30
43.706,99 116.551,96
43.160,65 116.005,62
42.614,31 115.459,28
42.067,98 114.912,95
41.521,64 114.366,61
40.975,30 113.820,27
40.428,96 113.273,93
39.882,63 112.727,60
39.336,29 112.181,26
38.789,95 111.634,92
38.243,62 111.088,59
37.697,28 110.542,25
37.150,94 109.995,91
36.604,60 109.449,57
36.058,27 108.903,24
35.511,93 108.356,90
34.965,59 107.810,56
34.419,25 107.264,22
33.872,92 106.717,89
33.326,58 4.476.870,56

Euribor + 3%
Κεφάλαιο
Χρεολύσιο
7.284.497,81
7.284.497,81
7.284.497,81
7.284.497,81
7.211.652,84
77.459,36
7.138.807,87
77.459,36
7.065.962,90
77.459,36
6.993.117,93
77.459,36
6.920.272,96
77.459,36
6.847.427,99
77.459,36
6.774.583,02
77.459,36
6.701.738,05
77.459,36
6.628.893,08
77.459,36
6.556.048,11
77.459,36
6.483.203,14
77.459,36
6.410.358,17
77.459,36
6.337.513,20
77.459,36
6.264.668,23
77.459,36
6.191.823,26
77.459,36
6.118.978,29
77.459,36
6.046.133,32
77.459,36
5.973.288,35
77.459,36
5.900.443,38
77.459,36
5.827.598,41
77.459,36
5.754.753,44
77.459,36
5.681.908,47
77.459,36
5.609.063,50
77.459,36
5.536.218,53
77.459,36
5.463.373,56
77.459,36
5.390.528,59
77.459,36
5.317.683,62
77.459,36
5.244.838,65
77.459,36
5.171.993,68
77.459,36
5.099.148,71
77.459,36
5.026.303,74
77.459,36
4.953.458,77
77.459,36
4.880.613,80
77.459,36
4.807.768,83
77.459,36
4.734.923,86
77.459,36
4.662.078,89
77.459,36
4.589.233,92
77.459,36
4.516.388,95
77.459,36
4.443.543,98
77.459,36
- 4.725.021,34

Cairo 3
Τόκοι
Δόση
58.094,52
58.094,52
58.094,52
58.094,52
58.094,52
58.094,52
58.094,52
58.094,52
58.094,52 135.553,88
57.513,58 134.972,94
56.932,63 134.391,99
56.351,69 133.811,05
55.770,74 133.230,10
55.189,80 132.649,16
54.608,85 132.068,21
54.027,91 131.487,27
53.446,96 130.906,32
52.866,02 130.325,38
52.285,07 129.744,43
51.704,13 129.163,49
51.123,18 128.582,54
50.542,24 128.001,60
49.961,29 127.420,65
49.380,34 126.839,70
48.799,40 126.258,76
48.218,45 125.677,81
47.637,51 125.096,87
47.056,56 124.515,92
46.475,62 123.934,98
45.894,67 123.354,03
45.313,73 122.773,09
44.732,78 122.192,14
44.151,84 121.611,20
43.570,89 121.030,25
42.989,95 120.449,31
42.409,00 119.868,36
41.828,06 119.287,42
41.247,11 118.706,47
40.666,17 118.125,53
40.085,22 117.544,58
39.504,28 116.963,64
38.923,33 116.382,69
38.342,39 115.801,75
37.761,44 115.220,80
37.180,50 114.639,86
36.599,55 114.058,91
36.018,61 113.477,97
35.437,66 4.760.459,00

Euribor + 3%
Κεφάλαιο
Χρεολύσιο
7.745.936,38
7.745.936,38
7.745.936,38
7.745.936,38
7.668.477,02
72.849,39
7.591.017,66
72.849,39
7.513.558,30
72.849,39
7.436.098,94
72.849,39
7.358.639,58
72.849,39
7.281.180,22
72.849,39
7.203.720,86
72.849,39
7.126.261,50
72.849,39
7.048.802,14
72.849,39
6.971.342,78
72.849,39
6.893.883,42
72.849,39
6.816.424,06
72.849,39
6.738.964,70
72.849,39
6.661.505,34
72.849,39
6.584.045,98
72.849,39
6.506.586,62
72.849,39
6.429.127,26
72.849,39
6.351.667,90
72.849,39
6.274.208,54
72.849,39
6.196.749,18
72.849,39
6.119.289,82
72.849,39
6.041.830,46
72.849,39
5.964.371,10
72.849,39
5.886.911,74
72.849,39
5.809.452,38
72.849,39
5.731.993,02
72.849,39
5.654.533,66
72.849,39
5.577.074,30
72.849,39
5.499.614,94
72.849,39
5.422.155,58
72.849,39
5.344.696,22
72.849,39
5.267.236,86
72.849,39
5.189.777,50
72.849,39
5.112.318,14
72.849,39
5.034.858,78
72.849,39
4.957.399,42
72.849,39
4.879.940,06
72.849,39
4.802.480,70
72.849,39
4.725.021,34
72.849,39
- 4.443.813,28

Alpha Bank
Τόκοι
Δόση
54.637,05
54.637,05
54.637,05
54.637,05
54.637,05
54.637,05
54.637,05
54.637,05
54.637,05 127.486,44
54.090,68 126.940,07
53.544,31 126.393,70
52.997,93 125.847,32
52.451,56 125.300,95
51.905,19 124.754,58
51.358,82 124.208,21
50.812,45 123.661,84
50.266,08 123.115,47
49.719,71 122.569,10
49.173,34 122.022,73
48.626,97 121.476,36
48.080,60 120.929,99
47.534,23 120.383,62
46.987,86 119.837,25
46.441,49 119.290,88
45.895,12 118.744,51
45.348,75 118.198,14
44.802,38 117.651,77
44.256,01 117.105,40
43.709,64 116.559,03
43.163,27 116.012,66
42.616,90 115.466,29
42.070,53 114.919,92
41.524,16 114.373,55
40.977,79 113.827,18
40.431,42 113.280,81
39.885,04 112.734,43
39.338,67 112.188,06
38.792,30 111.641,69
38.245,93 111.095,32
37.699,56 110.548,95
37.153,19 110.002,58
36.606,82 109.456,21
36.060,45 108.909,84
35.514,08 108.363,47
34.967,71 107.817,10
34.421,34 107.270,73
33.874,97 106.724,36
33.328,60 4.477.141,88

Κεφάλαιο
7.284.939,49
7.284.939,49
7.284.939,49
7.284.939,49
7.212.090,10
7.139.240,71
7.066.391,32
6.993.541,93
6.920.692,54
6.847.843,15
6.774.993,76
6.702.144,37
6.629.294,98
6.556.445,59
6.483.596,20
6.410.746,81
6.337.897,42
6.265.048,03
6.192.198,64
6.119.349,25
6.046.499,86
5.973.650,47
5.900.801,08
5.827.951,69
5.755.102,30
5.682.252,91
5.609.403,52
5.536.554,13
5.463.704,74
5.390.855,35
5.318.005,96
5.245.156,57
5.172.307,18
5.099.457,79
5.026.608,40
4.953.759,01
4.880.909,62
4.808.060,23
4.735.210,84
4.662.361,45
4.589.512,06
4.516.662,67
4.443.813,28
-

19.1.1.Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 133 ΠτΚ, η μεταβίβαση των απαιτήσεων από
τις ανωτέρω, υπό στοιχεία 19.1.1.Α. και 19.1.1.Β. συμβάσεις, απαλλάσσεται
αυτοδικαίως από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και
τελών χαρτοσήμου.
19.1.1.Ε. Γίνεται μνεία ότι η συνολική οφειλή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από την υπ’
αριθμ.. 9747178735/18.08.2015 Σύμβαση Κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καλύψεως όλων των αρχικών Ομολογιούχων, ήτοι «ΕΘΝΙΚΗ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ERGASIAS ΑΕ», και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ποσού Ευρώ 1.083.687,63, το
οποίο αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο κεφάλαιο των από 192.428 έως 500.225, από
682.455 έως 974.100, από 1.101.602 έως 1.305.600 και από 1.457.295 έως
1.700.000 Ομολογιών που ενσωματώνονται στους αντίστοιχους υπ’ αρ. πολλαπλούς
τίτλους Ομολογιών 17, 18,19 και 20 και στους οφειλόμενους τόκους αυτών έως την
31/01/2020, συνολικού ποσού Ευρώ 37.538,63, δεν μεταφέρεται και δεν
μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά εξακολουθεί να οφείλεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και θα ικανοποιηθεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 της παρούσης («Μη
μεταβιβαζόμενο ενεργητικό»).
Συνακόλουθα, οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις
(ενοχικές ή εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.1.2. Σημειούται δε ότι ως νέα εξασφάλιση για την ανωτέρω αναληφθείσα
υποχρέωση, απορρέουσα από τις περιγραφόμενες στα Άρθρα 19.1.1.Α. και 19.1.1.Β.
θα παρασχεθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής από τον
ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ενέχυρο

στο

σύνολο

των

μετοχών

της

ΝΕΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ,

συναφθησομένων προς τούτο και σχετικών Συμβάσεων σύστασης ενεχύρου επί
μετοχών υπέρ των (1) έως (4) Πιστωτικών & Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων και των εκ
τρίτου Συμβαλλόμενων Τραπεζών.
19.1.3. Δικαιολογητικός λόγος για

την ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί το

πραγματικό γεγονός ότι τα (1) – (4) Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, που
συμμετέχουν στα

ως άνω Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια, διατηρούν προς

εξασφάλιση αυτών εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των Ακινήτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και
έχουν συστήσει ταυτοχρόνως και ενέχυρα επί επιμέρους σημαντικών περιουσιακών
στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όπως επί παραδείγματι επί αποθεμάτων, απαιτήσεων,
καταθέσεων κλπ, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία και
εξέλιξη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τονιστέον δε ότι η ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενη
απαίτηση εκ των

ως άνω Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων ανέρχεται σε

ποσοστό 46,13 % επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Εξ αυτού
συνάγεται ότι χωρίς την συνδρομή των (1) – (4) Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών
Ιδρυμάτων δεν θα ήταν δυνατή η επίτευξη της παρούσης Συμφωνίας Εξυγίανσης.
Πλέον δε τούτων, πρέπει να υπογραμμισθεί ιδιαιτέρως ότι τα (1) – (4) Πιστωτικά και
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Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, που συμμετέχουν στα ως άνω Κοινοπρακτικά Ομολογιακά
Δάνεια, και οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενοι, συμμετέχουν και στην ενδιάμεση
χρηματοδότηση (του Άρθρου 28), η οποία ήταν απολύτως αναγκαία για την διάσωση
και την συνέχιση της λειτουργίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κατά το κρίσιμο αυτό χρονικό
διάστημα μέχρι την επικύρωση της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο
Δικαστήριο.
19.2. Υποχρεώσεις προς την ΕΤΕ, απορρέουσες από τις διμερείς συμβάσεις και
Ρύθμιση αυτών
19.2.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΕΤΕ, απορρέουσες από το οριστικό
κατάλοιπο της υπ’ αριθμ. 9707081790/26-02-2014 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με
Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, ως ειδική διάδοχος της PROBANK, σε σχέση με
την υπ’ αριθ. 225/22.12.2011 Σύμβαση Χορήγησης Πίστωσης σε Ανοικτό
Αλληλόχρεο Λογαριασμό, ως αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 3.2.1., και
ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 11.182.217,43, αναγνωρίζονται από την
Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο σύνολό τους ρυθμίζονται ως εξής :
(i) Η οφειλή ποσού Ευρώ 1.208.220,57 προσαυξανόμενων κατά το ποσό των τόκων
και λοιπών εξόδων που θα λογιστούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης,
το οποίο παρασχέθηκε δυνάμει της από 28.11.2019 Πρόσθετης Πράξης και
εμφαίνεται στον υπ’ αριθ. 258/1182579 λογαριασμό, θα μεταφερθεί στη Σύμβαση
του άρθρου 28 και θα αναληφθεί από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ,
(ii)

Το υπόλοιπο κατάλοιπο εκ ποσού Ευρώ 9.973.996,86 θα παραμείνει στην

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο
του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του
συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΕΤΕ.
(iii) Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή
εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.3. Υποχρεώσεις προς την ALPHA BANK απορρέουσες από τις διμερείς
συμβάσεις, και Ρύθμιση αυτών
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19.3.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ALPHA BANK, απορρέουσες από το
οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 2735/3.9.1996 Σύμβασης Πίστωσης με Ανοιχτό
(Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, ως αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 3.3.1., και
ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 7.380.322,10 πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, αναγνωρίζονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ ως ακριβείς και οφειλόμενες στο
σύνολό τους και ρυθμίζονται ως εξής :
(i) Η οφειλή ποσού Ευρώ 780.800,00 προσαυξανόμενων κατά το ποσό των τόκων και
λοιπών εξόδων που θα λογιστούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης
θα μεταφερθεί στη Σύμβαση του άρθρου 28 και θα αναληφθεί από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ,
(ii)

Το υπόλοιπο κατάλοιπο εκ ποσού Ευρώ 6.599.522,10 θα παραμείνει στην

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο
του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του
συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ALPHA BANK,
(iii) Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή
εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.4. Υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK απορρέουσες από τις διμερείς
συμβάσεις, και Ρύθμιση αυτών
19.4.1.Α. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK,
απορρέουσες από το οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθμ. 5082/22-06-2000 Σύμβαση
πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό ως αναλυτικά περιγράφεται στο
Άρθρο 3.4.1., και ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 8.939.005,60
(συνυπολογιζόμενων των τόκων υπερημερίας από την 30/9/2019) , αναγνωρίζονται
από την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο σύνολό τους και ρυθμίζονται ως
εξής:
(i) Η οφειλή ποσού Ευρώ 870.800,00 προσαυξανόμενων κατά το ποσό των τόκων και
λοιπών εξόδων που θα λογιστούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης
θα μεταφερθεί στη Σύμβαση του άρθρου 28 και θα αναληφθεί από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ,
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(ii) Το υπόλοιπο κατάλοιπο εκ ποσού Ευρώ Ευρώ 8.068.205,60 θα παραμείνει στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο
του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του
συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η EUROBANK,
(iii) Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή
εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.5. Υποχρεώσεις προς την PIRAEUS SNF , ως ειδικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ απορρέουσες από τις διμερείς συμβάσεις, και Ρύθμιση αυτών
19.5.1.Α. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την PIRAEUS SNF απορρέουσες από το
οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 2220733/17-6-2005 σύμβασης πίστωσης με
ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3.5.1., και
ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 6.812.301,55 πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, αναγνωρίζονται από την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο
σύνολό τους και ρυθμίζονται ως εξής :
(i) Η οφειλή ποσού Ευρώ 1.002.000,00 προσαυξανόμενων κατά το ποσό των τόκων
και λοιπών εξόδων που θα λογιστούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης,
θα μεταφερθεί στη Σύμβαση του άρθρου 28 και θα αναληφθεί από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ,
(ii)

Το υπόλοιπο κατάλοιπο εκ ποσού Ευρώ 5.810.301,55 θα παραμείνει στην

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο
του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του
συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η PIRAEUS SNF,
(iii) Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή
εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.5.1.Β. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την PIRAEUS SNF απορρέουσες από το
οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 5424616/5-4-2013 σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό
αλληλόχρεο λογαριασμό,

ως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3.5.3. και
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ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 5.021,71 πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, αναγνωρίζονται από την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο
σύνολό τους, θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθούν μέσω της
ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού,
το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων
και η PIRAEUS SNF.
Τονιστέον δε ότι οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές
ή εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.5.1.Γ. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την PIRAEUS SNF απορρέουσες από το
οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 26006-00/5/4-5-2011 σύμβασης πίστωσης με
ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3.5.4., και
ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 2.260.214,64 πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, αναγνωρίζονται από την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο
σύνολό τους, θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθούν μέσω της
ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού,
το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων
και η PIRAEUS SNF.
Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες)
που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων
ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, παραμένουν σε ισχύ και
εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα της απαίτησης.
19.5.1.Δ. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την PIRAEUS SNF απορρέουσες από το
οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 10240846/25-2-2016 σύμβασης πίστωσης με
ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3.5.5., και
ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 1.033.575,77πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, αναγνωρίζονται από την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο
σύνολό τους, θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθούν μέσω της
ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού,
το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων
και η PIRAEUS SNF.
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Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες)
που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων
ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, παραμένουν σε ισχύ και
εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα της απαίτησης.
19.5.1.Ε. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την PIRAEUS SNF απορρέουσες από το
σημερινό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 911/29-3-2018 Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου,
ως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3.5.6., και ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό
3.821.009,250, το οποίο αναλύεται σε υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο Ευρώ 143.711,55
και ποσό άληκτο Ευρώ 3.677.297,70, πλέον τόκων και εξόδων , αναγνωρίζονται από
την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο σύνολό τους, θα παραμείνει στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο
του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του
συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η PIRAEUS SNF.
Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες)
που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων
ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, παραμένουν σε ισχύ και
εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα της απαίτησης.
19.6. Υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, απορρέουσες από τις διμερείς
συμβάσεις
19.6.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ απορρέουσες από
το οριστικό κατάλοιπο της υπ’ αριθ. 27382/07.08.2013 σύμβασης πίστωσης με
ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3.6, και
ανέρχονται τη σήμερον σε ποσό Ευρώ 3.365.474,96 πλέον τόκων, εξόδων και
προμηθειών, αναγνωρίζονται από την Εταιρία ως ακριβείς και οφειλόμενες στο
σύνολό τους, και ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Η οφειλή ποσού Ευρώ 148.369,07 προσαυξανόμενων κατά το ποσό των τόκων και
λοιπών εξόδων που θα λογιστούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης,
το οποίο παρασχέθηκε δυνάμει της από 29.11.2019 Πρόσθετης Πράξης, θα
μεταφερθεί στη Σύμβαση του άρθρου 28 και θα αναληφθεί από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά
την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ,
(ii) Ποσό Ευρώ 648.314,00 θα αναληφθεί και αποπληρωθεί από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ σε
συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι
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μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες εκ ποσού Ευρώ 6.650,00 έκαστη εξ αυτών, η δε
τελευταία 40η δόση που θα καταβληθεί την τελευταία ημέρα του τεσσαρακοστού
τριμήνου ανέρχεται το οποίο αντιστοιχεί στην δόση ποσού Ευρώ 388.964,00 bullet
payment ειδικότερα ως εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου,
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 388.964,00 (bullet
payment) που θα καταβληθεί την τελευταία ημέρα του τεσσαρακοστού τριμήνου.
Για το ως άνω συνολικό ποσό της Αναδεχόμενης Οφειλής, η Εταιρία αναλαμβάνει την
υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς,
με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου
χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς επιτόκιο
αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον
περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0% και εισφορά 0,6% του Ν. 128/1975 .
Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3)
μηνών.
Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος με κατ’ ιδίαν ανάλυση κάθε μίας από τις εν λόγω
δόσεις προσδιορίζονται ως εξής στο κατωτέρω Πίνακα :
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3%+3m Euribor+0,6% (Εισφορά Ν.128/1975)
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Υπόλοιπο
Κεφαλαίου

641.664,00
641.664,00
635.014,00
635.014,00
628.364,00
628.364,00
621.714,00
621.714,00
615.064,00
615.064,00
608.414,00
608.414,00
601.764,00
601.764,00
595.114,00
595.114,00
588.464,00
588.464,00
581.814,00
581.814,00
575.164,00
575.164,00
568.514,00
568.514,00
561.864,00
561.864,00
555.214,00
555.214,00
548.564,00
548.564,00
541.914,00
541.914,00
535.264,00

Χρεολύσιο
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00

Τόκος
5.024,43
4.970,41
4.916,38
4.862,35
0,00
4.970,41
0,00
4.919,42
0,00
4.815,52
0,00
4.712,73
0,00
4.766,47
0,00
4.715,49
0,00
4.613,81
0,00
4.513,23
0,00
4.562,54
0,00
4.511,56
0,00
4.412,09
0,00
4.361,66
0,00
4.358,61
0,00
4.307,62
0,00
4.210,37
0,00
4.114,23
0,00

Εισφορά
1.004,89
994,08
983,28
972,47
0,00
994,08
0,00
983,88
0,00
963,10
0,00
942,55
0,00
953,29
0,00
943,10
0,00
922,76
0,00
902,65
0,00
912,51
0,00
902,31
0,00
882,42
0,00
872,33
0,00
871,72
0,00
861,52
0,00
842,07
0,00
822,85
0,00

Δόση
6.029,32
5.964,49
5.899,66
5.834,82
6.650,00
5.964,49
6.650,00
5.903,30
6.650,00
5.778,62
6.650,00
5.655,28
6.650,00
5.719,76
6.650,00
5.658,59
6.650,00
5.536,57
6.650,00
5.415,88
6.650,00
5.475,05
6.650,00
5.413,87
6.650,00
5.294,51
6.650,00
5.233,99
6.650,00
5.230,33
6.650,00
5.169,14
6.650,00
5.052,44
6.650,00
4.937,08
6.650,00
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535.264,00
528.614,00
528.614,00
521.964,00
521.964,00
515.314,00
515.314,00
508.664,00
508.664,00
502.014,00
502.014,00
495.364,00
495.364,00
488.714,00
488.714,00
482.064,00
482.064,00
475.414,00
475.414,00
468.764,00
468.764,00
462.114,00
462.114,00
455.464,00
455.464,00
448.814,00
448.814,00
442.164,00
442.164,00
435.514,00
435.514,00
428.864,00
428.864,00
422.214,00
422.214,00
415.564,00
415.564,00
408.914,00
408.914,00
402.264,00
402.264,00
395.614,00
395.614,00
388.964,00
388.964,00
0,00
0,00

0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
388.964,00
0,00
648.314,00

4.154,67
0,00
4.103,69
0,00
4.008,66
0,00
3.914,73
0,00
3.950,74
0,00
3.899,76
0,00
3.806,94
0,00
3.715,23
0,00
3.746,81
0,00
3.695,82
0,00
3.605,22
0,00
3.554,79
0,00
3.542,87
0,00
3.491,89
0,00
3.403,51
0,00
3.316,23
0,00
3.338,94
0,00
3.287,96
0,00
3.201,79
0,00
3.116,73
0,00
3.135,01
0,00
3.084,02
0,00
3.000,07
0,00
2.917,23
177.632,64

830,93
0,00
820,74
0,00
801,73
0,00
782,95
0,00
790,15
0,00
779,95
0,00
761,39
0,00
743,05
0,00
749,36
0,00
739,16
0,00
721,04
0,00
710,96
0,00
708,57
0,00
698,38
0,00
680,70
0,00
663,25
0,00
667,79
0,00
657,59
0,00
640,36
0,00
623,35
0,00
627,00
0,00
616,80
0,00
600,01
0,00
583,45
35.526,52

4.985,60
6.650,00
4.924,43
6.650,00
4.810,39
6.650,00
4.697,68
6.650,00
4.740,89
6.650,00
4.679,71
6.650,00
4.568,33
6.650,00
4.458,28
6.650,00
4.496,17
6.650,00
4.434,98
6.650,00
4.326,26
6.650,00
4.265,75
6.650,00
4.251,44
6.650,00
4.190,27
6.650,00
4.084,21
6.650,00
3.979,48
6.650,00
4.006,73
6.650,00
3.945,55
6.650,00
3.842,15
6.650,00
3.740,08
6.650,00
3.762,01
6.650,00
3.700,82
6.650,00
3.600,08
388.964,00
3.500,68
861.473,16
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(iii) Ενώ το υπόλοιπο τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ
2.568.791,89 παραμένει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος
ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς
ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.
(iv) Οι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή
εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης.
19.6.2. Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας είναι το πραγματικό γεγονός ότι η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της που απορρέουν από τις
διμερείς συμβάσεις δανείων - πιστώσεων έχει συστήσει ενέχυρα επί σημαντικών
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, που είναι αναγκαία για τη συνέχιση
της παραγωγικής λειτουργίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ενώ συγχρόνως συμμετέχει στην
ενδιάμεση χρηματοδότηση της εξυγίανσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Άρθρο 28) και ως εκ τούτου
δικαιολογείται η ευνοϊκή έναντι των λοιπών ανέγγυων πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
μεταχείρισή της.
19.7. Επιπρόσθετος Μηχανισμός παρακράτησης τυχόν πλεονάζοντων διαθεσίμων
19.7.1. Ειδικότερα, πλέον των ρυθμισμένων δόσεων που αναφέρονται ανωτέρω στα
Άρθρα 19.1 & 19.6, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση από
το έκτο (6ο) έτος του Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΟΕ6Ε) και εφεξής να καταθέτει σε
Ενεχυριασμένο Λογαριασμό Μετρητών, που θα τηρείται από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος υπέρ αυτής και των λοιπών Συμβαλλομένων Πιστωτικών & Χρηματοδοτικών
Ιδρυμάτων, ποσοστού 50% επί των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ύψος
των οποίων θα πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα τυχόν
πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα θα άγονται σε αποπληρωμή του μεταβιβαζόμενου
και ρυθμιζόμενου δανεισμού στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ για τα (1) - (5) Πιστωτικά &
Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, αναλογικά με βάση τα μεταβιβαζόμενα υπόλοιπά τους,
όπως αυτά ανωτέρω αναφέρονται, ως εξής :
i) τα πλεονάζοντα διαθέσιμα θα άγονται σε αποπληρωμή του πληρωτέου κατά τη λήξη
ποσού bullet payment, που αντιστοιχεί στο 60% του μεταβιβαζόμενου και
ρυθμιζόμενου συνολικού ποσού και
ii) μετά την ολοσχερή εξόφληση της δόσης αυτής bullet payment, τα πλεονάζοντα
διαθέσιμα θα άγονται προς αποπληρωμή των τριμηνιαίων δόσεων του συνολικού

102
μεταβιβαζόμενου και ρυθμιζόμενου συνολικού ποσού. Σημειούται δε ότι ως
πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα νοούνται τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία
υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 8.000.000,00 σε ετήσια βάση.
20. Υποχρεώσεις προς Λοιπούς Πιστωτές
20.1. Υποχρεώσεις προς την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ («EIB»)
20.1.1. Οι υποχρεώσεις προς την ΕΙB την 30-11-2019 ανερχόμενες σε ποσό Ευρώ
15.331.350,28 ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30-11-2019
ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Τμήμα των υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε ποσό Ευρώ 14.948.066,52 θα
παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προιόντος ρευστοποίησης του
Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου
των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η EIB.
Τονιστέον δε ότι πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές
ή εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους,
παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα
της απαίτησης. Συνεπώς, η EIB δικαιούται να επιδιώξει τα ανωτέρω ποσά και από τους
μη Συμβαλλόμενους στην παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης εγγυητές κ.κ. Εμμανουήλ
Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, μέσω των προβλεπομένων στο ΚΠολΔ & ΠτΚ
διαδικασιών, καθώς η εγγυητική τους ευθύνη διατηρείται στο ακέραιο, αφού δεν
υπάρχει η συναίνεση των Συμβαλλομένων Πιστωτών για τον τυχόν περιορισμό της
ευθύνης του κατά το αρ. 106γ ΠτΚ.
(ii) Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού Ευρώ 383.283,76
αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποπληρωθεί ως εκτίθεται κατωτέρω στο
Άρθρο 20.1.2.
20.1.2. Η ανωτέρω αναληφθείσα υποχρέωση προς την ΕΙΒ ποσό Ευρώ 383.283,76
θα αναληφθεί και αποπληρωθεί από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ σε συνολικά σαράντα (40)
συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι
ισόποσες εκ ποσού Ευρώ 7.282,39 έκαστη εξ αυτών, η δε τελευταία 40η δόση που θα
καταβληθεί κατά τη λήξη ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 235.907,32 το οποίο αντιστοιχεί
στην δόση ποσού bullet payment και στη τελευταία τριμηνιαία δόση, και ειδικότερα
ως εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,

103
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου,
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 235.907,32, το
οποίο αντιστοιχεί στη δόση bullet payment και στη τελευταία τριμηνιαία.
Για το ως άνω συνολικό ποσό του ρυθμιζόμενο ποσού, η Εταιρία αναλαμβάνει την
υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς,
με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου
χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς επιτόκιο
αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον
περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0% και εισφορά 0,6% του Ν. 128/1975 .
Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3)
μηνών.
Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος με κατ’ ιδίαν ανάλυση των δόσεων προσδιορίζονται
ως εξής στο κατωτέρω Πίνακα :

Euribor+ 3% + 0,6% (Εισφορά Ν. 128/1975)
Χρεολύσιο
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84

European Investment Bank
Τόκοι
Δόση
Κεφάλαιο
3.449,55
3.449,55
3.449,55
3.449,55
3.449,55
3.415,06
3.380,56
3.346,07
3.311,57
3.277,08
3.242,58
3.208,09
3.173,59
3.139,09
3.104,60

3.449,55
3.449,55
3.449,55
3.449,55
7.282,39
7.247,90
7.213,40
7.178,90
7.144,41
7.109,91
7.075,42
7.040,92
7.006,43
6.971,93
6.937,44

383.283,76
383.283,76
383.283,76
383.283,76
379.450,92
375.618,08
371.785,24
367.952,41
364.119,57
360.286,73
356.453,89
352.621,06
348.788,22
344.955,38
341.122,54
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3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
3.832,84
233.803,09

3.070,10
3.035,61
3.001,11
2.966,62
2.932,12
2.897,63
2.863,13
2.828,63
2.794,14
2.759,64
2.725,15
2.690,65
2.656,16
2.621,66
2.587,17
2.552,67
2.518,17
2.483,68
2.449,18
2.414,69
2.380,19
2.345,70
2.311,20
2.276,71
2.242,21
2.207,71
2.173,22
2.138,72
2.104,23

6.902,94
6.868,44
6.833,95
6.799,45
6.764,96
6.730,46
6.695,97
6.661,47
6.626,98
6.592,48
6.557,99
6.523,49
6.488,99
6.454,50
6.420,00
6.385,51
6.351,01
6.316,52
6.282,02
6.247,53
6.213,03
6.178,53
6.144,04
6.109,54
6.075,05
6.040,55
6.006,06
5.971,56
235.907,32

337.289,71
333.456,87
329.624,03
325.791,19
321.958,36
318.125,52
314.292,68
310.459,84
306.627,01
302.794,17
298.961,33
295.128,49
291.295,66
287.462,82
283.629,98
279.797,14
275.964,31
272.131,47
268.298,63
264.465,79
260.632,95
256.800,12
252.967,28
249.134,44
245.301,60
241.468,77
237.635,93
233.803,09
0,00

20.3. Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας είναι το πραγματικό γεγονός ότι η ΕΙB δεν
διαθέτει εμπράγματες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και ως
εκ τούτου δεν εμπίπτει στην έννοια των ενέγγυων πιστωτών του άρθρου 21 ΠτΚ.
Προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της έχει λάβει μόνο προσωπικές εγγυήσεις των
μετόχων και χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε μετοχές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η αξία
ρευστοποίησης των οποίων, με βάση τα εκτιθέμενα στο

σενάριο της βίαιης

ρευστοποίησης, δεν αναμένεται να επιφέρει ροές αλλά αντιθέτως εμφαίνεται ότι το
ποσοστό ικανοποίησης στο σενάριο της βίαιης ρευστοποίησης φτάνει μόλις το 1,6%.
20.2. Υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, απορρέουσες από διμερή
σύμβαση δανείου
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20.2.1. Οι υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως αυτές απορρέουν από την
με αριθμό 038/16-09-2003 δανειακή σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, την 3011-2019 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 340.642,61, ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με
ημερομηνία 30-11-2019 ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Τμήμα των υποχρεώσεων συνολικού ποσού Ευρώ 332.126,54 παραμένει στην
ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των
πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
(ii) Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών,

συνολικού ποσού Ευρώ 8.516,07

αναλαμβάνεται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, και ρυθμίζεται ως εκτίθεται ακολούθως στο
Άρθρο 20.2.2.
20.1.2. Η ανωτέρω αναληφθείσα υποχρέωση προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ποσό
Ευρώ 8.516,00 θα αναληφθεί και αποπληρωθεί από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ σε συνολικά
σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι μεν πρώτες
39 είναι ισόποσες εκ ποσού Ευρώ 161,81 έκαστη εξ αυτών, η δε τελευταία 40η δόση
που θα καταβληθεί κατά τη λήξη και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 5.241,55, το
οποίο αντιστοιχεί στη δόσηbullet payment και στην τελευταία τριμηνιαία δόση και
ειδικότερα ως εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου,
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 5.241,55, το οποίο
αντιστοιχεί στη δόση bullet payment και στη τελευταία τριμηνιαία δόση.
Για το ως άνω συνολικό ποσό του ρυθμιζόμενο ποσού, η Εταιρία αναλαμβάνει την
υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς,
με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου
χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς επιτόκιο
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αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον
περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0% και εισφορά 0,6% του Ν. 128/1975 .
Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3)
μηνών.
Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος με κατ’ ιδίαν ανάλυση των δόσεων προσδιορίζονται
ως εξής στο κατωτέρω Πίνακα :
Euribor+ 3% + 0,6% (Εισφορά Ν. 128/1975)
Τράπεζα Αττικής
Χρεολύσιο
Τόκοι
Δόση
Κεφάλαιο
76,64
76,64
8.516,07
76,64
76,64
8.516,07
76,64
76,64
8.516,07
76,64
76,64
8.516,07
85,16
76,64
161,81
8.430,90
85,16
75,88
161,04
8.345,74
85,16
75,11
160,27
8.260,58
85,16
74,35
159,51
8.175,42
85,16
73,58
158,74
8.090,26
85,16
72,81
157,97
8.005,10
85,16
72,05
157,21
7.919,94
85,16
71,28
156,44
7.834,78
85,16
70,51
155,67
7.749,62
85,16
69,75
154,91
7.664,46
85,16
68,98
154,14
7.579,30
85,16
68,21
153,37
7.494,14
85,16
67,45
152,61
7.408,98
85,16
66,68
151,84
7.323,82
85,16
65,91
151,07
7.238,66
85,16
65,15
150,31
7.153,49
85,16
64,38
149,54
7.068,33
85,16
63,62
148,78
6.983,17
85,16
62,85
148,01
6.898,01
85,16
62,08
147,24
6.812,85
85,16
61,32
146,48
6.727,69
85,16
60,55
145,71
6.642,53
85,16
59,78
144,94
6.557,37
85,16
59,02
144,18
6.472,21
85,16
58,25
143,41
6.387,05
85,16
57,48
142,64
6.301,89
85,16
56,72
141,88
6.216,73
85,16
55,95
141,11
6.131,57
85,16
55,18
140,34
6.046,41
85,16
54,42
139,58
5.961,25
85,16
53,65
138,81
5.876,09
85,16
52,88
138,05
5.790,92
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85,16
85,16
85,16
85,16
85,16
85,16
85,16
5.194,80

52,12
51,35
50,59
49,82
49,05
48,29
47,52
46,75

137,28
136,51
135,75
134,98
134,21
133,45
132,68
5.241,55

5.705,76
5.620,60
5.535,44
5.450,28
5.365,12
5.279,96
5.194,80
0,00

20.2.3. Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας είναι το πραγματικό γεγονός ότι η
ΤΡΑΠΈΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν διαθέτει εμπράγματες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών
στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αλλά ούτε και προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων προς
εξασφάλιση της απαίτησής της και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην έννοια των
ενέγγυων πιστωτών του άρθρου 21 ΠτΚ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154
ΠτΚ στο σενάριο της βίαιης ρευστοποίησης το ποσοστό ικανοποίησής της Τράπεζας
Αττικής, ως ανέγγυας πιστώτριας, φτάνει μόλις 1,6%.
20.3. Υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, απορρέουσες από Σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών
20.3.1. Οι υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως αυτές απορρέουν από την
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, την 30-11-2019 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ
762.232,90, ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30-11-2019
ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ 457.339,74 θα παραμείνει στην
ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των
πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
(ii) Το τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού των Ευρώ 304.893,16
αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποπληρωθεί ως εκτίθεται στο Άρθρο
20.3.3.
20.3.2. Η αποπληρωμή των συνόλου οφειλών του Άρθρου 20.3.1, όπως θα έχουν
διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία Ολοκλήρωσης κατά κεφάλαιο, θα αποπληρωθεί σε
συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων αυτές που
αφορούν στη ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων μισθμωμάτων θα είναι
χρεωλυτικές, ενώ οι αντίστοιχες του αλήκτου κεφαλαίου θα είναι τοκοχρεωλυτικές.
Επίσης οι μεν πρώτες 39 δόσεις/μισθώματα θα είναι ισόποσες, η δε τελευταία 40η
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δόση/μίσθωμα που θα καταβληθεί κατά την λήξη και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 60%
του αλήκτου κεφαλαίου και στη τελευταία τριμηνιαία δόση/μίσθωμα.
Ειδικώτερα ως προς την καταβολή των ανωτέρω ποσών συμφωνούνται τα ακόλουθα :
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου.
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 187.379,71, που
αντιστοιχεί στη δόση bullet payment (ποσοστού 60% επί του άληκτου κεφαλαίου) και
στη τελευταία τριμηνιαία δόση/μίσθωμα.
Για το ως άνω συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής, η Εταιρία αναλαμβάνει την
υποχρέωση, να καταβάλλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τόκο, ο οποίος υπολογίζεται
τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού
ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς
επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον
περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0%. Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται
κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος και η κατ’ ιδίαν ανάλυση κάθε μίας από τις εν λόγω
δόσεις προσδιορίζονται ως εξής στο κατωτέρω Πίνακα :

Euribor + 3%
Χρεωλύσιο
3.048,93
3.048,93
3.048,93

Αττικής Leasing
Τόκοι
Μίσθωμα
2.286,70
2.286,70
2.286,70
2.286,70
2.286,70
2.263,83
2.240,96

2.286,70
2.286,70
2.286,70
2.286,70
5.335,63
5.312,76
5.289,90

Άληκτο
Κεφάλαιο
304.893,16
304.893,16
304.893,16
304.893,16
301.844,23
298.795,30
295.746,37
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3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
3.048,93
185.984,83

2.218,10
2.195,23
2.172,36
2.149,50
2.126,63
2.103,76
2.080,90
2.058,03
2.035,16
2.012,29
1.989,43
1.966,56
1.943,69
1.920,83
1.897,96
1.875,09
1.852,23
1.829,36
1.806,49
1.783,62
1.760,76
1.737,89
1.715,02
1.692,16
1.669,29
1.646,42
1.623,56
1.600,69
1.577,82
1.554,96
1.532,09
1.509,22
1.486,35
1.463,49
1.440,62
1.417,75
1.394,89

5.267,03
5.244,16
5.221,30
5.198,43
5.175,56
5.152,69
5.129,83
5.106,96
5.084,09
5.061,23
5.038,36
5.015,49
4.992,63
4.969,76
4.946,89
4.924,02
4.901,16
4.878,29
4.855,42
4.832,56
4.809,69
4.786,82
4.763,96
4.741,09
4.718,22
4.695,35
4.672,49
4.649,62
4.626,75
4.603,89
4.581,02
4.558,15
4.535,29
4.512,42
4.489,55
4.466,68
187.379,71

292.697,43
289.648,50
286.599,57
283.550,64
280.501,71
277.452,78
274.403,84
271.354,91
268.305,98
265.257,05
262.208,12
259.159,19
256.110,25
253.061,32
250.012,39
246.963,46
243.914,53
240.865,60
237.816,66
234.767,73
231.718,80
228.669,87
225.620,94
222.572,01
219.523,08
216.474,14
213.425,21
210.376,28
207.327,35
204.278,42
201.229,49
198.180,55
195.131,62
192.082,69
189.033,76
185.984,83
(0,00)

20.3.4. Η αποπληρωμή των μεταβιβαζόμενων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεώσεων από
άληκτο κεφάλαιο των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης θα γίνει μέσω των
μισθωμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αρχής γενομένης από το τέλος του επόμενου μήνα από
την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
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20.3.5. Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας είναι το πραγματικό γεγονός ότι η
ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING έχει εκμισθώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πάγιο εξοπλισμό και μηχανήματα,
τα οποία, αφενός μεν αποτελούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία με την
αποπληρωμή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης θα περιέλθουν κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αφετέρου δε και κυριότερο είναι
απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.
20.4. Υποχρεώσεις προς την ΕΘΝΙΚΗ LEASING, απορρέουσες από Σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών
20.4.1. Οι υποχρεώσεις προς την ΕΘΝΙΚΗ LEASING, ως αυτές απορρέουν από την
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, την 30-11-2019 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ
165.964,41, ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30-11-2019
ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ 99.578,65 θα παραμείνει στην
ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη
Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των
πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΕΘΝΙΚΗ LEASING.
(ii) Το τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού των Ευρώ 66.385,76
αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποπληρωθεί ως εκτίθεται στο Άρθρο
20.4.2.
20.4.2. Η αποπληρωμή των συνόλου οφειλών του Άρθρου 20.3.1, όπως θα έχουν
διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία Ολοκλήρωσης κατά κεφάλαιο, θα αποπληρωθεί σε
συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων αυτές που
αφορούν στη ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων μισθμωμάτων θα είναι
χρεωλυτικές, ενώ οι αντίστοιχες του αλήκτου κεφαλαίου θα είναι τοκοχρεωλυτικές.
Επίσης οι μεν πρώτες 39 δόσεις/μισθώματα θα είναι ισόποσες, η δε τελευταία 40η
δόση/μίσθωμα που θα καταβληθεί κατά τη λήξη του θα αντιστοιχεί σε δόση bullet
payment ποσοστού 60% του αλήκτου κεφαλαίου και στη τελευταία τριμηνιαία
δόση/μίσθωμα.
Ειδικώτερα ως προς την καταβολή των ανωτέρω ποσών συμφωνούνται τα ακόλουθα :
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
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Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου.
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 40.799,03, που
αντιστοιχεί σε δόση bullet payment ποσοστού 60% του αλήκτου κεφαλαίου και στη
τελευταία τριμηνιαία δόση/μίσθωμα.
Για το ως άνω συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής, η Εταιρία αναλαμβάνει την
υποχρέωση, να καταβάλλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τόκο, ο οποίος υπολογίζεται
τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού
ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς
επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον
περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0%. Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται
κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος και η κατ’ ιδίαν ανάλυση κάθε μίας από τις εν λόγω
δόσεις προσδιορίζονται ως εξής στο κατωτέρω Πίνακα :

Χρεωλύσιο
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86

Εθνική Leasing
Τόκοι
Μίσθωμα
497,89
497,89
497,89
497,89
497,89
492,91
487,94
482,96
477,98
473,00
468,02
463,04
458,06
453,08
448,10
443,12
438,15
433,17
428,19

497,89
497,89
497,89
497,89
1.161,75
1.156,77
1.151,79
1.146,81
1.141,84
1.136,86
1.131,88
1.126,90
1.121,92
1.116,94
1.111,96
1.106,98
1.102,00
1.097,02
1.092,05

Άληκτο
Κεφάλαιο
66.385,76
66.385,76
66.385,76
66.385,76
65.721,91
65.058,05
64.394,19
63.730,33
63.066,48
62.402,62
61.738,76
61.074,90
60.411,05
59.747,19
59.083,33
58.419,47
57.755,61
57.091,76
56.427,90
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663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
663,86
40.495,32

423,21
418,23
413,25
408,27
403,29
398,31
393,34
388,36
383,38
378,40
373,42
368,44
363,46
358,48
353,50
348,53
343,55
338,57
333,59
328,61
323,63
318,65
313,67
308,69
303,71

1.087,07
1.082,09
1.077,11
1.072,13
1.067,15
1.062,17
1.057,19
1.052,21
1.047,24
1.042,26
1.037,28
1.032,30
1.027,32
1.022,34
1.017,36
1.012,38
1.007,40
1.002,43
997,45
992,47
987,49
982,51
977,53
972,55
40.799,03

55.764,04
55.100,18
54.436,33
53.772,47
53.108,61
52.444,75
51.780,90
51.117,04
50.453,18
49.789,32
49.125,47
48.461,61
47.797,75
47.133,89
46.470,03
45.806,18
45.142,32
44.478,46
43.814,60
43.150,75
42.486,89
41.823,03
41.159,17
40.495,32
(0,00)

20.4.3. Η αποπληρωμή των μεταβιβαζόμενων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεώσεων από
άληκτο κεφάλαιο των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης θα γίνει μέσω των
μισθωμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αρχής γενομένης από το τέλος του επόμενου μήνα από
την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
20.4.5. Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας είναι το πραγματικό γεγονός ότι η
EΘΝΙΚΗ LEASING έχει εκμισθώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πάγιο εξοπλισμό και μηχανήματα,
τα οποία, αφενός μεν αποτελούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία με την
αποπληρωμή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης θα περιέλθουν κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αφετέρου δε και κυριότερο είναι
απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.
20.5. Υποχρεώσεις προς την EUROBANK LEASING, απορρέουσες από την Σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου και ρύθμιση αυτών
20.5.1. Οι συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς την EUROBANK LEASING κατά
την 30-11-2019, συνολικού ύψους Ευρώ € 5.517.137,17 (ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
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και άληκτο κεφάλαιο) και όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, που απορρέουν από την αναφερόμενη στο Άρθρο 3.7
της παρούσας Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου, οι υποχρεώσεις αυτές
μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αυτούσιες (μαζί με τις τυχόν
εξασφαλίσεις) σε ποσοστό 100%, χωρίς οιαδήποτε απομείωση. Διατηρουμένης δε της
ευχέρειας της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ να αιτηθεί την αναμεταβίβαση του ακινήτου στην ίδια,
(με την ενάσκηση του προβλεπομένου στην Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης
ακινήτου δικαιώματος εξαγοράς).
20.5.2. Η αποπληρωμή των συνόλου οφειλών του Άρθρου 20.5.1, όπως θα έχουν
διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία Ολοκλήρωσης κατά κεφάλαιο, θα αποπληρωθεί
εντός ένδεκα (11) ετών, ήτοι σε 44 τρίμηνα σε 44 συνεχείς τριμηνιαίες δόσεις, εκ
των οποίων αυτές που αφορούν στη ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων
μισθμωμάτων θα είναι χρεωλυτικές, ενώ οι αντίστοιχες του αλήκτου κεφαλαίου θα
είναι τοκοχρεωλυτικές. Επίσης ως προς το άληκτο κεφάλιο η τελευταία δόση /
μίσθωμα θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του αλήκτου κεφαλαίου.
Ειδικώτερα ως προς την καταβολή των ανωτέρω ποσών συμφωνούνται τα ακόλουθα :
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως
«Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως
προηγουμένης),
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης
εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου
κεφαλαίου.
Για το ως άνω συνολικό ποσό της Αναδεχόμενης Οφειλής, η Εταιρία αναλαμβάνει την
υποχρέωση, να καταβάλλει στην Eurobank Leasing τόκο, ο οποίος υπολογίζεται
τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού
ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς
επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον
περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0%. Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται
κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
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Ειδικότερα, τα ανωτέρω ποσά που αντιστοιχούν στα μισθώματα του αλήτκου
κεφαλαίου καθώς και στη ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων
εμφαίνονται στους κατωτέρω ενδεικτικούς πίνακες :
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΛΗΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αληκτο κεφάλαιο
Συνολική Διάρκεια (Ετη)
Συνολική Διάρκεια
(Μήνες)
Συνολικό Επιτόκιο

5.287.175,80
11
44
3,00%

A/A

ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΟΚΟΣ

ΑΛΗΚΤΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

39.653,82

0,00

39.653,82

5.287.175,80 €

39.653,82

0,00

39.653,82

5.287.175,80 €

39.653,82

0,00

39.653,82

5.287.175,80 €

39.653,82

0,00

39.653,82

5.287.175,80 €

87.061,76

47.407,94

39.653,82

5.239.767,86 €

87.061,76

47.763,50

39.298,26

5.192.004,36 €

87.061,76

48.121,73

38.940,03

5.143.882,63 €

87.061,76

48.482,64

38.579,12

5.095.399,99 €

87.061,76

48.846,26

38.215,50

5.046.553,73 €

87.061,76

49.212,61

37.849,15

4.997.341,12 €

87.061,76

49.581,70

37.480,06

4.947.759,42 €

87.061,76

49.953,56

37.108,20

4.897.805,86 €

87.061,76

50.328,22

36.733,54

4.847.477,64 €

87.061,76

50.705,68

36.356,08

4.796.771,96 €

87.061,76

51.085,97

35.975,79

4.745.685,99 €

87.061,76

51.469,11

35.592,64

4.694.216,88 €

87.061,76

51.855,13

35.206,63

4.642.361,75 €

87.061,76

52.244,05

34.817,71

4.590.117,70 €

87.061,76

52.635,88

34.425,88

4.537.481,82 €

87.061,76

53.030,65

34.031,11

4.484.451,18 €

87.061,76

53.428,38

33.633,38

4.431.022,80 €

87.061,76

53.829,09

33.232,67

4.377.193,71 €

87.061,76

54.232,81

32.828,95

4.322.960,90 €

87.061,76

54.639,55

32.422,21

4.268.321,35 €

87.061,76

55.049,35

32.012,41

4.213.272,00 €

87.061,76

55.462,22

31.599,54

4.157.809,78 €

87.061,76

55.878,19

31.183,57

4.101.931,59 €

87.061,76

56.297,27

30.764,49

4.045.634,32 €

87.061,76

56.719,50

30.342,26

3.988.914,82 €

87.061,76

57.144,90

29.916,86

3.931.769,92 €

87.061,76

57.573,49

29.488,27

3.874.196,43 €
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

87.061,76

58.005,29

29.056,47

3.816.191,15 €

87.061,76

58.440,33

28.621,43

3.757.750,82 €

87.061,76

58.878,63

28.183,13

3.698.872,19 €

87.061,76

59.320,22

27.741,54

3.639.551,97 €

87.061,76

59.765,12

27.296,64

3.579.786,85 €

87.061,76

60.213,36

26.848,40

3.519.573,50 €

87.061,76

60.664,96

26.396,80

3.458.908,54 €

87.061,76

61.119,95

25.941,81

3.397.788,59 €

87.061,76

61.578,35

25.483,41

3.336.210,25 €

87.061,76

62.040,18

25.021,58

3.274.170,06 €

87.061,76

62.505,48

24.556,28

3.211.664,58 €

87.061,76

62.974,28

24.087,48

3.148.690,30 €

3.172.305,48

3.148.690,30

23.615,18

0,00 €

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΔΟΣΕΩΝ

238.239,98

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

3,00%
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ΤΟΚΟΣ

ΤΟΚΟΣ ΜΕ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
3,6%

ΔΟΣΗ

3,00%

1.786,80

1.851,12

1.851,12

238.239,98

3,00%

1.786,80

1.851,12

1.851,12

0,00

238.239,98

3,00%

1.786,80

1.851,12

1.851,12

4

0,00

238.239,98

3,00%

1.786,80

1.851,12

1.851,12

5

5.956,00

232.283,98

3,00%

1.786,80

1.851,12

7.807,12

6

5.956,00

226.327,98

3,00%

1.742,13

1.804,85

7.760,85

7

5.956,00

220.371,98

3,00%

1.697,46

1.758,57

7.714,57

8

5.956,00

214.415,98

3,00%

1.652,79

1.712,29

7.668,29

9

5.956,00

208.459,98

3,00%

1.608,12

1.666,01

7.622,01

10

5.956,00

202.503,98

3,00%

1.563,45

1.619,73

7.575,73

11

5.956,00

196.547,98

3,00%

1.518,78

1.573,46

7.529,46

12

5.956,00

190.591,98

3,00%

1.474,11

1.527,18

7.483,18

13

5.956,00

184.635,98

3,00%

1.429,44

1.480,90

7.436,90

14

5.956,00

178.679,99

3,00%

1.384,77

1.434,62

7.390,62

15

5.956,00

172.723,99

3,00%

1.340,10

1.388,34

7.344,34

16

5.956,00

166.767,99

3,00%

1.295,43

1.342,07

7.298,06

17

5.956,00

160.811,99

3,00%

1.250,76

1.295,79

7.251,79

18

5.956,00

154.855,99

3,00%

1.206,09

1.249,51

7.205,51

19

5.956,00

148.899,99

3,00%

1.161,42

1.203,23

7.159,23

20

5.956,00

142.943,99

3,00%

1.116,75

1.156,95

7.112,95

21

5.956,00

136.987,99

3,00%

1.072,08

1.110,67

7.066,67

ΔΟΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

1

0,00

238.239,98

2

0,00

3

A/A
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22

5.956,00

131.031,99

3,00%

1.027,41

1.064,40

7.020,40

23

5.956,00

125.075,99

3,00%

982,74

1.018,12

6.974,12

24

5.956,00

119.119,99

3,00%

938,07

971,84

6.927,84

25

5.956,00

113.163,99

3,00%

893,40

925,56

6.881,56

26

5.956,00

107.207,99

3,00%

848,73

879,28

6.835,28

27

5.956,00

101.251,99

3,00%

804,06

833,01

6.789,01

28

5.956,00

95.295,99

3,00%

759,39

786,73

6.742,73

29

5.956,00

89.339,99

3,00%

714,72

740,45

6.696,45

30

5.956,00

83.383,99

3,00%

670,05

694,17

6.650,17

31

5.956,00

77.427,99

3,00%

625,38

647,89

6.603,89

32

5.956,00

71.471,99

3,00%

580,71

601,62

6.557,62

33

5.956,00

65.515,99

3,00%

536,04

555,34

6.511,34

34

5.956,00

59.559,99

3,00%

491,37

509,06

6.465,06

35

5.956,00

53.604,00

3,00%

446,70

462,78

6.418,78

36

5.956,00

47.648,00

3,00%

402,03

416,50

6.372,50

37

5.956,00

41.692,00

3,00%

357,36

370,22

6.326,22

38

5.956,00

35.736,00

3,00%

312,69

323,95

6.279,95

39

5.956,00

29.780,00

3,00%

268,02

277,67

6.233,67

40

5.956,00

23.824,00

3,00%

223,35

231,39

6.187,39

41

5.956,00

17.868,00

3,00%

178,68

185,11

6.141,11

42

5.956,00

11.912,00

3,00%

134,01

138,83

6.094,83

43

5.956,00

5.956,00

3,00%

89,34

92,56

6.048,56

44

5.956,00

0,00

3,00%

44,67

46,28

6.002,28

20.5.3. Η αποπληρωμή των μεταβιβαζόμενων στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεώσεων από
άληκτο κεφάλαιο των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης θα γίνει μέσω των
μισθωμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αρχής γενομένης από το τέλος του επόμενου μήνα από
την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
20.5.4. Η ανωτέρω ειδική αυτή ρύθμιση συμφωνείται εξ αιτίας του γεγονότος ότι η
Eurobank Leasing έχει εκμισθώσει στην Εταιρεία ακίνητο, ευρισκόμενο στο Κρυονέρι
Αττικής, το οποίο, αφενός μεν είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, σημαντικής
εμπορικής αξίας, η αξία του οποίου υπερβαίνει σημαντικά την αξία των εκμισθωμένων
μηχανημάτων και πάγιου εξοπλισμού, αφετέρου δε και κυριότερο στεγάζονται εκεί
καίριες εγκαταστάσεις της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη και
ομαλή λειτουργία της τελευταίας και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σημειώνεται ότι η ευνοϊκή
μεταχείριση της EUROBANK LEASING έναντι των λοιπών Εταιριών LEASING έγκειται
κυρίως σε σπουδαίους επιχειρηματικούς λόγους, αφού το συγκεκριμένο ακίνητο στο
Κρυονέρι είναι στρατηγικής σημασίας όχι μόνο γιατί στεγάζει μια από τις μεγαλύτερες
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μονάδες παραγωγής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αλλά και γιατί χρησιμοποιείται ως μονάδα / σημείο
διανομή των προϊόντων σε όλη τη Στερεά Ελλάδα και ως εκ τούτου επιβάλλεται η
αποφυγή κινδύνου λύσεως της συγκεκριμένης Συμβάσεως.
20.6.

Υποχρεώσεις

από

τις

Συμβάσεις

πρακτορείας

επιχειρηματικών

απαιτήσεων/factoring
20.6.1. Στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στο σύνολό τους οι
συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αυτούσιες (μαζί με τις τυχόν
εξασφαλίσεις) σε ποσοστό 100% χωρίς οποιαδήποτε απομείωση, τροποποιούμενες /
ρυθμιζόμενες μόνο ως προς το επιτόκιο, το οποίο, συμφωνείται με την παρούσα
Συμφωνία σε επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο Euribor τριμήνου (ελάχιστο:
0%), πλέον περιθωρίου ανερχόμενου σε 3,0%. Ειδικά ως προς τα ποσοστά
προεξόφλησης που έχουν συμφωνηθεί στις ανωτέρω συμβάσεις πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων, συμφωνείται ότι έκαστη εταιρία factoring διατηρεί το
δικαίωμα να μεταβάλει τα εν λόγω ποσοστά ελεύθερα.
Οι συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, που μεταβιβάζονται και
μεταφέρονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ρυθμίζονται ως ανωτέρω, μνημονεύονται
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα :

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FACTORING
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ FACTORS A.E.
Eurobank Factors

Eurobank Factors

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υπ’ αριθμ. 1060/11-12-2015 σύμβαση
πρακτορείας επιχειρηματικών επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring) χωρίς αναγωγή
Υπ’ αριθμ. 389/25.11.2011 σύμβαση
πρακτορείας επιχειρηματικών επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring) με αναγωγή
Υπ’
αριθμ.
1843/26-2-2010
σύμβαση
πρακτορείας
επιχειρηματικών
απαιτήσεων
(factoring) αόριστης διάρκειας χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Υπ’
αριθμ.
2099/24-2-2011
σύμβαση
πρακτορείας
επιχειρηματικών
απαιτήσεων
(factoring), αόριστης διάρκειας με δικαιωμα
αναγωγης
Υπ’
αριθμ.
3626/17-9-2013
σύμβαση
πρακτορείας
επιχειρηματικών
απαιτήσεων
(factoring) με δικαίωμα μερικής αναγωγής
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.

Υπ’
αριθμ.
3625/17-09-2013
Σύμβαση
Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Χωρίς
Αναγωγή

20.6.2. Τυχόν υποχρεώσεις που μπορεί να ανακύψουν μέχρι την Δικαστική Απόφαση
θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά και ομαλά, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα στις Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και
μέσω της δραστηριότητας της επιχείρησης, που δεν έχει παύσει. Σε κάθε περίπτωση,
η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ στην οποία μεταβιβάζονται και μεταφέρονται αυτούσιες οι Συμβάσεις
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

αναλαμβάνει και κάθε

υποχρέωση που τυχόν ήθελε ανακύψειαπό αυτές, είτε κατά το χρονικό διάστημα με
μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, είτε και στο μέλλον μετά την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
20.6.3. Η ρύθμιση των υποχρεώσεων του παρόντος Άρθρου, δικαιολογείται από το
γεγονός ότι:
(i) οι εταιρείες factoring έχουν τη δυνατότητα να αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου,
γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι απαιτήσεις τους στην πραγματικότητα μειώνονται σε
όρους παρούσας αξίας. Αντίστοιχη αποπληρωμή σε τέτοιο βάθος χρόνου δεν είναι
βιώσιμη για τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές και γι’ αυτό αποπληρώνονται με μείωση
της απαίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.
(ii) οι εταιρίες factoring διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε επιχειρήσεις,
που συναλλάσσονται και πωλούν τα παραγόμενα προϊόντα τους σε Σούπερ Μάρκετ
και συναφή καταστήματα. Για την ακρίβεια, οι συμβάσεις factoring τιμολογίων και
επιταγών, όπως εν προκειμένω, εξασφαλίζουν επαρκή και αναγκαία για την ομαλή
λειτουργία της Επιχείρησης χρηματοδότηση, δίδοντας συγχρόνως μακροχρόνια
γραμμή πίστωσης.
(iii) οι συμβαλλόμενες εν προκειμένω εταιρείες factoring προτίθενται να αποτελέσουν
σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης, συνεχίζοντας τη
διευκόλυνση των συναλλαγών της Επιχείρησης και εξασφαλίζοντας την απαραίτητα
ρευστότητα για την ομαλή λειτουργία αυτής.
(iv) ενώ στο σενάριο της βιαίας ρευστοποίησης οι συμβαλλόμενες εν προκειμένω
εταιρείες factoring ικανοποιούνται άμεσα και πλήρως μέσω των εκχωρημένων
τιμολογίων και επιταγών πελατείας.
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Άρθρο 21 : Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο
21.1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο,
συνολικού ύψους Ευρώ 7.880.445,72 κατά την 30-11-2019 και ως θα έχουν
διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ρυθμίζονται ως
εξής:
(i) Τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ 4.728.267,43
παραμένει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του
Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου
των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο.
(ii) Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού Ευρώ 3.152.178,29
μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, λόγω της
προνομιακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία, αναλαμβάνει την αποπληρωμή
μόνο του ως άνω βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100%
(εκατό τις εκατό). Το ανωτέρω ποσό των Ευρώ 3.152.178,29, ως μη διαγραφόμενο
βασικό χρέος/κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το
Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε εκατόν ογδόντα
(180) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι,
προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της
παρούσας Συμφωνίας.
21.2. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο, που θα
δημιουργηθούν από την 1-12-2019 έως και την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης
που θα επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, μεταφέρονται και
μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή του
βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100 % (εκατό τις εκατό). Το
ανωτέρω ποσό των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο, που θα
δημιουργηθούν από την 1-12-2019 έως και την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης
που θα επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, ρυθμίζεται, διακανονίζεται
και αποπληρώνεται σε εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς
σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό
χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.
21.3. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο, που θα
δημιουργηθούν από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω Δικαστικής Απόφασης
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μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, που αναλαμβάνονται από την
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ρυθμίζονται, διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε εκατόν ογδόντα
(180) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι,
προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, της πρώτης καταβλητέας εντός ενενήντα
(90) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και
εκάστης των επόμενων δόσεων θα καταβάλλεται την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα
εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.
21.4. Στις περιπτώσεις των Άρθρων 21.1 και 21.2, η πρώτη δόση θα καταβληθεί
εντός ενενήντα (90) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής και εκάστης των επόμενων δόσεων θα καταβάλλεται την τελευταία
Εργάσιμη Ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.
21.5. Τονιστέον δε ότι ενόψει της ανωτέρω ρύθμισης, που περιγράφεται στα Άρθρα
21.1 – 21.4, έχει ληφθεί υπόψη η προνομιακή θέση του Ελληνικού Δημοσίου καθώς
και το γεγονός ότι το ίδιο προς εξασφάλιση μέρους των απαιτήσεών του έναντι της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ποσού Ευρώ 5,7εκ, έχει εγγράψει δύο (2) υποθήκες σε επτά (7) όμορα
αγροτεμάχια, που συνενωμένα αποτελούν ένα ενιαίο αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ρέθυμνο Κρήτης, ενώ, κατά το υπόλοιπο ποσό των απαιτήσεών του εκ
Ευρώ 2,5 εκ είναι γενικός προνομιούχος πιστωτής (4ης & 6ης τάξεως) , και ως εκ τούτου
το ποσοστό ικανοποίησής του στο σενάριο της βίαιης ρευστοποίησης, λαμβανομένων
υπόψη σωρευτικά και της εμπράγματης εξασφάλισής του, της εξασφαλιστικής αξίας
των υπέγγυων όμορων και ουσία συνενωμένων αγροτεμαχίων καθώς και του γενικού
προνομίου του, ανέρχεται μεσοσταθμικά σε ποσοστό 32,6 %.
Ενώ, συγχρόνως, η εκτιθέμενη ανωτέρω διαγραφή μέρος του κεφαλαίου και του
συνόλου (κατά ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό)) των τόκων, προστίμων,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων είναι σύννομη, δεδικαιολογημένη λόγω της
επιδίωξης της παρούσης διαδικασίας, που είναι η στήριξη και η μη χειροτέρευση της
οικονομικής θέσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και η αποφυγή της παύσης των πληρωμών της.
Εξάλλου, ήδη με το άρθρο 15 του Ν. 4469/2017, που κινείται στον ίδιο άξονα και
εμφορείται από την ίδια με τον Πτωχευτικό Κώδικα διάθεση διάσωσης των
παραγωγικών

επιχειρήσεων

προβλέπεται

ρητά

η

δυνατότητα

διαγραφής

τόκων/προσαυξήσεων, αλλά ακόμη και κεφαλαίου για χρέη απέναντι στο Δημόσιο και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο δε αυτό, από τις ως άνω
νομοθετικές επιλογές, καθίσταται σαφές, ότι ενόψει της κοινωνικοοικονομικής κρίσης
τάσσεται ως πρόκριμα η βιωσιμότητα της επιχείρησης, και μπροστά στην πιθανότητα
επιβίωσης αυτής, υποχωρούν απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων
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κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση δε, πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι,
η επίτευξη του στόχου της παρούσης Συμφωνίας, δηλαδή η επιστροφή της
Επιχείρησης στην παραγωγική διαδικασία, θα έχει σαν αποτέλεσμα και τα μελλοντικά
έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.
21.6. Οφειλές, που τυχόν προκύψουν ή καταλογιστούν ή βεβαιωθούν στην ΕΤΑΙΡΙΑ
από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και
αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε καταλογισμό φόρων, τελών, εισφορών
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή
επιρριπτόμενων φόρων, ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου, έκτακτης
εισφοράς καθώς και σε καταλογισμό προστίμων ή κυρώσεων για παράβαση του ΚΦΑΣ,
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικό Ποινολόγιο (Ν. 2523/1997, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή
εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών
επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή/και πρόστιμα αφορούν σε οποιαδήποτε
παρελθούσα εταιρική χρήση ή/και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά εκκαθαρίσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ) οποτεδήποτε και εάν
προκύψουν/καταλογισθούν/βεβαιωθούν, και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε
αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν
αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά θα αποτελούν υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
. Ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα
διαγράφονται κατά ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό).
21.7. Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 21.6 μη μεταφορά / μη μεταβίβαση στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ τυχόν υποχρεώσεων ήθελε προκύψουν από παρελθόντες ή τρέχοντες ή
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, αλλά για πράξεις, παραλείψεις και εν γένει
περιστάσεις αναγόμενες σε χρόνο μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής είναι νόμιμη ενόψει της διάταξης του άρθ, 178 ΠτωχΚ περί αποκλεισμού
εφαρμογής του άρθ. 479 ΑΚ σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης του
οφειλέτη κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ΠτΚ, επίσης δε είναι αναγκαία και εύλογη
με βάση τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αφού στο πλαίσιο της βιωσιμότητας της ΝΕΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς για τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου και την κάλυψη των
πάσης φύσεως αναγκών της θα πρέπει να αναλαμβάνονται και αναλαμβάνονται από
αυτήν υποχρεώσεις συγκεκριμένες, ορισμένες και εμφανείς και όχι αμφίβολες ή
εικαζόμενες ή στηριζόμενες σε μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα.
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Άρθρο 22 : Υποχρεώσεις προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς
22.1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους
Ευρώ 7.260.846,99 κατά την 30-11-2019 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ 4.356.508,19
παραμένει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του
Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου
των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το ΕΦΚΑ.
(ii) Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού Ευρώ 2.904.338,80
μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, λόγω της
προνομιακής θέσης του ΕΦΚΑ, η οποία, αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο του ως
άνω

βασικού

χρέους

(κεφαλαίου)

της

οφειλής,

πλην

τόκων,

προστίμων,

προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100%
(εκατό τις εκατό). Το ανωτέρω ποσό των Ευρώ 2.904.338,80, ως μη διαγραφόμενο
βασικό χρέος/κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το ΕΦΚΑ
ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες
άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές
άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας
Εξυγίανσης. 22.2. Σημειούται ότι τυχόν χρηματικά ποσά που είτε θα καταβληθούν
απευθείας από την ΕΤΑΙΡΙΑ είτε θα παρακρατηθούν υπέρ και επ’ ωφελεία του ΕΦΚΑ
κατά την Ενδιάμεση Περίοδο σε συμμόρφωση με τα επιτασσόμενα στην από 31-012020 Προσωρινή Διαταγή του κ. Δικαστή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, με
την οποία κρίθηκε ότι πρέπει να χορηγηθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ βεβαίωση οφειλών υπέχουσα
θέση ασφαλιστικής ενημερότητας για λόγους επιχειρηματικούς και κυρίως για να
καταστεί δυνατή η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, υπό τον
όρο

παρακράτησης

ποσοστού

8%

εκ

των

χορηγήσεων/πιστώσεων,

θα

συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό του μεταβιβαζόμενου και αναλαμβανόμενου από
τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσού του Άρθρου 22.1.
22.3. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τον ΕΦΚΑ, που θα δημιουργηθούν από την
1-12-2019 έως και την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης που θα επικυρώνει την
παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ,
η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή του βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής,
πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται
κατά ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό). Το ανωτέρω ποσό των υποχρεώσεων της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς το ΕΦΚΑ, που θα δημιουργηθούν από την 1-12-2019 έως και την
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έκδοση της Δικαστικής Απόφασης που θα επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης, ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε εκατόν ογδόντα (180)
ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι,
προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της
παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης.
22.4. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τον ΕΦΚΑ, που θα δημιουργηθούν από την
ημερομηνία έκδοσης της Δικαστικής Απόφασης μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
της Συναλλαγής, που αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ρυθμίζονται,
διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες άτοκες
μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας εντός ενενήντα (90) Εργασίμων Ημερών
από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και εκάστης των επόμενων
δόσεων θα καταβάλλεται την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα εκάστου επόμενου
ημερολογιακού μηνός.
22.5. Στις περιπτώσεις των Άρθρων 22.1 και 22.2, η πρώτη δόση θα καταβληθεί
εντός ενενήντα (90) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής και εκάστης των επόμενων δόσεων θα καταβάλλεται την τελευταία
Εργάσιμη Ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.
22.6. Τονιστέον δε ότι ενόψει της ανωτέρω ρύθμισης, που περιγράφεται στα Άρθρα
22.1 – 22.4, έχει ληφθεί υπόψη σωρευτικά τόσο η προνομιακή θέση του ΕΦΚΑ και ως
εκ τούτου το ποσοστό ικανοποίησης του ΕΦΚΑ στο σενάριο της βίαιης
ρευστοποίησης, λαμβανομένου υπόψη και του γενικού προνομίου του, και κυρίως της
εμπορικής αξίας του συνόλου της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ανέρχεται σε ποσοστό
26,6% όσο και η αναγκαιότητα η ΕΤΑΙΡΙΑ να συνεχίσει να είναι ασφαλιστικά ενήμερη
προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτείται μέσω των τριών (3) συμβάσεων
πρακτορείας απαιτήσεων (factoring), οι οποίες, παραδοσιακά διαδραματίζουν
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε επιχειρήσεις, που συναλλάσσονται και πουλούν τα
παραγόμενα προϊόντα τους σε Σούπερ Μάρκετ και συναφή καταστήματα, αφού
εξασφαλίζουν μακροχρόνια γραμμή πίστωσης.
Συγχρόνως, η εκτιθέμενη ανωτέρω διαγραφή μέρος του κεφαλαίου και του συνόλου
(κατά ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό)) των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων είναι σύννομη, δεδικαιολογημένη λόγω της επιδίωξης της
παρούσης διαδικασίας που είναι η στήριξη και η μη χειροτέρευση της οικονομικής
θέσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και η αποφυγή της παύσης των πληρωμών της. Εξάλλου, ήδη με
το άρθρο 15 του Ν. 4469/2017, που κινείται στον ίδιο άξονα και εμφορείται από την
ίδια με τον Πτωχευτικό Κώδικα διάθεση διάσωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων
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προβλέπεται ρητά η δυνατότητα διαγραφής τόκων/προσαυξήσεων, αλλά ακόμη και
κεφαλαίου για χρέη απέναντι στο Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικά ως προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ο Ν. 4469/2017 επιτρέπει ρητά
την διαγραφή των εργοδοτικών κρατήσεων των ασφαλιστικών εισφορών, και εξαιρεί
από τις ρυθμίσεις του μόνο τις περιπτώσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,
εφόσον πρόκειται για κρατήσεις εργαζομένων, που δεν υπόκεινται σε διαγραφή.
Με τον τρόπο δε αυτό, από τις ως άνω νομοθετικές επιλογές, καθίσταται σαφές, ότι
ενόψει της κοινωνικοοικονομικής κρίσης τάσσεται ως πρόκριμα η βιωσιμότητα της
επιχείρησης, και μπροστά στην πιθανότητα επιβίωσης αυτής, υποχωρούν απαιτήσεις
του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση
δε, πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι, η επίτευξη του στόχου της παρούσης
Συμφωνίας, δηλαδή η επιστροφή της Επιχείρησης στην παραγωγική διαδικασία, θα
έχει σαν αποτέλεσμα και τα μελλοντικά έσοδα των Φορέων κοινωνικής ασφάλισης από
τις εισφορές. Ενώ, σε περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρίας, το Ελληνικό Δημόσιο και
οι ασφαλιστικοί φορείς όχι μόνον δεν θα ικανοποιηθούν πλήρως, αλλά πρόκειται να
απολέσουν και μελλοντικά έσοδα, αφού θα σταματήσει κάθε επιχειρηματική
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται φόροι από αυτήν, ενώ με την
απόλυση των 584 εργαζομένων (31-01-2020) θα χαθούν μελλοντικά σημαντικά
έσοδα από εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία, πέραν του ότι από κοινωνικής άποψης
η απώλεια των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα αφήσει χωρίς εργασία τα αντίστοιχα
πρόσωπα, με τις οικογένειές τους να πένονται, και θα συμβάλει στην αύξηση της
ανεργίας.
22.7. Οφειλές, που τυχόν προκύψουν ή καταλογιστούν ή βεβαιωθούν στην ΕΤΑΙΡΙΑ
από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς ελέγχους των ασφαλιστικών
φορέων και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε καταλογισμό οποιονδήποτε
ασφαλιστικών εισφορών, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή
εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών
επιβαρύνσεων, και οι οποίοι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν σε οποιαδήποτε
παρελθούσα εταιρική χρήση ή/και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και για οποιαδήποτε αιτία, οποτεδήποτε
και εάν προκύψουν/καταλογισθούν/βεβαιωθούν, και ανεξαρτήτως του χρόνου που
είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν
αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά θα αποτελούν υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα
διαγράφονται κατά ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό).
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22.8. Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 22.6 μη μεταφορά / μη μεταβίβαση στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ τυχόν υποχρεώσεων ήθελε προκύψουν από παρελθόντες ή τρέχοντες ή
μελλοντικούς ασφαλιστικούς ελέγχους, αλλά για πράξεις, παραλείψεις και εν γένει
περιστάσεις αναγόμενες σε χρόνο μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής φορολογικούς ελέγχους, είναι νόμιμη ενόψει της διάταξης του άρθ, 178
ΠτωχΚ περί αποκλεισμού εφαρμογής του άρθ. 479 ΑΚ σε περίπτωση μεταβίβασης
περιουσίας ή επιχείρησης του οφειλέτη κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ΠτΚ,
επίσης δε είναι αναγκαία και εύλογη με βάση τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αφού στο
πλαίσιο της βιωσιμότητας της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς για τη σύνταξη του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών της θα πρέπει
να αναλαμβάνονται και αναλαμβάνονται από αυτήν υποχρεώσεις συγκεκριμένες,
ορισμένες και εμφανείς και όχι αμφίβολες ή εικαζόμενες ή στηριζόμενες σε
μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα.

Άρθρο 23 : Υποχρεώσεις προς Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς
κοινής ωφελείας και Εταιρίες κοινής ωφελείας
23.1. Το σύνολο των κατά την 30-11-2019 υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησηςκαι προς τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής
Ωφέλειας (ενδεικτικά ΕΛΤΑ Α.Ε., ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς
το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 971.963,00,
και ρυθμίζεται ως εξής:
(i) Τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ 947.663,925 θα παραμείνει
στην

ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη

Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των
πιστωτών, μεταξύ των οποίων και οι εν λόγω Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής
Ωφέλειας,
(ii) Το τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού των Ευρώ 24.299,075
αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποπληρωθεί ως εκτίθεται στο Άρθρο
23.2.
23.2. Η ανωτέρω αναληφθείσα υποχρέωση προς τις Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής
Ωφέλειας θα αποπληρωθεί σε συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες
χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες, η δε τελευταία
40η δόση που θα καταβληθεί κατά την λήξη αποτελείται από την δόση bullet payment

126
που αντιστοιχεί στο 60% της ρυθμιζόμενης οφειλής και την τελευταία τριμηνιαία δόση
και ειδικότερα ως εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι,
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων,
iv) κατά τη λήξη θα καταβληθεί δόση bullet payment, αντιστοιχούσα σε ποσοστό 60%
επί της συνολικης ρυθμιζόμενης οφειλής καθώς και η τελευταία τριμηνιαία δόση.
Για το ως άνω ρυθμιζόμενο ποσό συμφωνείται επιτόκιο 3,0% και περίοδος εκτοκισμού
συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
Ειδικότερα, στο κατωτέρω Πίνακα εκτίθεται με σαφήνεια ο τρόπος αποπληρωμής του
ρυθμιζόμενου ποσού, ως εξής:

Σταθερό 3%
Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας
Χρεολύσιο
Τόκοι
Δόση
Κεφάλαιο
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99

182,24
182,24
182,24
182,24
182,24
180,42
178,60
176,78
174,95
173,13
171,31
169,49
167,66
165,84
164,02
162,20
160,37
158,55
156,73
154,91
153,08
151,26
149,44
147,62

182,24
182,24
182,24
182,24
425,23
423,41
421,59
419,77
417,94
416,12
414,30
412,48
410,65
408,83
407,01
405,19
403,36
401,54
399,72
397,90
396,07
394,25
392,43
390,61

24.299,08
24.299,08
24.299,08
24.299,08
24.056,08
23.813,09
23.570,10
23.327,11
23.084,12
22.841,13
22.598,14
22.355,15
22.112,16
21.869,17
21.626,18
21.383,19
21.140,20
20.897,20
20.654,21
20.411,22
20.168,23
19.925,24
19.682,25
19.439,26
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242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
242,99
14.822,44

145,79
143,97
142,15
140,33
138,50
136,68
134,86
133,04
131,22
129,39
127,57
125,75
123,93
122,10
120,28
118,46
116,64
114,81
112,99
111,17

388,79
386,96
385,14
383,32
381,50
379,67
377,85
376,03
374,21
372,38
370,56
368,74
366,92
365,09
363,27
361,45
359,63
357,80
355,98
14.933,60

19.196,27
18.953,28
18.710,29
18.467,30
18.224,31
17.981,32
17.738,32
17.495,33
17.252,34
17.009,35
16.766,36
16.523,37
16.280,38
16.037,39
15.794,40
15.551,41
15.308,42
15.065,43
14.822,44
-

23.3. Εξαιρούνται ρητά οι όποιες καταβολές έχουν λάβει χώρα κατά την Ενδιάμεση
Περίοδο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής μέσω της
Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, που εγκρίθηκε από τους εδώ Συμβαλλομένων,
καθόσον,

οι

τελευταίες

(καταβολές)

υπαγορεύθηκαν

από

σπουδαίους

επιχειρηματικούς λόγους που άπτονται της συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας
της Εταιρίας και τη διατήρησή της σε λειτουργία όλων των μονάδων παραγωγής και
υποκαταστημάτων.
23.4. Τονιστέον δε ότι οι ανωτέρω Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας δεν
διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δεν
διαθέτουν προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων προς εξασφάλιση των απαιτήσεών
τους αλλά ούτε και εντάσσονται στους γενικούς προνομιούχος και ως εκ τούτου
συγκαταλέγονται στους ανέγγυους πιστωτές κατά την έννοια του άρθρου 21 ΠτΚ, και,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154 ΠτΚ στο σενάριο της βίαιης ρευστοποίησης
το ποσοστό ικανοποίησής φτάνει μόλις 1,6%.

Άρθρο 24 : Υποχρεώσεις προς τους κτηνοτρόφους
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24..1.

Οι

ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις

της

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

προς

τους

παραγωγούς/κτηνοτρόφους, την 30-11-2019, ανέρχονται στο ποσό των σαράντα
ενός χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα (41.188,85) Ευρώ.
24.2. Οι υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς/κτηνοτρόφους θα αποπληρωθούν από
την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά ποσοστό 100% (εκατό τις εκατό) και εφάπαξ εντός ογδόντα
(80) Εργάσιμων Ημερών από την Ημερομηνία της Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής,
χωρίς όμως την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
24.3. Δικαιολογητικός λόγος της αποπληρωμής του ποσοστού 100 % των
οφειλομένων προς τους

παραγωγούς/κτηνοτρόφους είναι ότι αφενός μεν

κατατάσσονται προνομιακά κατ’ άρθρον 154 περ. ε’ ΠτΚ και αφετέρου υφίσταται και
επιπροσθέτως δικαιολογητικός λόγος της παρούσας πλήρους αποπληρωμής,
επιβαλλόμενος τόσο από επιχειρηματικό λόγο, αφού οι κτηνοτρόφοι παρείχαν την
αναγκαία πρώτη ύλη (χοιρινό κρέας) για την συνέχιση της λειτουργίας της Επιχείρησης
όσο και από κοινωνικό λόγο, αφού τα χρήματα αυτά είναι αναγκαία για τη διαβίωση
των ιδίων των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους.

Άρθρο 25 : Υποχρεώσεις προς τους ανέγγυους πιστωτές / προμηθευτές
25.1. Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς ανέγγυους πιστωτές κατά
την 30-11-2019 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 23.955.169,64, και ρυθμίζονται ως εξής:
(i) Τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού Ευρώ 23.356.290,40 θα παραμείνει
στην

ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη

Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των
πιστωτών, μεταξύ των οποίων και οι ανέγγυοι.
(ii) Το τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού των Ευρώ 598.879,24
αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποπληρωθεί ως εκτίθεται στο Άρθρο
25.2.
25.2. Η ανωτέρω αναληφθείσα υποχρέωση προς τους ανέγγυους πιστωτές θα
αποπληρωθεί σε συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ
των οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες, η δε τελευταία 40η δόση που θα
καταβληθεί κατά τη λήξη αποτελείται από δόση bullet payment αντιστοιχούσα σε
ποσοστό 60% της ρυθμιζόμενης οφειλής και από την τελευταία τριμηνιαία δόση και
ειδικότερα ως εξής:
I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,
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ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο
δεδουλευμένοι τόκοι,
iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)
δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων,
iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί δόση bullet payment, αντιστοιχούσα σε ποσοστό
60% επί της συνολικης ρυθμιζόμενης οφειλής καθώς και η τελευταία τριμηνιαία δόση.
Για το ως άνω ρυθμιζόμενο ποσό συμφωνείται επιτόκιο 3,0% και περίοδος εκτοκισμού
συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.
Ειδικότερα, στο κατωτέρω Πίνακα εκτίθεται με σαφήνεια ο τρόπος αποπληρωμής του
ρυθμιζόμενου ποσού, ως εξής:
Επιτόκιο
Περίοδος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Σταθερό 3%
Χρεολύσιο
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86

Προμηθευτές
Τόκοι
Δόση
4.326,65
4.326,65
4.326,65
4.326,65
4.326,65
4.326,65
4.326,65
4.326,65
4.326,65
10.095,51
4.283,38
10.052,24
4.240,11
10.008,98
4.196,85
9.965,71
4.153,58
9.922,45
4.110,32
9.879,18
4.067,05
9.835,91
4.023,78
9.792,65
3.980,52
9.749,38
3.937,25
9.706,11
3.893,98
9.662,85
3.850,72
9.619,58
3.807,45
9.576,31
3.764,18
9.533,05
3.720,92
9.489,78
3.677,65
9.446,51
3.634,38
9.403,25
3.591,12
9.359,98
3.547,85
9.316,71
3.504,58
9.273,45
3.461,32
9.230,18
3.418,05
9.186,92
3.374,79
9.143,65
3.331,52
9.100,38
3.288,25
9.057,12
3.244,99
9.013,85

Σταθερό 3%
Κεφάλαιο
576.886,36
576.886,36
576.886,36
576.886,36
571.117,49
565.348,63
559.579,77
553.810,90
548.042,04
542.273,18
536.504,31
530.735,45
524.966,59
519.197,72
513.428,86
507.659,99
501.891,13
496.122,27
490.353,40
484.584,54
478.815,68
473.046,81
467.277,95
461.509,09
455.740,22
449.971,36
444.202,50
438.433,63
432.664,77
426.895,90

Χρεολύσιο
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93

Λοιποί πιστωτές
Τόκοι
Δόση
164,95
164,95
164,95
164,95
164,95
164,95
164,95
164,95
164,95
384,88
163,30
383,23
161,65
381,58
160,00
379,93
158,35
378,28
156,70
376,63
155,05
374,98
153,40
373,33
151,75
371,68
150,10
370,03
148,45
368,38
146,80
366,73
145,15
365,08
143,50
363,43
141,85
361,78
140,20
360,13
138,56
358,48
136,91
356,83
135,26
355,19
133,61
353,54
131,96
351,89
130,31
350,24
128,66
348,59
127,01
346,94
125,36
345,29
123,71
343,64

Κεφάλαιο
21.992,88
21.992,88
21.992,88
21.992,88
21.772,95
21.553,03
21.333,10
21.113,17
20.893,24
20.673,31
20.453,38
20.233,45
20.013,52
19.793,60
19.573,67
19.353,74
19.133,81
18.913,88
18.693,95
18.474,02
18.254,09
18.034,16
17.814,24
17.594,31
17.374,38
17.154,45
16.934,52
16.714,59
16.494,66
16.274,73
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
5.768,86
351.900,68

3.201,72
3.158,45
3.115,19
3.071,92
3.028,65
2.985,39
2.942,12
2.898,85
2.855,59
2.812,32
2.769,05
2.725,79
2.682,52
2.639,26

8.970,58
8.927,32
8.884,05
8.840,78
8.797,52
8.754,25
8.710,98
8.667,72
8.624,45
8.581,18
8.537,92
8.494,65
8.451,39
354.539,93

421.127,04
415.358,18
409.589,31
403.820,45
398.051,59
392.282,72
386.513,86
380.745,00
374.976,13
369.207,27
363.438,41
357.669,54
351.900,68
-

219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
219,93
13.415,66

122,06
120,41
118,76
117,11
115,46
113,81
112,16
110,51
108,86
107,22
105,57
103,92
102,27
100,62

341,99
340,34
338,69
337,04
335,39
333,74
332,09
330,44
328,79
327,14
325,49
323,85
322,20
13.516,28

25.3. Εξαιρούνται ρητά επιταγές ή/και εγγυητικές επιστολές καθώς και πάσης
φύσεως καταβολές προς τους ανέγγυους πιστωτές /προμηθευτές έχουν λάβει χώρα
κατά την Ενδιάμεση Περίοδο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής
μέσω της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης του Άρθρου 28, που εγκρίθηκε από τους εδώ
Συμβαλλομένων,

καθόσον,

οι

τελευταίες

(καταβολές)

υπαγορεύθηκαν

από

σπουδαίους επιχειρηματικούς λόγους που άπτονται της συνέχισης της παραγωγικής
λειτουργίας της Εταιρίας και τη διατήρησή της σε λειτουργία, που δικαιολογεί και την
ευνοική μεταχείριση των εν λόγω ανέγγυων προμηθευτών που κρίθηκαν ουσιώδεις
για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και τις αντίστοιχες
πληρωμές αναγκαίες και επιβεβλημένες.
25.4.

Τονιστέον δε ότι οι ανέγγυοι πιστωτές/προμηθευτές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν

διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αλλά
ούτε και προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους
εκ της εμπορικής συνεργασίας με την ΕΤΑΙΡΙΑ και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 154 ΠτΚ στο σενάριο της βίαιης ρευστοποίησης το ποσοστό
ικανοποίησής, ως ανέγγυοι πιστωτές κατά την έννοια του άρθρου 21 ΠτΚ, φτάνει
μόλις 1,6%.
25.5. Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια
ή/και συναλλαγματικές ή/και αξιόγραφα-χρεόγραφα, ή/και έχουν προβεί σε πράξεις
δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ενδεικτικά έκδοση
Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων
βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης και κατά το χρόνο
εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να

16.054,80
15.834,88
15.614,95
15.395,02
15.175,09
14.955,16
14.735,23
14.515,30
14.295,37
14.075,45
13.855,52
13.635,59
13.415,66
(0,00)

131
παραδίδουν αμελλητί στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τα σώματα των επιταγών, λοιπών αξιογράφωνχρεογράφων ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα
υποχρεούνται να παραιτηθούν με σχετικά δικόγραφα ή/και δηλώσεις των σχετικών
δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε
αιτία.
25.6. Εάν οιοσδήποτε προμηθευτής/πιστωτής, ο οποίος δεν συμβάλλεται στην
παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης αλλά καταλαμβάνεται από αυτήν (κατ’ άρθρον 106γ
παρ. 1 ΠτΚ), αρνηθεί να εισπράξει το τελικό και κατόπιν της απομείωσης οφειλόμενο
ποσό, η NEA ΕΤΑΙΡΙΑ θα δύναται να προσφέρει το ποσό αυτό με Δικαστικό Επιμελητή
και εφόσον και πάλι αρνηθεί ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής να εισπράξει, η NEA
ΕΤΑΙΡΙΑ θα δύναται να προβεί σε δημόσια κατάθεση αυτού στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία κατάθεση, θα αποσβέννυται και εξοφλείται
πλήρως η σχετική υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι του μη συμβαλλόμενου στη
Συμφωνία και μη συμφωνούντος στην είσπραξη αυτού πιστωτή.
25.7. Κατά την εξόφληση από την NEA ΕΤΑΙΡΙΑ οιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης
από αυτές που περιγράφονται ανωτέρω και περιλαμβάνονται στο Μεταβιβαζόμενο
Παθητικό, ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως ότι
δεν έχει εκχωρήσει την σχετική οικονομική απαίτησή του κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή/και της
ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
25.8.

Σε

αντίθετη

προμηθευτών/πιστωτών

περίπτωση,
της

ήτοι

ΕΤΑΙΡΙΑΣ,

στις
οι

περιπτώσεις

οποίες

κατά

απαιτήσεων
δήλωση

του

προμηθευτή/πιστωτή έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα ισχύει
το Άρθρο 25.6.
25.9. Απαιτήσεις προμηθευτών/πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί
σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση εκχώρησης,
διαδοχής ή υποκατάστασης, θα καταβάλλονται, μετά την απομείωσή τους, από την
NEA ΕΤΑΙΡΙΑ στον υπέρ ου η εκχώρηση, στον διάδοχο ή τον υποκατάστατο, υπό τον
όρο προσκομίσεως από αυτόν της σχετικής συμβάσεως εκχωρήσεως ή άλλου
αποδεικτικού μέσου που τον νομιμοποιεί σχετικά.
25.10. Απαιτήσεις αφανών πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες είχαν γεννηθεί στις 3011-2019 ή γεννηθούν κατά την Ενδιάμεση Περίοδο αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δεν μεταβιβάζονται στην NEA ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά θα παραμείνουν κατά
ποσοστό 2,5 % ως υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και θα καταβάλλονται μέσω της
ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού από τον Ειδικό Εντολοδόχο.
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Σε περίπτωση δε εξάλειψης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, θα διαγράφονται
κατά ποσοστό 100 % (εκατό τις εκατό).

Άρθρο 26. : Ενδοομιλικές απαιτήσεις
26.1. Οι απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι της εκ πέμπτου συμβαλλόμενης εταιρίας
TETO-ΦΑΡΜΑ Α.Ε. μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στην NEA ΕΤΑΙΡΙΑ.
Επίσης, στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβιβάζονται και μεταφέρονται οι απαιτήσεις της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά της θυγατρικής Κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία CRETA CYPRUS
LTD, ανέρχομενες την 30-11-2019 στο ποσό των Ευρώ 2.625.865,74.
26.2. Οι λοιπές απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι θυγατρικών, συνδεδεμένων και
λοιπών εταιριών, στις οποίες συμμετέχει, πλην των οριζομένων στο Άρθρο 26.1, οι
οποίες απεικονίζονται στο Παράρτημα 1 του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, δεν
μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά παραμένουν στην
ΕΤΑΙΡΙΑ.

Άρθρο 27 : Επιταγές
27.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, ότι το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των
επιταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ προς τρίτα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δυνάμει και εξ αιτίας
της οποίας οι εν λόγω επιταγές εκδόθηκαν, δηλαδή απομειώνονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας.
27.2. Εξαιρούνται ρητά επιταγές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ προς τρίτα
φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά την Ενδιάμεση Περίοδο μέχρι και την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και αφορούν είτε την καταβολή αποζημίωσης
απόλυσης λόγω καταγγελίας συμβάσεων εργασίας πρώην εργαζομένων της Εταιρίας
κατά την αυτή Ενδιάμεση Περίοδο, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα 15 της παρούσης, είτε την αγορά πρώτων υλών και αναγκαίων υλικών για
την συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρίας και τη διατήρησή της , οι
οποίες θα αποπληρωθούν κανονικά στο ακέραιο κατά την λήξη τους.
27.3. Οι απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που απορρέουν από επιταγές, οι οποίες έχουν
εκδοθεί από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και των οποίων
νόμιμος κομιστής είναι τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μεταφέρονται στο σύνολό
τους στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.
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Άρθρο 28 : Ενδιάμεση Χρηματοδότηση
28.1. Οι (1), (2) και (5) Συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενες
Τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει στην εκταμίευση του πρώτου τμήματος της
ενδιάμεσης

χρηματοδότησης

ύψους

Ευρώ

4.000.000,

προκειμένου

να

αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες δαπάνες και λειτουργικά έξοδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά το
επίμαχο χρονικό διάστημα των γενόμενων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων μέχρι και
την υπογραφή της παρούσης και κυρίως για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της
λειτουργίας της και η διατήρηση των προοπτικών εξυγίανσής της, με την σύναψη και
υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας. Το χορηγηθέν πρώτο τμήμα της ενδιάμεσης
χρηματοδότησης εκταμιεύθηκε στα πλαίσια και σε εκτέλεση των περιγραφόμενων στο
Άρθρο 3 διμερών συμβάσεων χορήγησης πίστωσης σε ανοιχτό αλληλόχρεο
λογαριασμό.
Ειδικότερα, στο κατωτέρω Πίνακα εκτίθεται το ποσοστό χρηματοδότησης των (1) - (2)
και (5) Συμβαλλόμενων Πιστωτών και των εκ τρίτου Συμβαλλομένων Τραπεζών στο
πρώτο τμήμα της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 4.000.000.

Νόμισμα: Ευρώ

Ποσοστό συμμετοχής στην χρηματοδότηση
(%)

Ποσό
χρηματοδότησης

29,97
25,06
21,77
19,52

1.198.800
1.002.000
870.800
780.800

3,68

147.200

100,00

4.000.000

ΕΤΕ
PIRAEUS SNF DAC
EUROBANK
ALPHA BANK
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΑΝΙΩΝ
Σύνολα

Επίσης, στα ως άνω πλαίσια, και προς το σκοπό υποστήριξης της ομαλής συνέχισης
της λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή
της παρούσης Συμφωνίας, οι (1), (2) και (5) Συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι εκ τρίτου
Συμβαλλόμενες Τράπεζες έχουν ήδη εκδώσει και τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές:
ΤΡΑΠΕΖΑ

Νο Ε/Ε

Λήπτης

Ποσό (Ευρώ) Ημ/νία Λήξης

ΕΤΕ

6337365004 SEARA MEATS B.V.

102.900,00

20.11.2019

ΕΤΕ

6337365349 VIONOVA Ε.Π.Ε.

63.207,14

30.12.2019

ΕΤΕ

6337365810 SEARA MEATS B.V.

103.950,00

28.11.2019
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ΕΤΕ

6337364350 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 44.070,00

26.12.2019

ΕΤΕ

6337376340 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 36.160,00

07.02.2020

ΕΤΕ

6337376332 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 79.100,00

14.02.2020

ΕΤΕ

6337376359 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 38.872,00

21.02.2020

ΕΤΕ

6337365357 ELTON S.A.

36.975,24

20.12.2019

ΕΤΕ

6337364342 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 44.070,00

13.12.2019

Σύνολο ΕΤΕ

549.304,38

Τράπεζα

Νο Ε/Ε

Ποσό
(Ευρώ)
B072144 JAN ZANDBERGEN 54.000

ALPHA BANK

Δικαιούχος

Ημ/νία
Λήξης
17/04/2020

BV
ALPHA BANK

Β071079 JAN ZANDBERGEN 106.920

18/12/2019

BV
ALPHA BANK

B072509 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

174.811

03/07/2020

ALPHA BANK

Β072510 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

97.462,50

19/06/2020

ALPHA BANK

Β072511 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

38.985

12/06/2020

ALPHA BANK

Β072512 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

50.285

05/06/2020

Σύνολο

ALPHA

522.463,50

BANK
Τράπεζα

Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό

Ημ/νία

(Ευρώ)

Λήξης

EUROBANK

9004053788 JAN ZANDBERGEN BV

72.600

20/3/2020

EUROBANK

9004053821 JAN ZANDBERGEN BV

106.920

27/03/2020

EUROBANK

9004053822 JAN ZANDBERGEN BV

54.000

20/3/2020

EUROBANK

9004053933 BELLA BULGARIA SA

171.050

30/07/2020

EUROBANK

9004053778 ΜΕΝΤ

ΣΤΑΡ 60.000

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

15/04/2020

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
Σύνολο

Σύνολο

464.570

EUROBANK

Τράπεζα

Νο Ε/Ε

Δικαιούχος

Ποσό

Ημ/νία

(Ευρώ)

Λήξης
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ΤΡΑΠΕΖΑ

2850551717

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Σ.Π.ΠΕ/Δ ΣΣ (ΣΠ 5.000,00

31/3/2020

ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ
2850571037

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

TO

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 639,93

02/08/2021

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

2850573557

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

44.000,00

07/07/2021

90.490,40

13/3/2020

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
850ILG1973046 ΚΑΛΛΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

850ILG1973450 ΚΑΛΛΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

- 389.556,20 23/03/2020

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Ε

Σύνολο

527.686,53

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ρητά συμφωνείται ότι το συνολικό ποσό της Χρηματοδότησης ποσού 4.000.000 Ευρώ
καθώς και οι εν ισχύ Εγγυητικές Επιστολές καλύπτονται από το υπερπρονόμιο του
άρθρου 154 περ. α’ ΠτΚ, ως αναγκαία χρηματοδότηση για τη διατήρηση και συνέχιση
της δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα των γενόμενων
μεταξύ τους διαπραγματεύσεων μέχρι και την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας.
28.2. Πέραν του πρώτου τμήματος της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης των Ευρώ
4.000.000 που έχει ήδη χορηγηθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ, οι εκ των Συμβαλλομένων ΕΤΕ,
ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, οι εκ τρίτου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK, και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ έχουν διαπραγματευθεί
καλόπιστα τη χορήγηση του δεύτερου τμήματος της ενδιάμεσης χρηματοδότησης
προς την ΕΤΑΙΡΙΑ ποσού Ευρώ 4.000.000,00, σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα,η
οποία θα καλύψει τις τρέχουσες λειτουργικές και χρηματοδοτικές ανάγκες της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά την Ενδιάμεση Περίοδο μέχρι και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής. Και αυτό το δεύτερο τμήμα Ενδιάμεση Χρηματοδότηση είναι ζωτικής
σημασίας, για να εξασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η συνέχιση της δραστηριότητας
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και να μην διακοπεί η παραγωγή προϊόντων και η περαιτέρω διανομή
τους στο (εμπορικό) δίκτυο.
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Το δεύτερο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης συνολικού ύψους Ευρώ
4.000.000 κατανέμεται μεταξύ των κατωτέρω , ως εκτίθεται στο κατωτέρω πίνακα:
Νόμισμα: €
ΕΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK
ALPHA BANK
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ / ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Σύνολα

Ποσό χρηματοδότησης
713.200
408.200
434.000
408.200
36.400
2.000.000
4.000.000

Επιπροσθέτως δε, οι οι (1), (2) και (5) Συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι εκ τρίτου
Συμβαλλόμενες Τράπεζες θα χορηγήσουν ή/και ανανεώσουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ συνολικό
όριο ποσού Ευρώ 3.500.000 για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, που κατανείμεται ως
εξής :
ΕΘΝΙΚΗ Ευρώ: 1.163.400,00
ALPHA BANK: Ευρώ 807.250,
EUROBANK Ευρώ 833.250,00,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ευρώ 696.500,00
υπό την νέα Σύμβαση χορήγησης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που
περιγράφεται κατωτέρω στο Αρθρο 28.3. Τονιστέον δε ότι το ανωτέρω εκτιθέμενο
στο ανώτατο όριο των Ευρώ 3.500.000,00 για την έκδοση εγγυητικών επιστολών
συνυπολογίζονται και οι ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές, οι οποίες παραμένουν
στην ΕΤΑΙΡΙΑ μέχρις εξόφλησης τους ή επιτροφής ή κατάπτωσης τους.
28.3.i Το δεύτερο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα εκταμιευθεί εντός
τριάντα (30) Ημερολογιακών Ημερών μετά την κατάθεση της παρούσας Συμφωνίας
προς επικύρωση στο αρμόδιο Πτωχευτικό δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση
ταυτόχρονα με την εκταμίευση του ποσού που αναλογεί στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα
πραγματοποιηθεί από πλευράς των (1), (2) και (5) των Συμβαλλομένων Πιστωτών και
των εκ τρίτου Συμβαλλόμενων Τραπεζών μέσω νέων συμβάσεων χορήγησης
πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, οι οποίες συμβάσεις θα καταρτισθούν
μεταξύ των ως άνω Συμβαλλομένων, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του ΕΠΕΝΔΥΤΗ ή/και της
ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κατά τους σε αυτές περιλαμβανόμενους ειδικούς όρους και
συμφωνίες και κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους ανωτέρω Πίνακες.
Στις αυτές ως άνω Συμβάσεις χορήγησης πίστωσης θα μεταφερθούν κατά την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής τα ποσά του πρώτου τμήματος της ήδη
εκταμιευθείσης χρηματοδότησης, ήτοι και πλέον συγκεκριμένα τα ποσά των οφειλών
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που περιγράφονται στους όρους 19.2.i, 19.3.1i, 19.4.1i, 19.5.1i και 19.6.1α της
παρούσας προσαυξημένα κατά τα ποσά των τόκων και τυχόν εξόδων που θα έχουν
λογιστεί μέχρι την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Για το συνολικό ποσό της άνω
πίστωσης, προβλέπεται επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο Euribor τριμήνου
(ελάχιστο: 0%), πλέον περιθωρίου ανερχόμενου σε 3,0% και της εισφοράς του Ν.
128/1975 ανερχόμενης σε 0,6%.
28.3.ii. Από πλευράς της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση θα
πραγματοποιηθεί μέσω καταβολής μετρητών χρημάτων για νόμιμη αιτία (όπως δάνειο
ή/και πίστωση ή/και προκαταβολή για αγορά εμπορευμάτων κ.ά.) και θα εκταμιευθεί
εντός τριάντα (30) Ημερολογιακών Ημερών

μετά την κατάθεση της παρούσας

Συμφωνίας προς επικύρωση στο αρμόδιο Πτωχευτικό δικαστήριο. Για την
χρηματοδότηση των Ευρώ 2.000.000 από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ στην ΕΤΑΙΡΙΑ
προβλέπεται ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,0%. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το
άρθρο 133 ΠτΚ, η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση απαλλάσσεται αυτοδικαίως από κάθε
φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου.28.4.
Το προϊόν της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο
για:
(i) την εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των
αναγκαίων πληρωμών (ιδίως μισθών, μισθωμάτων, προμήθειας πρώτων υλών και
προϊόντων),
(ii) για την αποπληρωμή των επειγουσών υποχρεώσεων, καθώς και
(iii) επειγουσών ζωτικής σημασίας λειτουργικών εξόδων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
28.5. Ρητά συμφωνείται ότι το συνολικό ποσό της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ,
συμπεριλαμβανομένων ρητά και των Εγγυητικών Επιστολών, θα καλύπτεται από το
υπερπρονόμιο του άρθρου 154 περ. α’ ΠτΚ, ως αναγκαία χρηματοδότηση για τη
συνέχιση της δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, την κάλυψη των κατεπειγουσών
αναγκών της, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πρώτων υλών και της κάλυψης
της τρέχουσας μισθοδοσίας και δή για την διατήρηση της προοπτικής εξυγίανσής της
μέσω της παρούσης Συμφωνίας, καθ’ όλο το κρίσιμο χρονικό διάστημα και το οποίο
υπερπρονόμιο υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της παρούσας
Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
28.6 Κατά την Ενδιάμεση Περίοδο, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα υποστηρίξει με κάθε πρόσφορο
τρόπο την εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ιδίως όσον αφορά
την εν γένει εμπορία και διανομή των προϊόντων της, τη διακίνησή τους, την ενίσχυση
της παραγωγικής της ικανότητας κ.ά., με εύλογους και συνήθεις όρους αγοράς που θα
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συμφωνηθούν ελεύθερα μεταξύ των μερών, προκειμένου η ΕΤΑΙΡΙΑ να διατηρήσει το
μέγιστο δυνατό μερίδιο αγοράς, που αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την αποφυγή
περαιτέρω απαξίωσής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
29.- Μεταβίβαση Έννομης Σχέσης
29.1. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των (1), (2) και (5) των Συμβαλλόμενων Πιστωτών
και εκ των τρίτου Συμβαλλόμενων Τραπεζών, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
η μεταβίβαση των εννόμων σχέσεων από όλες τις χρηματοδοτικές συμβάσεις του
Άρθρου 28 στην τελευταία. Η εν λόγω μεταβίβαση θα λάβει χώρα κατά την
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής δια της υπογραφής Προσθέτων Πράξεων
δυνάμει των οποίων η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από τις άνω συμβάσεις.
29.2. Προς εξασφάλιση των άνω χρηματοδοτικών συμβάσεων , ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ και η
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνουν ρητά και δεσμεύονται ότι μέχρι την κατάθεση της παρούσης
προς επικύρωση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου θα συστήσουν ενέχυρο πρώτης
(α’) τάξεως επί του 100% των μετοχών, αποκλειστικής κυριότητας του ΕΠΕΝΔΥΤΗ και
εκδόσεως της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, υπέρ των (1) - (5) των Συμβαλλόμενων Πιστωτών και
των εκ τρίτου Συμβαλλόμενων Τραπεζών, αναλογικά και με βάσει τα υπόλοιπά τους
ως ανωτέρω εκτίθεται, συναφθέντων προς τούτο σχετικών Συμβάσεων παροχής
ενεχύρου επί χρεογράφων με κείμενο αποδοχής των (1) – (5) των Συμβαλλόμενων
Πιστωτών και των εκ τρίτου Συμβαλλόμενων Τραπεζών, κατά τους ειδικούς όρους και
συμφωνίες αυτών.
Άρθρο 30 : Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό
30.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η πλέον επωφελής λύση για τη
διάσωση της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ήτοι της
Επιχείρησης) είναι η μεταβίβαση αυτής σε νέο αξιόπιστο φορέα, έστω και αν αυτό
σημάνει την αποξένωση της υφιστάμενης ιδιοκτησίας από αυτήν. Συνεπώς,
συμφωνήθηκε η ένταξη (μέσω μεταβίβασης) της Επιχείρησης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το
κριτήριο, βάσει του οποίου προσδιορίστηκε το τμήμα εκείνο της υφιστάμενης
επιχείρησης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που θα μεταβιβαστεί στην

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, είναι η

αναγκαιότητά του για την απρόσκοπτη εξακολούθηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Απομονώθηκαν δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τα οποία συνιστούν τη βιοσφαίρα της υφιστάμενης
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επιχείρησης και θεωρούνται απαραίτητα για τη βιωσιμότητα αυτής. Όσα στοιχεία
θεωρήθηκε ότι δεν πληρούν το ανωτέρω κριτήριο θα παραμείνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ.
30.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, πέραν των ειδικότερα αναφερόμενων
στην παρούσα, οποιαδήποτε στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού δεν περιγράφονται
ρητά στην παρούσα και στα αντίστοιχα Παραρτήματα, δεν μεταφέρονται, δεν
μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και παραμένουν ως
δικαιώματα, υποχρεώσεις και οφειλές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
30.3. Ειδικότερα, το Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ απεικονίζεται στο
Παράρτημα 2 της παρούσας, και είναι διαγραμματικά τα εξής:
30.3.1. Οι Συμμετοχές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες με
την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», «CRETA CYPRUS LTD», «Creta Farms
USA», «Creta Farms Luxembourg S.A.» και «Creta Farms Food SRL»,
30.3.2. Οι Συμμετοχές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις εταιρίες «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΑΝΙΩΝ», «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και «I.F.S. Hellas Συστήματα
Πληροφορικής Α.Ε.»,
30.3.3. Η απαίτηση της

ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία

«ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

με

ΑΦΜ

094197676,

συνολικού

ποσού

Ευρώ

8.879.747,06, η οποία έχει ήδη εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των (1) – (5)
Πιστωτικών & Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, δυνάμει της από 28-11-2019 Σύμβασης
Εκχώρησης Απαίτησης.
30.3.4. Η απαίτηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά του Ελληνικού Δημοσίου, απορρέουσα από
επιδότηση/χρηματοδότηση, βάσει του Ν. 3299/2004

και της υπ’ αριθμ. πρωτ.

27955/ΥΠΕ/00432/Ε/Ν/.3299/2004/23-06-2011 απόφασης του Υφυπουργείου
Οικονομίας της, επί της οποίας έχει συσταθεί

ενέχυρο υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ

EUROBANK, δυνάμει της από 29.12.2011 Σύμβασης Ενεχύρασης Απαιτήσεως,
30.3.5.

Η απαίτηση κατά της εταιρίας Novaplot ltd, συνολικού

ποσού Ευρώ

1.124.065,26.
30.3.6. Οι απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά των μετόχων, κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και
Κωνσταντίνου Δομαζάκη, ποσών Ευρώ 1.338.449,00 και Ευρώ 1.563.095,00
αντίστοιχα, οι οποίες απεικονίζονται στο από 30-11-2019 Ισοζύγιο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
καθώς και στα βιβλία και στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
30.3.7. Οι αγωγές που έχει ασκήσει η ΕΤΑΙΡΙΑ κατά του μετόχου, Κωνσταντίνου
Δομαζάκη, και συγκεκριμένα (α) η από 18-06-2019 και με αριθμ. καταθ. δικ.
ΜΤ/10/2019 Αγωγή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και (β) η από 06-09-2019 και με αριθμ.καταθ.δικ.
ΜΤ/173/2019 Αγωγή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.
Άρθρο 31 : Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό
31.1. Το Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, το οποίο θα παραμείνει ως
υποχρεώσεις και οφειλές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, απεικονίζεται στο Παράρτημα 4 της
παρούσας, και είναι διαγραμματικά τα εξής:
31.1.1. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρούσα, αναφορικά με τους
εργαζόμενους και τις υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης (Κύριας ή Επικουρικής), Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών
Τοπικών Αυτοδιοίκησης, το σύνολο των συμβάσεων και συμβατικών υποχρεώσεων
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τρίτους, εφόσον αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο Άρθρο 12 και
13 της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης.
31.1.2. Το σύνολο των συμβάσεων, συμβατικών και εν γένει υποχρεώσεων της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τρίτους που αναλήφθηκαν ή/και υπεγράφησαν από την ΕΤΑΙΡΙΑ κατά
την Ενδιάμεση Περίοδο ή/και οιεσδήποτε υποχρεώσεις γεννήθηκαν στην περίοδο
αυτή, με εξαίρεση την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.
31.1.3. Μέρος των απαιτήσεων των συμβάσεων χορήγησης πιστώσεων, κατά τα
αντίστοιχα ποσά που αναλύονται στο Άρθρο 19 & 20 της παρούσας Συμφωνίας.
31.1.4. Απαιτήσεις αφανών πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίες είχαν γεννηθεί στις
30-11-2019 ή γεννήθηκαν κατά την Ενδιάμεση Περίοδο αλλά δεν εμφανίζονται στα
βιβλία της.
31.1.5. Οφειλές που τυχόν προκύψουν ή/και βεβαιωθούν στην ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την
Ενδιάμεση

Περίοδο

ή/και

μελλοντικά,

από

παρελθόντες,

τρέχοντες

ή/και

μελλοντικούς φορολογικούς ή/και ασφαλιστικούς ελέγχους και αφορούν, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό oιωνδήποτε φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του
Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων
φόρων, φόρου προστιθέμενης αξίας, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου ή
περιουσίας, έκτακτης εισφοράς καθώς και σε καταλογισμό προστίμου ή κύρωσης για
παράβαση διατάξεων του ΚΦΑΣ και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή του Ν.
2523/1997 με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτοί καταλογίζονται ή εισπράττονται
καθώς και τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών
επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή / και πρόστιμα αφορούν σε οιαδήποτε
περιελθούσα διαχειριστική χρήση και οιεσδήποτε αιτίες (ενδεικτικά και όχι
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περιοριστικά, εκκαθαρίσεις, δικαστικές αποφάσεις), οποτεδήποτε και αν βεβαιωθούν
και ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τυχόν έχει αρχίσει η ελεγκτική
διαδικασία, δεν καταλογίζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, δεν μεταφέρονται και δεν
αναλαμβάνονται από αυτή.
31.1.6. Τυχόν πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις προκύψουν, βεβαιωθούν ή/και
καταλογισθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά την
Ενδιάμεση

Περίοδο

ή/και

μελλοντικά,

από

παρελθόντες,

τρέχοντες

ή/και

μελλοντικούς ελέγχους, που αφορούν παραβάσεις του Ν. 3556/2007 ή/και της
χρηματιστηριακής νομοθεσίας εν γένει, και τα οποία πρόστιμα και κυρώσεις αφορούν
σε οιαδήποτε περιελθούσα διαχειριστική χρήση και οιεσδήποτε αιτία, οποτεδήποτε
και αν βεβαιωθούν και ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τυχόν έχει αρχίσει η
ελεγκτική διαδικασία, δεν καταλογίζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, δεν μεταφέρονται και
δεν αναλαμβάνονται από αυτή.
31.1.7. Όλες οι εκκρεμείς αγωγές, εφέσεις, ένδικα μέσα, προσφυγές κλπ έχουν
ασκηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και από το Ελληνικό Δημόσιο και ΝΠΔΔ κατά
της

ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και γενικά οιαδήποτε τυχόν εκκρεμοδικία, δικαστική υπόθεση ή

υποχρέωση ή εν γένει δικαστική ή άλλη σχετική με υποχρέωση / εκκρεμότητα της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
31.1.8. Όλες οι αγωγές, απαιτήσεις που έχει εγείρει κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ο μέτοχος
Κωνσταντίνος Δομαζάκης, απαγορευόμενης πάσης δυνατότητας του τελευταίου να
συμψηφίσει τις φερόμενες απαιτήσεις του με απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ εναντίον του.
31.1.9.. Οιεσδήποτε τυχόν υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς πιστωτές, οι οποίες
γεννώνται από την ευδοκίμηση αιτήσεως τριτανακοπής και την διόρθωση του πίνακα
πιστωτών εφόσον ο/οι πιστωτής/ές αυτοί δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα
πιστωτών, που θα επισυνάπτεται στην παρούσα.
31.1.10. Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων καθώς και το σύνολο των
προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω
ένδικες υποθέσεις παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ.
31.1.11.. Οιεσδήποτε τυχόν ανταπαιτήσεις επί των ανωτέρω απαιτήσεων, εκτός εάν
η σχετική ανταπαίτηση έχει κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
31.1.12. Σε περίπτωση άσκησης τριτανακοπής, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 106β του Ν. 3588/2007, εάν το Πτωχευτικό Δικαστήριο προβεί σε
επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να λάβει ο ασκών την τριτανακοπή, τότε
οιοιδήποτε τέτοιοι επανυπολογισμοί και διαφοροποιήσεις δεν μεταφέρονται στη ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός εάν αφορούν Πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων έχουν αναληφθεί
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από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και εφόσον οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν υπερβαίνουν
αθροιστικά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00)

διότι άλλως

διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα της μεταβιβαζόμενης στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχείρησης
και συνακόλουθα της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Το υπόλοιπο ποσό θα παραμένει ως
υποχρέωση και οφειλή στην ΕΤΑΙΡΙΑ.
31.1.14. Το σύνολο των συμβάσεων, που δεν μεταφέρονται, δεν μεταβιβάζονται και
δεν αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ παραμένουν ως υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
θεωρούνται αυτοδικαίως και αζημίως λυθείσες.
31.1.15. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των προηγουμένων, δεν μεταφέρεται
στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και η τελευταία δεν υπέχει ουδεμία υποχρέωση από οποιοδήποτε
στοιχείο του Παθητικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ το οποίο δεν περιλαμβάνεταιρητά
κατονομαζόμενο στο Μεταβιβαζόμενο Παθητικό και στο

οικείο Παράρτημα της

παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης.
Άρθρο 32 : Ειδικός Εντολοδόχος32.1. Το Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ως περιγράφεται ανωτέρω, και ενδεικτικά οι οφειλές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς
τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές, Ελληνικό Δημόσιο, ΕΦΚΑ και τους λοιπούς
πιστωτές, όπως αυτές θα έχουν απομειωθεί και διαμορφωθεί με την παρούσα
Συμφωνία Εξυγίανσης, θα ικανοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από τον Ειδικό Εντολοδόχο.
32.2. Ο Ειδικός Εντολοδόχος θα έχει τις εξής εξουσίες:
(i) την έκδοση εκτελεστού τίτλου κατά των οφειλετών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και/ή τυχόν
ασφαλειοδοτών,
(ii) την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και/ή
τυχόν ασφαλειοδοτών,
(iii) την εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ενώπιον των αρμοδίων Πολιτικών, Διοικητικών
Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών,
(iv) την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ,
(v) την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ.
32.3. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών ή το πέρας τριών (3) ετών από την
επικύρωση της παρούσας συμφωνίας εξυγίανσης, οποιοδήποτε γεγονός επέλθει
νωρίτερα, ολοκληρώνεται και η εντολή του Ειδικού Εντολοδόχου.
32.4. Έξοδα Ειδικού Εντολοδόχου – Τρόπος Καταβολής: Ρητά συμφωνείται ότι, η
αμοιβή του Ειδικού Εντολοδόχου για την υλοποίηση όσων ορίζονται ανωτέρω, θα
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών από το προϊόν
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ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00) συν
ΦΠΑ και έξοδα.
32.5

Οιοδήποτε ποσό, το οποίο ενδεχομένως προκύψει από την ρευστοποίηση των

μη μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και υπερβαίνει την αξία
ρευστοποίησης πουαναγράφεται στην έκθεση της ΕΥ, θα αυξάνει την ικανοποίηση
των πιστωτών που παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ, ως εξής: αν το ποσό αυτό προέρχεται
από ρευστοποίηση ενεχυριασμένου, θα αυξάνει την ικανοποίηση αποκλειστικά των
πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ υπέρ των οποίων έχει συσταθεί το σχετικό ενέχυρο, ενώ αν
το ποσό προέρχεται από ελεύθερο βαρών περιουσιακό στοιχείο θα αυξάνει την
ικανοποίηση όλων των πιστωτών που παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ αναλογικά με τις
απαιτήσεις τους κατά το χρόνο ρευστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1(ι)
του ΠτΚ.
32.6. Mετά το πέρας της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
και με την προϋπόθεση ότι η ETAIPIA δεν θα διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό
στοιχείο ή πάγιο εξοπλισμό ή απαίτηση προς είσπραξη, παρά μόνο υποχρεώσεις, η
ETAIPIA θα προβεί στη διαγραφή των άνω υποχρεώσεων από τα τηρούμενα βιβλία
της, στο κλείσιμο της εκκαθάρισης καθώς και στη σύνταξη Ισολογισμού εκκαθάρισης,
οι δε Πιστωτές (συμβαλλόμενοι ή μη) δεν θα επιδιώξουντην ικανοποίηση κατά της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ τυχόν εναπομείνασας απαίτησής τους λόγω μη επάρκειας του ενεργητικού
το οποίο θα έχει εκποιηθεί και διατεθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με
βάση τις αρχές της συλλογικής ικανοποίησης και της ισότιμης μεταχείρισης των
πιστωτών. Προς τούτο θα πρέπει να συνεργαστούν και συναινέσουν οι αρμόδιες
φορολογικές αρχές εκδίδοντας τις σχετικές φορολογικές πράξεις και πιστοποιητικά
προς το σκοπό ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Η κατά τα άνω πιθανή διαγραφή των
απαιτήσεων κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν επηρεάζει εγγυήσεις και εμπράγματες
εξασφαλίσεις των εγγυητών ή τρίτων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
αναλυτικώς στο άρθρο 34 της παρούσας.
Άρθρο 33 : Λοιπές Συμφωνίες
33.1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκαστος και όλοι οι Οργανισμοί και
Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΕΛΤΑ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ,
ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιποί οργανισμοί και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά
και κάθε και όλοι οι ανάλογοι ιδιωτικοί πάροχοι υποχρεούνται να προβούν στη
μεταφορά των σχετικών συνδέσεων (ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος κλπ) στο όνομα
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της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την επίδοση σε
έκαστο των ανωτέρω της Δικαστικής Απόφασης που επικυρώνει τη Συμφωνία
Εξυγίανσης, που αποτελεί τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο.
33.2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει επιβάλλει κατάσχεση εις χείρας τρίτων
και δή επί τραπεζικών λογαριασμών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ υποχρεούται να άρει τις
κατασχέσεις αυτές, εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
33.3. Αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων
του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, οι πιστωτές (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) υπέρ
των οποίων έχουν συσταθεί τα ενέχυρα αυτά, εξαιρουμένων των Συμβαλλομένων
Πιστωτών για τους οποίους υπάρξει ειδική μνεία, τόσο κατά την 30-11-2019 όσο και
μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής υποχρεούνται όπως εντός
δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Συναλλαγής προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς το σκοπό μεταβολής
του προσώπου, άρσης, εξάλειψης και αποδέσμευσης αυτών. Η μη υλοποίηση του
συγκεκριμένου όρου, δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή/και του
ΕΠΕΝΔΥΤΗ μόνο κατά των μη συμβαλλομένων πιστωτών.
33.4. Αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων
του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, που έχουν συστήσει/ εγγράψει οι συμβαλλόμενοι
πιστωτές, τόσο κατά την 30-11-2019 όσο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
της Συναλλαγής συμφωνείται ότι οι τελευταίοι και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα προβούν σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες προς το σκοπό μεταβολής του προσώπου και απομείωσης
της εξασφαλιστικής απαίτησης στοαυτών κατά το απομειούμενο ποσό της απαίτησης
που αναλαμβάνει η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ να αποπληρώσει, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη
Συμφωνία Εξυγίανση. 33.5. Κατά την εξόφληση από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ οιασδήποτε
αναλαμβανόμενης από αυτή οικονομικής υποχρέωσης που περιλαμβάνεται στο
Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής υποχρεούται να
δηλώνει εγγράφως στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ότι δεν έχει εκχωρήσει την σχετική οικονομική
απαίτησή του κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η οποία μεταφέρεται. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι
στις περιπτώσεις απαιτήσεων προμηθευτών/πιστωτών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ οι οποίες κατά
δήλωση του προμηθευτή/πιστωτή έχουν εκχωρηθεί σε

τρίτο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, θα καταβάλλονται στον υπερ ού η εκχώρηση, μετά την απομείωσή τους υπό
τον όρο φυσικά προσκομίσεως της σχετικής σύμβασης εκχώρησης.
33.6. Εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την επίδοση σε έκαστο των
κατωτέρω της Δικαστικής Απόφασης, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί
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Οργανισμοί, Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
οι Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΜΗΕ,
ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιποί οργανισμοί και εταιρείες ύδρευσης,
αποχέτευσης) αλλά και κάθε και όλοι οι ανάλογοι ιδιωτικοί πάροχοι, υποχρεούνται να
προβούν

σε

άρση των

οποιασδήποτε

φύσεως

δεσμεύσεων,

επιβληθεισών

συντηρητικών ή αναγκαστικών κατασχέσεων που έχουν επιβάλει για την απαίτησή
τους, εις χείρας τρίτων (όπως ενδεικτικώς αναφέρουμε σε λογαριασμούς που τηρεί η
ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τραπεζικά Ιδρύματα), ανεξαρτήτως του εάν αυτή (δέσμευση/κατάσχεση)
έχει επιβληθεί και μετά την 30-11-2019 , αρκεί να αφορά χρηματική απαίτηση, η
αξίωση της οποίας έχει γεννηθεί μέχρι και την 30-11-2019 .
33.7. Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια
ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της
απαίτησής τους κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών
αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της
απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Συμφωνία Εξυγίανσης και κατά το χρόνο εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής
πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να παραδίδουν τα σώματα των επιταγών ή/και
γραμματίων ή/και συναλλαγματικών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής στην
ΕΤΑΙΡΙΑ και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και
των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.
33.8. Εάν οιοσδήποτε προμηθευτής/πιστωτής, ο οποίος δεν συμβάλλεται στην
παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, αλλά καταλαμβάνεται από αυτήν κατ΄ άρθρ. 106γ
παρ. 5 του ΠτΚ, αρνηθεί να εισπράξει το τελικό και κατόπιν της απομείωσης
οφειλόμενο σε αυτόν ποσό, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ θα δύναται να προσφέρει το ποσό αυτό
με

Δικαστικό

Επιμελητή

και

εφόσον

και

πάλι

αρνηθεί

ο

εν

λόγω

προμηθευτής/πιστωτής να εισπράξει, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δύναται να προβεί σε
δημόσια παρακατάθεση αυτού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία
παρακατάθεση, θα αποσβέννυται και εξοφλείται πλήρως η σχετική υποχρέωση έναντι
του μη συμβαλλόμενου στη παρούσα και μη συμφωνούντος στην είσπραξη αυτού
πιστωτή.
Άρθρο 34: Προσωπική Ευθύνη Εγγυητών
Ρητά συμφωνείται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας ως προς τον περιορισμό των
απαιτήσεων των Συμβαλλόμενων Πιστωτών στην παρούσα συμφωνία, δεν ισχύουν
υπέρ των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον. Οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές
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ρητά δηλώνουν διά της παρούσας ότι δεν παρέχουν την κατ’ άρθρο 106γ§2 ΠτΚ
συναίνεσή τους και η οφειλή των εγγυητών και αλληλεγγύως ευθυνόμενων και εις
ολόκληρον υπόχρεων προς καταβολή έναντι αυτών δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις
της παρούσας και διατηρείται στο ακέραιο ως έχει πριν την υπογραφή της παρούσας.

Άρθρο 35 : Αιρέσεις
35.1. Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στην
παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης ρυθμίσεων αποπληρωμής και απομειώσεων
εξαρτώνται από την προηγούμενη σωρευτική εκπλήρωση των ακόλουθων
προϋποθέσεων και αναβλητικών αιρέσεων :
(i) την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα
έχει ληφθεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης της παρούσης.
(ii) την επικύρωση από το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο της Συμφωνίας
Εξυγίανσης,
(iii) την έγκριση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης από την ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα βεβαιώνει ότι η παρούσα
συναλλαγή είναι συμβατή και εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις διατάξεις του
δικαίου του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο εντός εννέα (9)
μηνών από την Δικαστική Απόφαση, κατά τα οριζομένα στο άρθρο 103 παρ. 4 του
ΠτΚ.
35.2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ότι οι Όροι των Άρθρων
περί λύσης των διμερών συμβάσεων πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό,
που παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ, δεν θα τελεί υπό τις αναβλητικές αιρέσεις του Άρθρου
35.1. και ισχύει κατ’ άρθρον 103 παρ. 5 του ΠτΚ ανεξαρτήτως της επικύρωσης της ή
μη της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο.
35.3. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των Αιρέσεων, η παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης
καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά
οι έννομες συνέπειές της δεν επέρχονται και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα
δύναται να εγερθεί έναντι οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους για οιοδήποτε λόγο
από την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει
τις απαιτήσεις του με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ως είχαν κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας, πλέον τόκων και εξόδων
μέχρις εξοφλήσεως, και από τις ανωτέρω αναφερόμενες στο Άρθρο 3 ρυθμιζόμενες
Συμβάσεις.

147
35.4. Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο Επενδυτής δεσμεύεται ότι εντός τριάντα (30) Ημερών από
την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας θα υποβάλλει γνωστοποίηση συγκέντρωσης
στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
35.5. Καθ’ όλη την περίοδο μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού,

η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο Επενδυτής θα ενημερώνουν

τους

Συμβαλλόμενους Πιστωτές για την πορεία της διαδικασίας.

Άρθρο 36 : Λοιποί Όροι
36.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει και βεβαιώνει για την κατά τον χρόνο ανάρτησης ακρίβεια
των στοιχείων, εγγράφων και δεδομένων που έχουν αναρτηθεί στην Εικονική Αίθουσα
Τεκμηρίωσης (Virtual Data Room) προς γνώση των ενδιαφερομένων επενδυτών,
μεταξύ των οποίων ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, στη βάση των οποίων
συμβάλλονται οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ,
ιδίως δε των εκεί αναρτημένων στοιχείων, εγγράφων, δεδομένων, εκθέσεων ελέγχου
τίτλων αναφορικά με τα Μεταβιβαζόμενα Ακίνητα (για τα οποία γίνεται λόγος στο
άρθρο 7 της παρούσας), βεβαιώσεων μηχανικών για τις διοικητικές άδειες (για τις
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 9 της παρούσας), και επικαιροποιημένης
καταστάσεως των εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (για τα οποία
γίνεται λόγος στο άρθρο 10 της παρούσας) και στοιχεία για την θυγατρική εταιρία
ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε., της οποίας οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 9 της
παρούσας.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι ουδεμία ουσιώδης μεταβολή έχει επέλθει μέχρι σήμερα επ’
αυτών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να γνωστοποιήσει αμελλητί στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
κάθε τέτοια μεταβολή που τυχόν ανακύψει μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.
36.2. Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
της Συναλλαγής θα συνταχθεί Ισοζύγιο, το οποίο θα ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ και θα συμπεριλάβει τα μεταβιβαζόμενα στην
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ στοιχεία του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού και του Μεταβιβαζόμενου
Παθητικού. Το Ισοζύγιο αυτό, όπως θα ελεγχθεί, θα αποτελεί το Ισοζύγιο μεταβίβασης
της Επιχείρησης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα προσαρτηθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικόπρωτόκολλο μεταβίβασης της Επιχείρησης, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και το οποίο αναφέρεται στον ορισμό της
Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
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36.3. Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ συνέταξε το Επιχειρηματικό Σχέδιο το οποίο μελετήθηκε και
έγινε αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατ’ άρθρο 106β παρ. 3 ΠτΚ. Το σχέδιο
αυτό συνοδεύει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και υποβάλλεται μαζί με την
παρούσα στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση.
36.4. Ρητά δηλώνεται από τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ και την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ότι:
•

Συμβάλλονται στη παρούσα Συμφωνία ιδία βουλήσει, σύμφωνα με τον έλεγχο
που διενήργησαν επί των βάσει στοιχείων, εγγράφων, δεδομένων που
αντλησαν στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας ανεύρεσης επενδυτή, την
οποία διεξήγαγε η Εταιρία και μέσω της οποίας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ αναδείχθηκε
προτιμητέος και

•

Γνωρίζουν και αποδέχονται ότι η παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης θα εγκριθεί
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία θα ψηφίσουν οι
ασκούντες το δικαίωμα ψήφου ενεχυρούχοι δανειστές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

36.5. Στα πλαίσια της συμφωνούμενης και αναλυτικά περιγραφόμενης στο Άρθρο 19
ρύθμισης της Αναδεχόμενης Οφειλής, και ιδίως κατά την περίοδο χάριτος των πρώτων
δώδεκα (12) μηνών καθώς και μετά την λήξη της εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τους (1) έως και (5) των Συμβαλλομένων Πιστωτών, ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ και
η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνουν και δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε ουδεμία εταιρική
απόφαση για επιστροφή κεφαλαίων, διανομή μερισμάτων, ή/και μείωσης μετοχικού
κεφαλαίου.
36.6. Ρητά συμφωνείται η αναστολή των ατομικών διώξεων των μη Συμβαλλόμενων
πιστωτών αναφορικά με απαιτήσεις κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Δικαστικής
Απόφασης, κατ’ άρθρο 103 παρ. 1 περ. η’ ΠτΚ.
36.7. Σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος αποπληρωμής των οφειλών από
την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε καμία περίπτωση δεν αναβιώνουν οι κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αρχικές
απαιτήσεις, αλλά οι πιστωτές μπορούν να στραφούν κατά της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τις
μεταβιβασθείσες και απομειωθείσες διά της παρούσας Συμφωνίας και μόνο οφειλές
με κάθε νόμιμο μέσο, εκτελώντας τη παρούσα Συμφωνία κατά τη διάταξη του άρθρου
106 γ παρ. 5 ΠτΚ.
36.8. Σε περίπτωση εκπλήρωσης εκ μέρους της Εταιρείας κάθε μίας ξεχωριστά εκ των
υποχρεώσεων,

που

αυτή

αναλαμβάνει

από

την

παρούσα,

επέρχεται

απόσβεση/εξόφληση του αντίστοιχου μέρους του χρέους της σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας. Σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την εξόφληση οποιασδήποτε, κατά
τα ανωτέρω, δόσης ή τόκων ή και εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
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καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερη και οφείλει στις Συμβαλλόμενες Πιστώτριες από
την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδοποίησή της,
τόκο υπερημερίας, ο οποίος συμφωνείται ότι θα υπολογίζεται με το επιτόκιο, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, προσαυξημένο με την εκάστοτε ανώτατη επιτρεπόμενη
προσαύξηση λόγω υπερημερίας που εφαρμόζεται στις τραπεζικές συναλλαγές
(σήμερα 2,5% ΠΔΤΕ 2393/1996). Οι οφειλόμενοι σε καθυστέρηση τόκοι συμφωνείται
ότι τοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή
τους με το ίδιο επιτόκιο υπερημερίας. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο
οφειλόμενο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, επερχόμενου ούτω ανατοκισμού.
36.9. Οι Πιστωτές διατηρούν όσα δικαιώματα έχουν αποκτηθεί κατά την Ενδιάμεση
Περίοδο και μεταγενέστερα μέχρι τη λήξη της ισχύος της Συμφωνίας καθ’ οιονδήποτε
τρόπο.
36.10. Συμφωνείται ρητά και αναγνωρίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ότι τα εκδιδόμενα από τις Συμβαλλόμενες Πιστώτριες αντίγραφα ή αποσπάσματα από
τα βιβλία τους, που εμφανίζουν την κίνηση κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ενήμερου
ή καθυστερήσεων) από το άνοιγμά του και εντεύθεν ή από την οποιαδήποτε
αναγνώριση του υπολοίπου από την /εταιρεία και από την δια της παρούσης γενομένη
αναγνώριση της οφειλής και εντεύθεν αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων
των Συμβαλλόμενων Πιστωτριών, επιτρεπόμενης όμως της ανταπόδειξης. Τα ως άνω
ισχύουν και για τους λογαριασμούς που θα τηρούν οι Συμβαλλόμενες Πιστώτριες σε
περίπτωση καταγγελίας της παρούσας ρύθμισης. Συμφωνείται επίσης ρητά, ότι την
ίδια αποδεικτική δύναμη έχει και το απόσπασμα του λογαριασμού τάξεως (Π.Δ.
384/92), ή και της αντίστοιχης κατάστασης, όπου εμφανίζονται οι απαιτήσεις των
Συμβαλλόμενων Πιστωτριών, από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων
(ανατοκιζόμενων ανά εξάμηνο), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 88 του Ν.
3601/2007 (ήδη άρθρο 150 του Ν. 4261/2014), επιτρεπόμενης και εδώ της
ανταπόδειξης. Τα ανωτέρω αντίγραφα ή αποσπάσματα, συνομολογείται ότι θα
εξάγονται, είτε σαν φωτοαντίγραφα, είτε κατ’ ακριβή αντιγραφή των τυχόν
τηρουμένων χειρόγραφων καρτελών, είτε θα αναπαράγονται με την ηλεκτρονική
(μηχανογραφική) μέθοδο κατ’ αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του
ηλεκτρονικού υπολογιστή των Συμβαλλόμενων Πιστωτριών, είτε με κάθε άλλο τρόπο
τηρούνται αυτά κατά το Λογιστικό Σύστημα των Συμβαλλόμενων Πιστωτών και τη
σχετική με τις οικείες συναλλαγές τραπεζική πρακτική.
36.11 Έξοδα και εν γένει πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, ιδίως έξοδα μεταβίβασης
ακινήτων, μεταρρύθμισης βαρών, μεταβολή δικαιούχου κλπ., τα οποία θα
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πραγματοποιηθούν σαν συνέπεια και σε εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας,
βαρύνουν την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και πρέπει να καταβληθούν από αυτήν. . Δύνανται δε οι
Συμβαλλόμενες Πιστώτριες να φέρουν τα έξοδα αυτά σε χρέωση οποιουδήποτε
λογαριασμού της Επιχείρησης που τηρείται σ’ αυτή, ενώ η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει
ανεπιφύλακτα τις χρεώσεις αυτές ως έγκυρες και ισχυρές.
36.12. Σε περίπτωση εκπλήρωσης εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ κάθε μίας
ξεχωριστά εκ των υποχρεώσεων, που αυτή αναλαμβάνει από την παρούσα, επέρχεται
απόσβεση του μέρους του χρέους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, το οποίο μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ.
36.13. Η απόφαση που επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης αποτελεί
τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με την παρούσα υποχρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένης ρητώς και της υποχρέωσης του όρου υπό στοιχείο 4.3.viii, κατ’
άρθρο 106η, παρ. 5 ΠτΚ, δυνάμει του οποίου οι Συμβαλλόμενοι στην παρούσα
Συμφωνία Πιστωτές δύνανται να επιδιώκουν την είσπραξη των οφειλών, που
καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία
Εξυγίανσης.
36.14. Οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα συμφωνία υπάγεται
στην τοπική αρμοδιότητα του Πτωχευτικού Δικαστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στα
άρθρα 99 επ. του ΠτΚ.
36.15.

Οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές συμφωνούν ότι η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ θα υποβληθεί προς επικύρωση στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Ρεθύμνου, προκειμένου να αποκτήσει γενική δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα
99 επ και 106δ επ. ΠτΚ.
36.16. Η παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης ισχύει αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο
της διαδικασίας εξυγίανσης του Ν. 3588/2007 και ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
36.17. Κάθε ένα και όλα τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνία Εξυγίανσης
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, όπου δε αναφέρεται η παρούσα
Συμφωνία Εξυγίανσης νοείται με τα Παραρτήματα αυτής.
Άρθρο 37: Γεγονότα Καταγγελίας
37.1. Καθένας από τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές, σε περίπτωση που συντρέξει
κάποιος από τους κάτωθι λόγους καταγγελίας, θα δικαιούται να καταγγείλει την
παρούσα Συμφωνία, αφού προηγουμένως έχει κοινοποιήσει σχετική εξώδικη όχληση
συμμόρφωσης προς την

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της
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τελευταίας εντός τριάντα (30) Ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω εξώδικης
όχλησης θα προβαίνουν σε καταγγελία.
Μετά την καταγγελία ο καταγγέλλων Συμβαλλόμενος Πιστωτής θα δύναται να προβεί
στη διεκδίκηση του συνόλου των απαιτήσεών του κατά της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κάθε
νόμιμο μέσο, στις κάτωθι περιπτώσεις, καθώς και όταν συντρέχει άλλος σπουδαίος
λόγος :
Α.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ καταστεί υπερήμερη έναντι

οποιασδήποτε υποχρέωσης της από την παρούσα, η οποία θα υπερβαίνει το συνολικό
ποσό των Ευρώ 100.000,00 ανά πιστωτή.
Β.

Η μη τήρηση οποιουδήποτε όρου της παρούσης (θεωρούμενων όλων

ουσιωδών) εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Γ.

Η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ από

οποιονδήποτε τρίτο, ιδίως σε περιουσιακά στοιχεία του Μεταβιβαζόμενου
Ενεργητικού επί των οποίων υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση των Συμβαλλομένων
Πιστωτών.
Δ.

Η λύση/εκκαθάριση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ε.

Τυχόν μεταβίβαση των βεβαρημένων περιουσιακών στοιχείων της ΝΕΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς και η εγγραφή βαρών, επ’ αυτών, πέραν των ήδη υφιστάμενων,
χωρίς την έγγραφη συναίνεση των συμβαλλόμενων πιστωτριών τραπεζών.
ΣΤ.

Η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης ή/και η υπαγωγή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε

καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014 ή/και σε καθεστώς αφερεγγυότητας,
Ζ.

Η υποβολή δήλωσης παύσης πληρωμών από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Συμφωνείται ρητώς ότι σε περίπτωση κήρυξης της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε κατάσταση
πτώχευσης αιτήσει τρίτου, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106ε παρ.3 του
ΠτΚ, όπως ισχύει τροποποιηθείς.
Η. Η καταγγελία της παρούσας από οποιαδήποτε από τους λοιπούς Συμβαλλόμενους
Πιστωτές.
Θ. Η αλλαγή του μετοχικού ελέγχου της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ και συγκεκριμένα η
περίπτωση όπου ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ πάψει να κατέχει ποσοστό του 51% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ και δεν ελέγχει πλέον την διοίκηση αυτής.
Ι. Η παραβίαση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με την παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και ο Επενδυτής, με κυριότερη αυτή της μη τήρησης της
προβλεπόμενης στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και στον όρο υπό στοιχείο 4.3.viii
υποχρέωσης επενδύσεως στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ του συνολικού ποσού των Ευρώ
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20.000.000 καθώς και της μη τήρησης των προβλεπομένων στα Άρθρα 19.1.2 και
29.2.
37.2. Σε περίπτωση καταγγελίας, ο καταγγέλων πιστωτής θα δύναται να επιδιώξει
την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεών του κατά της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ από την
παρούσα Συμφωνία ή/καιαπό τις μεταξύ τους συναφθείσες διμερείς συμβάσεις,
μειούμενων κατά τα τυχόν καταβληθέντα στο μεταξύ ποσά, στη δε περίπτωση του
όρου 37.1.ΣΤ διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις του καταγγέλοντος που προέρχονται
από την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση του Άρθρου 28 απολαμβάνουν το προνόμιο του
άρθρου 154α ΠτΚ. Τονιστέον δε ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
μόνον ως προς τον καταγγέλοντα πιστωτή, αποκλειστικά και μόνον έναντι του
υπερήμερου Συμβαλλόμενου Μέρους και δεν ανατρέπεται η παρούσα Συμφωνία
Εξυγίανσης, ούτε αναβιώνουν οι αρχικές απαιτήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση
παραμένουν απομειωμένες.
37.4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο Μέρος, αυτό υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών να ενημερώσει
εγγράφως έκαστο από τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη, χορηγώντας επίσημο αντίγραφο
του εξωδίκου καταγγελίας.
Προς το σκοπό διενέργειας των γνωστοποιήσεων και κοινοποιήσεων που
προβλέπονται στην παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη διορίζουν με την παρούσα
αντικλήτους, κατ’ άρθρο 142 § 4 Κ.Πολ.Δ., τα κάτωθι πρόσωπα:
•

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον Παπαναστασόπουλο Γιάννη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός
Λ.

Αμαλίας

αριθμ.

48,

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

ipapanastasopoulos@cretafarm.gr
•

Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τον Πέτρο Χ. Σφηκάκη, δικηγόρο (ΑΜ ΔΣΑ 14882), με
επαγγελματική έδρα στην Αθήνα, οδός Σίνα

αριθμός 11, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ps@lexpartners.gr
•

H BELLA BULGARIA τον Πέτρο Χ. Σφηκάκη, δικηγόρο (ΑΜ ΔΣΑ 14882), με
επαγγελματική έδρα στην Αθήνα, οδός Σίνα

αριθμός 11, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ps@lexpartners.gr
•

Η ΕΤΕ τον Καραμήτσα Θεόδωρο του Ανδρέα, δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 29924), με
επαγγελματική έδρα στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 - 10559, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου karamitsas.theodoros@nbg.gr

•

Η ALPHA BANK ο εκάστοτε Διευθυντής του Κεντρικού Καταστήματος της
Alpha Bank Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, MainBranchManager@alpha.gr
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•

Η CAIRO No 3 τον Χαράλαμπο Ρεμπέλη, δικηγόρο ΑΜ ΔΣΠ 4177,
Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους

•

Η PIRAEUS SNF την Παναγιώτα Καραγκιουλέ, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών,
οδός Λ. Μεσογείων αριθμ, 109-111, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
karagioulep@gr.intrum.com

•

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ την Χρυσή Δεσποτάκη του Γεωργίου, κάτοικο Χανίων
Κρήτης, οδός Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132

•

Η EUROBANK LEASING τον Ιατρόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη, δικηγόρος (ΜΕ
ΑΜΔΣΑ 11519), κάτοικος Αθηνών, οδός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34, Η EΘΝΙΚΗ
FACTOROS την Eυφροσύνη Σύρμου του Χρήστου, δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 23161
) , με επαγγελματική έδρα στην Αθήνα , οδός Ζ.Πηγής 36 – 106 81 , διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου syrmou.efrosyni@nbg.gr

•

Η EUROBANK FACTOROS τον Χαράλαμπο Ρεμπέλη, δικηγόρο ΑΜ ΔΣΠ 4177,
Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
CRebelis@eurobank.gr

•

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING τον Βασίλειο Καϊμά του Χρήστου και της Ειρήνης,
κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ553294 /7.4.2016, εκδοθέντος από το Α.Τ. Π.
Φαλήρου κάτοικος (ως εκ της εργασίας του) Λ. Αλεξάνδρας αρ. 170 Αθήνα, email : V.Kaimas@piraeus-factoring.gr

•

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την Φωτεινή Μεταξωτού, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών,
οδός

Αμερικής

αριθμ.

4,

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

metaxotouf@piraeusbank.gr
•

Η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK τον Χαράλαμπο Ρεμπέλη, δικηγόρο ΑΜ ΔΣΠ 4177,
Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
CRebelis@eurobank.gr

•

H TETO-FARMA τον Παπαναστασόπουλο Γιάννη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών,
οδός Λ. Αμαλίας αριθμ. 48, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ipapanastasopoulos@cretafarm.gr

Προς τα ανωτέρω πρόσωπα θα γίνεται νόμιμα η επίδοση όλων των εξωδίκων ή
δικαστικών εγγράφων, που έχουν σχέση με την παρούσα Συμφωνία, ακόμη και
εκείνων που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία των νομίμων εκπροσώπων τους,
οι δε γνωστοποιήσεις θα δύνανται να διενεργηθούν δια της αποστολής μηνυμάτων
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις ανωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την ΕΤΑΙΡΙΑ

Για την ΕΤΕ, ως Εκπρόσωπος των
Ομολογιούχων & ατομικά

Για την ALPHA BANK

Για την CAIRO No. 3

Για την PIRAEUS SNF

Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Για την EUROBANK LEASING

Για την ΕΤΕ FACTORS
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Για την EUROBANK FACTORS

Για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING

Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Για την EUROBANK ERGASIAS

Για την IMPALA HELLAS

Για την BELLA BULGARIA

Για την ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ

