ΣΥΜΦΩΝ
ΝΙΑ ΕΞΥΓ
ΓΙΑΝΣΗΣ
Στηνν Αθήνα, σή
ήμερα ……..., ημέρα……
….. μεταξύ των
τ
ακόλουθ
θων συμβαλλ
λλομένων μεερών,
αφε
ενός της Αν
νώνυμης Ετταιρίας με την επωνυμ
μία «ΜΠΑΜ
ΜΠΗΣ ΒΩΒΟ
ΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΕΧ
ΧΝΙΚΗ ΑΝΩ
ΩΝΥΜΗ ΕΤΑ
ΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «babis vovos s.a
a.», η οποία έχει
γραφ
φεία στο Μαρούσι, επίί της Λεωφό
όρου Κηφισίίας αριθμός
ς 14, έχει α
αριθμό Μητρ
ρώου
στα βιβλία Ανω
ωνύμων Εταιριών της Ν
Νομαρχίας Αθηνών
Α
228
83/06/Β/86
6/12 και ΑΦΜ
Α
094
4042920 τηςς Δ.Ο.Υ. ΦΑ
ΑΕΕ Αθηνώνν, νομίμως εκπροσωπο
ούμενης στη
ην παρούσα από
……
…………………
……..………
………,

κα
αλούμενη

εφεξής

και

χάρ
ριν

συντο
ομίας

«Η Ο
ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ», αφετέρου της …
…., καλούμενης εφεξξής και χάριν
χ
………….……
συνττομίας «Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ»
Π
και εκ τρ
ρίτου του Διαμαντή Κερασιώτη
Κ
ττου Παναγιιώτη,
Οικονομολόγου
υ, κατοίκου Αμαρουσίο
ου Αττικής, επί της οδο
ού Ελευθερίίας αριθμός
ς 23,
ό την ιδιότηττα του μεσολ
λαβητή, για
α τη διαδικα
ασία εξυγίαν
νσης που αννοίχθηκε για
α την
υπό
αφεενός συμβαλ
λλόμενη ετα
αιρία, δυνάμ
μει της υπ΄ αριθμόν 10
077/27.09.2
2013 απόφα
ασης
του Πολυμελού
ύς Πρωτοδικείου Αθη
ηνών, καλού
ύμενου εφε
εξής και χ
χάριν συντο
ομίας
«Ο Μ
ΜΕΣΟΛΑΒΗ
ΗΤΗΣ», συμφ
φωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία απ
ποδεκτά τα ακόλουθα:

κής αιτήσεως
ς της ΟΦΕΙΙΛΕΤΡΙΑΣ εν
νώπιον του Πολυμελού
ύς Πρωτοδικ
κείου
Κατόπιν σχετικ
ηνών, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμόν 10
077/27.09.2
2013 απόφαση, περίλη
ηψη της οπ
ποίας
Αθη
δημ
μοσιεύθηκε

νόμιμα

στο

Δελτίο
ο

Δικα
αστικών

Δημοσιεύσεων

(Αρ.. Φυλ. 9592
2/2.12.2013
3/010149/A
A σελ. 11), η οποία
α διέταξε ττο άνοιγμα της
διαδ
δικασίας εξυ
υγίανσης κα
ατ΄ άρθρο 99επ. ΠτΚ και όρισε μεσολαβητή
ή τον εκ τρ
ρίτου
συμ
μβαλλόμενο στην παρού
ύσα, με έργγο του την επιδίωξη σύ
ύναψης συμ
μφωνίας μεεταξύ
της οφειλέτριαςς εταιρίας και
κ εκείνων ττων πιστωτώ
ών, που εκπ
προσωπούν ττουλάχιστον
ν την
αιτούμενη
απα

εκ

του

νόμου

πλειιοψηφία

τω
ων

απαιτήσ
σεων

και

την

κατάθ
θεση

γνωμ
μοδότησης επί του σχεδ
δίου της εξυ
υγιαντικής συμφωνίας.
σ
Κατόπιν τούτων
ν, τα συμβαλ
λλόμενα μέρ
ρη συμφωνο
ούν τα ακόλουθα :
1.

Ο ΠΙΣΤΩΤ
ΤΗΣ διατηρεεί σε βάροςς της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ απαίτηση απ
πό …….……
…., η
οποία ανερ
ρχόταν την 30/09/20 13 στο ποσ
σό των Ευρώ
ώ …….…… . (€ …..) και
κ η
οποία σύμφωνα με τα
α εμπορικά βιβλία της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ αντιστοοιχεί σε ποσ
σοστό
υ συνόλου των
τ
υποχρεεώσεων της. Κατόπιν δια
αγραφής ποοσοστού ……
…..%
……..% του
της απαίτη
ησής του, τη
ην οποία ο Π
ΠΙΣΤΩΤΗΣ συμφωνεί και
κ αποδέχετ
εται, η τελευ
υταία
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ …….. (€ ……), καλούμενο εφεεξής και χάριν
χ
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
Ο» και το οπ
ποίο θα απο
οπληρωθεί κ
κατά τους όρους
συντομίας «ΟΦΕΙΛΟΜ
σας.
της παρούσ
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2.

Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ έχει λάβει γνώση και αποδέχεται το επιχειρηματικό σχέδιο της
ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ και συμφωνεί να συμμετάσχει στη συμφωνία εξυγίανσης με χρονικό
ορίζοντα έως την ……..….

3.

Συμφωνείται ότι το ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ των Ευρώ …….. (€ ……) θα
αποπληρωθεί σε 10 ισόποσες άτοκες ετήσιες δόσεις, καταβλητέες η πρώτη στις
30.12.2016 και η τελευταία στις 30.12.2025.

Με την καταβολή έκαστης των

δόσεων, ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ υποχρεούται να συντάσσει σχετικό εξοφλητικό έγγραφο, δια
του οποίου και μόνο αποδεικνύεται η καταβολή, αποκλειομένου οποιουδήποτε
άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και αυτού του όρκου. Με την καταβολή
όλων των ανωτέρω δόσεων, ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη
απαίτησή του από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ.
4.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση επικύρωσής της από το αρμόδιο
Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών), μαζί με τις υπόλοιπες συμφωνίες της
ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ με τους λοιπούς πιστωτές της.

5.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής εκ μέρους της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ εταιρίας
εκάστης των δόσεων πλέον των δύο (2) μηνών και παρέλευσης ενός (1) μηνός από
την επίδοση σχετικής όχλησης του ΠΙΣΤΩΤΗ, ο τελευταίος δικαιούται να θεωρήσει
ανατραπέντα τον παρόντα συμβιβασμό ως προς αυτόν, να ζητήσει την λήξη της
εξυγιαντικής συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο οπότε και θα αναβιώνει το
σύνολο της απαίτησης χωρίς κανένα περιορισμό. Το έως τότε καταβληθέν από την
ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ ποσό, θα συμψηφίζεται στη συνολική οφειλή.

6.

Η παρούσα συμφωνία θα επισυναφθεί στη συνολική συμφωνία εξυγίανσης, η οποία
αφού υπογραφεί από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ και τον ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ θα υποβληθεί στο
αρμόδιο Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) προς επικύρωση και θα
αποτελέσει ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι της.

7.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα συμφωνία θα υπάγεται στην
τοπική αρμοδιότητα του Πτωχευτικού Δικαστηρίου (Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών).

Κατόπιν των ανωτέρω, υπογράφηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έκαστος θα
λάβει από ένα (1) και το τέταρτο θα επισυναφθεί στην συνολική συμφωνία εξυγίανσης,
της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ

Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
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