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Στοεπίκεντρο ερευνών που έχουν ξεκινήσει οι εισαγγελικές αρχές του Χονγκ Κονγκ βρίσκονται οι
δραστηριότητες των θυγατρικών του ομίλου Folli Follie Group στην περιοχή.
Όπωςαποκάλυψαν στελέχη της διοίκησης του ομίλου στο περιθώριο της έκτακτης γενικής
συνέλευσης της Παρασκευής, υπό διερεύνηση έχουν τεθεί οι επικεφαλής της FF Group Sourcing
Ltd (FF Asia-Pacific - APAC), της θυγατρικής της FFG μέσω της οποίας περνούσαν οι
δραστηριότητες πάνω από δέκα άλλων εταιρειών του ομίλου σε Ασία και μη. Όπως έχουν
καταγράψει τα πορίσματα των Α&Μ και της ΕΛΤΕ, η εν λόγω θυγατρική αποτελούσε στην
πραγματικότητα ένα λογιστικό κατασκεύασμα που "γύριζε" και ενοποιούσε ανύπαρκτους τζίρους,
με ανύπαρκτους προμηθευτές και πελάτες, πρακτική της οποία θα ίδια τα στελέχη του ομίλου
χαρακτήριζαν ως "γύρω-γύρω όλοι".
Τονισολογισμό της FF Group Sourcing Ltd επί σειρά ετών υπέγραφε ως πρόεδρος ο Δημήτρης
Κουτσολιούτσος (τέως πρόεδρος της FFG), ο Ιωάννης Μπεγιέτης CFO και συν-επικεφαλής της FF
Asia-Pacific (APAC) και ο Law Chin Chuen. Σύμφωνα με στελέχη της νέας διοίκησης της FFG, οι
αρχές του Χονγκ Κονγκ διερευνούν τόσο τα στελέχη της εταιρείας όσο και τους ορκωτούς ελεγκτές
και την ελεγκτική εταιρεία Thomas Ng - Chi Wa & Co.
Ηεταιρεία που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στο επίκεντρο των "αμαρτωλών" πρακτικών της
FFG στην Ασία. Με βάση τα πορίσματα εμφανίζεται να κατέγραφε ψευδή οικονομικά στοιχεία
στους ισολογισμούς της σχετικά με ταμειακά διαθέσιμα, πωλήσεις, αποθέματα και κέρδη, με
σκοπό αυτά να συμπεριληφθούν στους ενοποιημένους ισολογισμούς της μητρικής στην Ελλάδα
και να εμφανίζεται έτσι η FF ως εξαιρετικά κερδοφόρα και οικονομικά ισχυρή εταιρεία, η οποία
"σήκωνε" υψηλό δανεισμό και οι μέτοχοί της πραγματοποιούσαν placements καταγράφοντας
μεγάλες υπεραξίες.
Στοπλαίσιο αυτό, η νέα διοίκηση του ομίλου έχει αναθέσει - προ 20ημέρου - σε μεγάλη δικηγορική
εταιρεία του Χονγκ Κονγκ, τη Robertsons Solicitors, με εξειδίκευση σε θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης και ποινικού δικαίου, να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες και συμβουλεύσει την

FFG για τις νομικές ενέργειες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν, με σκοπό να αποδοθούν οι
οποιεσδήποτε ευθύνες. Ήδη έχουν απομακρυνθεί όλα τα στελέχη των εκεί θυγατρικών και έχουν
τοποθετηθεί νέοι επικεφαλής (CFO και COO).
Ηαμοιβή της Robertsons Solicitors εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί όπως συνέβη με τις αντίστοιχες
των Alvarez&Marshal και PwC. H A&M για τη δικανική έρευνα που πραγματοποίησε στην Ασία
αμείφθηκε με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ και δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόσθετη αμοιβή
στην περίπτωση που απαιτηθεί να πραγματοποιήσει και νέα έρευνα, όπως σημείωσε η διοίκηση
της FFG. Αντίστοιχα, η PwC που ανέλαβε τη διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2017, θα αμειφθεί με 2,6 εκατ. ευρώ,
πλέον ΦΠΑ.
Σεό,τι αφορά, πάντως, τη δραστηριότητα του ομίλου στην Κίνα και την Ασία ευρύτερα, εντύπωση
προκάλεσε στους μετόχους η αδυναμία της διοίκησης να απαντήσει με σαφήνεια τι έχει απομείνει
από την δήθεν "ναυαρχίδα" των διεθνών δραστηριοτήτων της FFG και ποιος είναι ο αριθμός των
καταστημάτων σήμερα. Οι επικεφαλής ανέφεραν στην έκτακτη γ.σ. πως η δραστηριότητα στην
Αμερική έχει ουσιαστικά τερματιστεί, ενώ στην Κίνα και την Ασία κλείνουν συνεχώς καταστήματα
που "δεν αποδίδουν", πλην "αντικαθίστανται από άλλα", χωρίς όμως να δοθούν άλλες
λεπτομέρειες.
Ηεκτίμηση, πλέον, είναι πως η FFG έχει περιοριστεί σε έναν όμιλο που δυνητικά μπορεί να
πραγματοποιεί ένα κύκλο εργασιών της τάξης των 300-350 εκατ. ευρώ, εάν τελικώς μπορέσει να
σταθεί στα πόδια της. Όπως παραδέχθηκε η νέα διοίκηση, η εταιρεία πιέζεται πάρα πολύ και η
κατάσταση έχει καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής, ιδιαίτερα μετά τη δέσμευση των ακινήτων της σε
Ελλάδα και εξωτερικό (μαζί με αυτά και του πολυτελούς διαμερίσματος σε ουρανοξύστη στο Χονγκ
Κονγκ) από την πώληση των οποίων υπήρχε η ελπίδα πως θα μπορούσε να αντληθεί ρευστότητα.
Πλέον το "μαξιλάρι" ρευστότητας της εταιρείας επαρκεί για διάστημα 3 μηνών και μονόδρομος για
την επιβίωση της αποτελεί η υπαγωγή στο άρθρο 106βδ του Πτωχευτικού Κώδικα.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

