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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της υπ’ αριθμόν 70.870/ 3-12-2018 πράξης μου  ειδοποίησης πλειστηριασμού  ενεχυρασμένων, ονομαστικών

κοινών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Δ 17.7/13.8.1923.

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ που εδρεύω στην Αθήνα και επί της οδού Καποδιστρίου αριθ. 18 (τηλ.

210  38.01.906 – 210 32.17.756),  με Α.Φ.Μ 024265997, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την

επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου αριθμός

18, με Α.Φ.Μ. 996910660, (Δ.Ο.Υ Α Αθηνών)  

                                  ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

 Την (12-12-2018), ημέρα Τετάρτη και από τις 10:00 π.μ  έως και τις  14:00 μ.μ  ενώπιόν μου, θα εκτεθούν σε δημόσιο

αναγκαστικό πλειστηριασμό, με ηλεκτρονικά μέσα  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./13.8.1923 «περί ειδικών

διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» με επίσπευση  της   ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αθήνα

(οδός Αιόλου αριθμός 86), ΑΦΜ 094014201 δυνάμει της  από 28-11-2018 επιταγής της προς εκτέλεση,  για είσπραξη

απαιτήσεως της, συνολικού ποσού ΕΥΡΩ (43.225.778,73), μετά λοιπών εξόδων, εντόκως μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του,

2.682.706 ενεχυρασμένες, κοινές, ονομαστικές, μετοχές, με α.α/ 6.387.763 – 9.070.468, εκδόσεως της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» για τις οποίες εκδόθηκε από την εκδότρια αυτών ο υπ' τέσσερα (4)/25-10-18 προσωρινός τίτλος, με

υπ' αύξοντες αριθμούς μετοχών α.α/ 6.387.763 – 9.070.468,  κυριότητας της  οφειλέτριας ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» η

οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (Δήμος Διονύσου), 23ο  χλμ. Αθηνών-Λαμίας, με ΑΦΜ  094079334/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ με

αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.): 003027701000,   οι οποίες έχουν δοθεί  ως ενέχυρο στην επισπεύδουσα με τις

από 4 Ιουνίου 2018, πέντε (5) συμβάσεις  ενεχύρου  επί κοινών ονομαστικών μετοχών, υπέρ  της επισπεύδουσας και των

ανωνύμων Τραπεζικών εταιρειών με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»,   «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,  «ΑΛΦΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ALPHA BANK» και  «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  προς

εξασφάλιση απαιτήσεων προερχομένων από συμβάσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογ/σμού,   σύμφωνα δε με τις από   26-11-

2018 τέσσερις (4) συμβάσεις   πώλησης, μεταβίβασης και εκχώρησης απαιτήσεων η επισπεύδουσα Τράπεζα κατέστη ειδική

διάδοχος των απαιτήσεων των   ανωτέρω ανώνυμων τραπεζικών  εταιριών .

 1)Η πλειστηρίαση των ως άνω μετοχών θα γίνει συνολικά  και όχι τμηματικά.

2)Η Τιμή πρώτης προσφοράς για τις ανωτέρω μετοχές ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών δηλ. στο  ποσό των ευρώ

29.456.111,88 [ήτοι 10,98 ευρώ ανά μετοχή].

3) Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει, σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή Τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός ή

με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της

τιμής πρώτης προσφοράς.

4)Ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση μόλις γίνει η κατακύρωση να καταβάλει ΑΜΕΣΑ στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το

πλειστηρίασμα σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό της υπαλλήλου του

πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα,  καθώς και το τέλος χρήσης. Στη συνέχεια

το εκπλειστηρίασμα θα καταβληθεί από την επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφο άμεσα στην επισπεύδουσα Τράπεζα και

αμέσως μετά θα παραδοθούν οι κατακυρωμένες μετοχές στον υπερθεματιστή.

H παράδοση των μετοχών στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το εκπλειστηρίασμα και το τέλος

χρήσης.

 Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να πλειοδοτήσουν, όπως προσέλθουν συμμορφούμενοι με το Νόμο, τους όρους, τις σχετικές

διατάξεις   του ΝΔ 17-7/13/8/1923 <<περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών>> και όπου υφίσταται αρρύθμιστο κενό

με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. και κάθε σχετικού νόμου.

  ΑΘΗΝΑ 3-12-2018

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

 

 

 


