
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Άρθρα 106Β επ., 106Θ . του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 

4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, 4336/2015 και τον Ν. 4387/2016) 

 

Στην Αθήνα σήμερα από την 27η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 30η Σεπτεμβρίου, ο 

συμβαλλόμενος πιστωτής που αναφέρεται παρακάτω, δηλαδή: 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «................................................ Α.Ε.», που εδρεύει στη 

διεύθυνση 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(η οποία συμπεριλαμβάνεται στις Λοιπές Συμβαλλόμενες Πιστώτριες της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και καλείται ...........Α.Ε.),  

με το παρόν ρητά δηλώνει, διαβεβαιώνει, συμφωνεί και αποδέχεται τα παρακάτω: 

 

Δεδομένου ότι  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.» (εφ’ εξής 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει  συντάξει την συνημμένη στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 106 β και 106 θ του Ν. 3588/2007, την 

οποία προτίθεται να καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο προς επικύρωση. 

2. Στην ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ συμβάλλονται, μεταξύ άλλων  επίσης  

(α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι&Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» (εφ΄εξής 

καλούμενη Επενδυτής) 

(β) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» (εφ΄εξής ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) η οποία και αναλαμβάνει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

3. Το σύνολο των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με την κατάσταση πιστωτών 

αυτής, ανέρχεται σε ..........................Ευρώ, ενώ το σύνολο των εξασφαλισμένων με 

εμπράγματο δικαίωμα ή άλλο ειδικό προνόμιο απαιτήσεων, ανέρχεται σε ……….. 

Ευρώ. 

4. Η απαίτηση της ................ ανέρχεται σε ποσοστό ………% επί του συνόλου (100%) 

των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις ανάγκες της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, η οποία επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, αιτήθηκε την αποδοχή και συνακόλουθη 

υπογραφή της ................  

Με το παρόν η .................. δηλώνει ότι έλαβε γνώση των διατάξεων, όρων και 

προυποθέσεων της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και ότι υπογράφει αυτήν, ως 

προσαρτάται στο παρόν, ανεπιφυλάκτως και συναινεί ως προς το συνολικό 

περιεχόμενο αυτής αλλά και τους ειδικότερους όρους ρυθμίσεων, απομειώσεων και 

τρόπου αποπληρωμής που την αφορούν, οποιαδήποτε δε άλλη απαίτηση αυτής πέραν 

του ποσού αποπληρωμής όπως προκύπτει από την ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, 

αποσβένεται και διαγράφεται. 

Περαιτέρω αποδέχεται ότι η ειδική ρύθμιση της οφειλής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν παραβιάζει 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης ενώ σε περίπτωση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης 

θα ελάμβανε σημαντικά χαμηλότερο ποσό.  

Στην συνέχεια δηλώνει ότι  

1. Κατά την 30-06-2016 η .................... και κατά την υπογραφή του παρόντος 

διατηρεί απαίτηση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία ανέρχεται σε ............. Ευρώ και 

συμπίπτει με τις εγγραφές στις Οικονομικές Καταστάσεις και την Κατάσταση 

Πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

2. Η ανωτέρω απαίτηση είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματο δικαίωμα ή άλλο 

ειδικό προνόμιο και ανέρχεται σε ……… Ευρώ, ήτοι ποσοστό ………% επί του 

συνόλου (100%) των εμπράγματων εξασφαλίσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οι ορισμοί της παρούσας έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους ορισμούς της 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

     .........Σεπτεμβρίου 2016 

     Για την .................................. 

 


