In Liquidation
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Σχέδιο Διακανονισμού-«το Σχέδιο», το οποίο τέθηκε σε ψήφιση στις
10 Ιανουαρίου 2018 σε ξεχωριστές συνελεύσεις των 2 τάξεων προνομιούχων πιστωτών της εταιρείας
Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ- υπό εκκαθάριση, εγκρίθηκε ως ακολούθως:
Τάξη Αρ.1
Σύνολο επαναυπολογισμένων Προνομιούχων Πιστωτών:
Συνολική αξία ψηφισάντων (327 άτομα):

Υπέρ του Σχεδίου ψήφισαν 311 άτομα:
Εναντίον του Σχεδίου ψήφισαν 16 άτομα:

€ 7.610.997
€ 5.016.486

98,54% σε αξία
1,46% σε αξία

Τάξη Αρ.2
Σύνολο επαναυπολογισμένων Προνομιούχων Πιστωτών:
Υπέρ του Σχεδίου ψήφισε το

€10.989.781
100% σε αξία

Το Σχέδιο όπως είχε εγκριθεί από τις πιο πάνω συνελεύσεις υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας για επικύρωση με την αίτηση αρ. 1132/2018. Το αρμόδιο Δικαστήριο το επικύρωσε με
σχετική απόφαση του στις 12 Φεβρουαρίου 2018.
Με την προϋπόθεση πως όλες οι δικαστικές υποθέσεις εναντίον της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται
στο Σχέδιο, αποσυρθούν κατά την ημερομηνία κατά την οποία εκκρεμεί σχετική αίτηση στο αρμόδιο
Δικαστήριο, τότε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος στους
προνομιούχους πιστωτές.
Το ύψος του ενδιάμεσου μερίσματος που θα καταβληθεί έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον κάθε
προνομιούχο πιστωτή με την επιστολή/πρόσκληση για συμμετοχή και ψήφιση στις συνελεύσεις
πιστωτών στις 10 Ιανουαρίου 2018. Τα υπολογιζόμενα ποσά για το ενδιάμεσο μέρισμα αναφέρονται
επίσης στον Πίνακα Δ του Σχεδίου το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εκκαθάρισης.
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Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει είτε (1) μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο τραπεζικό
λογαριασμό του κάθε προνομιούχου πιστωτή, είτε (2) με την παράδοση επιταγής επ’ ονόματι του
κάθε προνομιούχου πιστωτή σε έναν από τους δικηγόρους που αντιπροσωπεύει τον κάθε

προνομιούχο πιστωτή σε δικαστική διαδικασία. Νοείται ότι για τους προνομιούχους
πιστωτές που δεν αντιπροσωπεύονται από δικηγόρο θα ακολουθηθεί αναγκαστικά η 1 η
επιλογή.
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε στο συνημμένο έντυπο τα στοιχεία που ζητούνται και επιλέξετε
τον τρόπο πληρωμής. Παρακαλώ να αποσταλεί στην διεύθυνση που ακολουθεί το αργότερο μέχρι
τις 11 Μαΐου 2018:
Κον Αυγουστίνο Παπαθωμά – Εκκαθαριστή
Για Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ - υπό εκκαθάριση,
Κτίριο Χρυσάνθου, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 143, 3083 Λεμεσός

ή στο
Email: liquidator@cyairliquidation.com

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε μέχρι 14 Απριλίου 2018 θα ακολουθηθεί η 2η επιλογή ανωτέρω,
και με την παράδοση της επιταγής στο δικηγόρο σας θα θεωρηθεί ότι η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ

Με εκτίμηση

Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Εκκαθαριστής - Κυπριακών Αερογρμμών Δημόσια Λτδ (υπό εκκαθάριση)
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In Liquidation
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ……………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ…………………………………………………………………..………………………………….
EMAIL.……………………………………………….…………………………………………………………………………………

ΕΠΙΛΟΓΗ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN NUMBER
....................................................................................………………………………………………………
(Να επισυναφθεί το πιστοποιητικό IBAN από την τράπεζα σας)

Ή
ΕΠΙΛΟΓΗ 2
Να παραδοθεί η επιταγή σε έναν από τους δικηγόρους που σας αντιπροσωπεύει στο
δικαστήριο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

…………………………………………………………………………….
Ημερομηνία:......................................................
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