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Σεπλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εκπόνησης ενός αποτελεσματικού σχεδίου
αναδιάρθρωσης της Folli Follie Group, με στόχο να παραμείνει, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό,
βιώσιμος ο όμιλος που πλέον έχει ταυτιστεί με το μεγαλύτερο εταιρικό σκάνδαλο των
τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.
Σεσυνεργασία με Βig4 ελεγκτική εταιρεία, τη συμβουλευτική εταιρεία Synergon και τον CRO (Chief
Restructuring Officer) Δημήτρη Κουβάτσο, η διοίκηση του ομίλου παραμένει σε συζητήσεις με τους
δανειστές για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.
Ταυτόχρονα, συνεχίζει τις επαφές με επενδυτές και συγκεκριμένους πιστωτές για την εξασφάλιση
επιπρόσθετης ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων
βρίσκεται και η συμμετοχή των τελευταίων στο σχέδιο για να εξευρεθεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο
αναχρηματοδότησης της FFG.
Ωστόσο, όπως έχει γράψει το Capital.gr, για να προχωρήσει το όποιο σχέδιο είναι επιτακτική η
ανάγκη να υπάρξει κάποιου είδους συμφωνία μεταξύ των ομολογιούχων (σε ποσοστό άνω
του 60%) και της εταιρείας. Αυτό προϋποθέτει τη συναίνεση των πιστωτών στο σχέδιο που θα
τους προταθεί και την αποδοχή ότι η "νέα" Folli Follie έχει αξία και μπορεί να επιβιώσει.
Σοβαρόςπαράγοντας προβληματισμού εάν όχι "αγκάθι" αποτελούν, ωστόσο, οι τελευταίες
εξελίξεις αναφορικά με την απόρριψη από το Μονομελές Πρωτοδικείο της αίτησης υπαγωγής
στον Πτωχευτικό Κώδικα και την άρση των προστατευτικών μέτρων απέναντι σε διεκδικήσεις
αποζημίωσης.
Στοπλαίσιο αυτό, το βασικό σενάριο για το πλάνο αναδιάρθρωσης του ομίλου FFG προβλέπει, με
βάση πληροφορίες την ύπαρξη δύο ή και τριών διαφορετικών εταιρικών οντοτήτων κάτω
την ομπρέλα της Folli Follie Group, με βασικό χαρακτηριστικό τον διαχωρισμό σε "καλή" (οι

εγχώριες και ευρωπαϊκές δραστηριότητες, η Links και κάποιες διεθνείς θυγατρικές) και "κακή" (το
ασιατικό σκέλος) Folli Follie.
Ηδομή αυτή εξετάζεται να πλαισιωθεί από μια τρίτη εταιρεία η οποία θα αναλάβει να σηκώσει
το βάρος της αναδιάρθρωσης των περιουσιακών στοιχείων έναντι εξασφαλίσεων που θα δοθούν.
Η εταιρεία αυτή θα ελέγχεται από τον επενδυτή ή τους πιστωτές που θα δεχθούν να καλύψουν –
έναντι εξασφαλίσεων, εν προκειμένω ακινήτων της οικογένειας Κουτσολιούτσου και της
εισηγμένης - το σύνολο των νέων κεφαλαίων που θα απαιτηθούν.
Ουσιαστικά, η λύση που έχει προταθεί, αναφέρουν πηγές εντός της εταιρείας, βασίζεται στο
μοντέλο διάσωσης της "Καλογήρου". Στην περίπτωση αυτή η ιστορική εταιρεία πέρασε στον
έλεγχο εταιρείας του στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος έναντι εξασφαλίσεων ανέλαβε αρχικά μέρος
του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (με διαγραφή υποχρεώσεων, sale & lease back κ.α.) και
"αιμοδότησε" με κεφάλαια την αλυσίδα.
Εάντελικά προκριθεί αυτό ή κάποιο παρεμφερές μοντέλο εξυγίανσης στην περίπτωση της FFG θα
φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Επί του παρόντος, εκτός από τη δομή που θα έχει η "νέα" Folli
Follie, το πιο σημαντικό είναι να επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία με επενδυτή ή επενδυτές και
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τους ομολογιούχους. Με βάση το πλάνο που έχει συζητηθεί, για να
είναι βιώσιμη η επόμενη ημέρα (σ.σ. κάλυψη υποχρεώσεων, κεφάλαιο κίνησης, προπληρωμή
προμηθευτών, κ.ά) απαιτείται στην FFG κεφαλαιακή "ένεση" τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.
Νέος αναπληρωτής CEO
Όπωςέχει επισημάνει το Capital.gr, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης για την επόμενη
ημέρα στην FFG, πολλάκις είχε συζητηθεί η απομάκρυνση του νυν CEO Τζώρτζη
Κουτσολιούτσου.
Οιτελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει γίνει αποδεκτή η τοποθέτηση ενός νέου
προσώπου που θα καταλάβει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και
αλλαγές στα μέλη του δ.σ. (έπειτα από την παραίτηση της Ειρήνης Νιώτη, επί σειράς ετών
υψηλόβαθμου στελέχους της εταιρείας).
Ενπροκειμένω, καθήκοντα αναπληρωτή CEO αναλαμβάνει ο Νάρκισσος Γεωργιάδης,
στέλεχος της αγοράς με εμπειρία στην ίδρυση και διοίκηση βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών,
στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της μετοχικής αξίας
επιχειρήσεων.
Οκ. Γεωργιάδης ο οποίος είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής
Υφαντουργίας, τα τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής της εταιρείας EXECON που προσδιορίζεται
ως μια "διεθνής boutique εταιρεία συμβούλων". Στον ιστότοπο της εταιρείας γίνεται λόγος για τη
συνδρομή της EXECON στην εκπόνηση πάνω από 100 business plans και σχεδίων εξυγίανσης
εταιρειών, έχοντας παράλληλα διαχειριστεί διαπραγματεύσεις επενδύσεων συνολικής αξίας πάνω
από 500 εκατ. ευρώ.

Όλααυτά βεβαίως προϋποθέτουν, όπως αναφέρθηκε, πως θα διευθετηθούν οι σοβαρές
εκκρεμότητες και θα αρχίσουν να κλείνουν τα ανοικτά μέτωπα γύρω από την εταιρεία.
Πρωτίστως, απασχολεί το ζήτημα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου
από Βig4 ελεγκτική εταιρεία (σ.σ. με τη PwC να έχει δεχθεί τη σχετική κρούση) ώστε να
αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα του ομίλου της FFG για τη χρήση του 2017. Τα μέτωπα είναι
πολλά και ο χρόνος ισχνός, με τις πιθανότητες επιτυχίας να περιορίζονται μέρα με την ημέρα.
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