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Θέκα: Καηάζεζε αίηεζεο ππαγσγήο ζην άξζξν 99 ηνπ Ν. 3588/2007 

 

Η εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΒΔΔ ελεκεξώλεη ην 
επελδπηηθό θνηλό όηη θαηέζεζε αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 
ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3588/2007, κε ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο 
ζηε κε ρξεκαηνδόηεζε ηεο από ηηο θύξηεο πηζηώηξηεο ηξάπεδεο, αθεηέξνπ δε 
ζηε γεληθόηεξε δπζκελή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία 
κε ηελ παξνπζηαδόκελε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε  
 
Δπί ηεο άλσ αηηήζεσο εθδόζεθε πξνζσξηλή δηαηαγή απαγνξεύνπζα ηελ ιήςε 
αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ θαη κέηξσλ ζπιινγηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο εηαηξείαο 
ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ εγγπεηώλ, ε εθηέιεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ε 
κνλνκεξήο θαηαγγειία ή ε ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαζώο θαη ε ιήςε 
δηνηθεηηθώλ κέηξσλ.  
 
Η Δηαηξεία γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο ηόζν ζε θεθάιαην θίλεζεο 
όζν θαη ησλ επελδπηηθώλ ηεο ελεξγεηώλ, βξηζθόηαλ ζε δηαδηθαζία γηα ηε 
ζύλαςε θνηλνπξαθηηθνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ κε ηηο θύξηεο πηζηώηξηεο 
ηξάπεδεο, ελέξγεηεο νη νπνίεο δελ ηειεζθόξεζαλ. Δπηπιένλ, νη 
ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο ηεο εηαηξείαο πεξηόξηζαλ ζεκαληηθά ηε δπλαηόηεηα 
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ αλαγθώλ ηεο εηαηξείαο ζε θεθάιαην θίλεζεο κε 
ζεκαληηθή αύμεζε ησλ απαηηνύκελσλ θαιύςεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
ρνξεγήζεσλ.  
 
πλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο έρεη ζπξξηθλσζεί 
νπζηαζηηθά κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεη γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο 
αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο θαη εθπιήξσζεο 
ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο.  
 
Η εηαηξεία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνζνβήζεη πεξεηαίξσ επέθηαζε ησλ σο 
άλσ πξνβιεκάησλ, πξνρώξεζε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζύλαςεο ηνπ λένπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ θαζώο 
θαη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ όξσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνύ ρσξίο 
όκσο ζεηηθό απνηέιεζκα. Δπηπιένλ ε Δηαηξεία πξνζέγγηζε ηηο ππόινηπεο 
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ηξάπεδεο γηα ζύλαςε νκνινγηαθνύ δαλείνπ ρσξίο ζεηηθή θαηάιεμε έσο ηώξα. 
Παξάιιεια πξνέβε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμεύξεζε 
ζεζκηθώλ επελδπηώλ ηόζν ζηελ εγρώξηα όζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά κε ζηόρν 
ηελ ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ελέξγεηεο νη πνίεο δελ έρνπλ έσο 
ηώξα θαξπνθνξήζεη.  
 
Σέινο ε Δηαηξεία επεμεξγάδεηαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ηεο 
ζρεδηαζκνύ κεηαμύ ησλ νπνίσλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο, ε 
δηάζεζε κε ιεηηνπξγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ε θαηά ην δπλαηό κείσζε 
ηνπ ρξόλνπ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκό κε 
επλντθόηεξνπο όξνπο ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ηόζν πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 
ηεο όζν θαη πξνο ηηο ηξάπεδεο.  
 
Με ηηο ελέξγεηεο απηέο ε εηαηξεία ιακβάλεη πιένλ όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα 
γηα ηελ έγθαηξε θαη νξζή απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηόηεηαο, 
ώζηε λα ζπλερηζηεί αδηάιεηπηα ε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα πινπνηεζεί ην 
αλαπηπμηαθό ηεο πξόγξακκα.  
 
ε θάζε πεξίπησζε, ε εηαηξεία δεζκεύεηαη όηη ζα πξνβεί ζε θάζε λόκηκε 
ελέξγεηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο εηαηξείαο, ησλ κεηόρσλ θαη 
ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, θαη ζα ελεκεξώζεη ακειιεηί κε λεώηεξε αλαθνίλσζε. 


