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Το"πράσινο φως" στην εξυγίανση των Ναυπηγείων στο Νεώριο της Σύρου από την Onex, άναψε
χθες Πέμπτη το Πρωτοδικείο Σύρου με την απόφασή του, την οποία παρουσιάζει σήμερα το
Capital.gr. Συγκεκριμένα το Πρωτοδικείο επικύρωσε την από 26 Ιουλίου του 2018 συμφωνία
εξυγίανσης και μεταβίβασης τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της Νεώριο Σύρου, που
συνήφθη μεταξύ της αιτούσας και της πλειοψηφίας των πιστωτών της.
Τοσχέδιο εξυγίανσης της Νεώριο Σύρου προβλέπει διαγραφή 100% των τόκων, προστίμων,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και
αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 280 δόσεις. Επίσης "κούρεμα" οφειλών προς τις
τράπεζες, επιτόκιο 3,2% και 5% ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα και εξόφληση του κεφαλαίου σε
30 εξαμηνιαίες δόσεις αλλά και "κούρεμα” σε μη ουσιώδεις προμηθευτές.
Οιοφειλές ανέρχονταν στις 30/04/2018 στα 71.057.905,46 ευρώ, που μετά τις προσαρμογές και
συμψηφισμούς διαμορφώθηκαν στα 66.817.586,78 ευρώ. Προς τις τράπεζες η εταιρεία οφείλει
7,183 εκατ. ευρώ, στον ΕΦΚΑ 26,814 εκατ. ευρώ, 9,935 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, 5,518 εκατ.
ευρώ στο προσωπικό, 4,189 για αποζημιώσεις προσωπικού, 5,617 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές
προς του προμηθευτές, και 7,475 εκατ. ευρώ οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες.
ΣτηΝέα Εταιρεία, δηλαδή στην ONEX Ναυπηγεία Σύρου, μεταβιβάζονται ακίνητα και τα πάσης
φύσεως κινητά, μηχανήματα και εν γένει εξοπλισμός της επιχείρησης, πλοία και πλωτά μέσα αλλά
και οι διοικητικές άδειες και τα αποθέματα.
Μεβάση το σχέδιο εξυγίανσης, ο επενδυτής, δηλαδή η Onex του επιχειρηματία Παναγιώτη
Ξενοκώστα, έχει δεσμευθεί να βάλει 14,3 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ενώ θα
πραγματοποιήσει σωρευτικές επενδύσεις 29,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 25ετίας.
Τοσχέδιο του επενδυτή για την επόμενη ημέρα της "Νεώριο Σύρου", προβλέπει αξιοποίηση της
υφιστάμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων. Επέκταση των δραστηριοτήτων
με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες Mega Yachting, επισκευή
και κατασκευή πλατφόρμων εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία
πράσινης τεχνολογίας (LNG), κ.ά. Η διοίκηση της Νέας Εταιρείας αναμένει σταδιακή βελτίωση του

κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κέρδους, και την επαναφορά των λειτουργικών
αποτελεσμάτων σε θετικά επίπεδα από το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της.
Σεότι αφορά την πορεία του τζίρου από 15,1 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος εξυγίανσης εκτιμάται ότι θα
φθάσει στα 39,9 εκατ. ευρώ το όγδοο και στα 51,6 εκατ. ευρώ το 25ο έτος. Αναφορικά με τα
καθαρά αποτελέσματα τα οποία από ζημιές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος εκτιμάται ότι θα
περάσουν σε θετικό πρόσημο στο δεύτερο έτος, ήτοι 524.908 εκατ. ευρώ για να ανέλθουν στα 3,1
εκατ. ευρώ το 25ο έτος.
Παράλληλα, ο επενδυτής εκτιμά ότι η Νέα Εταιρεία θα επιτύχει θετικά κέρδη προ φόρων, τόκων &
αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης του 1 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος τα οποία θα αυξηθούν σε
περίπου 6 εκατ. ευρώ το 25ο έτος.
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