ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η Εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ. ‐ υπό εκκαθάριση («η Εταιρεία»), έχει
εισέλθει σε διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης στις 30 Ιανουαρίου 2015. Οι κ.κ. Αυγουστίνος
Παπαθωμάς της Grant Thornton (Cyprus) Limited και David Dunckley της Grant Thornton UK
LLP, έχουν διοριστεί σαν από κοινού Εκκαθαριστές.
Μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών εκκαθάρισης, η πώληση οποιωνδήποτε περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους:
1. Τα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται στην κατάσταση και στην τοποθεσία που
βρίσκονται (“as‐is‐where‐is”). Τόσον η Εταιρεία και οι Εκκαθαριστές όσον και οι
συνεταίροι ή μέλη του προσωπικού των Grant Thornton (Cyprus) Limited και Grant
Thornton UK LLP, είτε οποιοιδήποτε διορισμένοι αντιπρόσωποι των Εκκαθαριστών ,
δεν εγγυούνται ή/και δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε παραστάσεις σε σχέση με
την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται προς πώληση. Οι
υποψήφιοι αγοραστές προτρέπονται όπως επιθεωρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία
προτού υποβάλουν οποιανδήποτε προσφορά για αγορά τους.
2. Οι Εκκαθαριστές δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδεχτούν την πιο ψηλή προσφορά
και διατηρούν το δικαίωμα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν οποιανδήποτε
προσφορά ή μέρος αυτής.
3. Οι Εκκαθαριστές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν την
διαδικασία πώλησης ή και να απορρίψουν όλες τις προσφορές σε οποιοδήποτε
στάδιο πριν την σύναψη συμφωνίας πώλησης, χωρίς ευθύνη προς επηρεαζόμενα
μέρη και χωρίς υποχρέωση να αιτιολογήσουν την όποια απόφαση τους.
4. Οποιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται σε υποψήφιους αγοραστές σε σχέση με
περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται προς πώληση, έχει δοθεί στους Εκκαθαριστές
από την Διεύθυνση της Εταιρείας. Ως επακόλουθο, τόσον οι Εκκαθαριστές και τα
μέλη του προσωπικού τους όσο και οι αντιπρόσωποι τους, δεν εγγυούνται την
ορθότητα και ακρίβεια τους. Οι υποψήφιοι αγοραστές προτρέπονται όπως προβούν
σε οποιεσδήποτε ενέργειας κρίνουν αναγκαίες ώστε να διαπιστώσουν από μόνοι
τους την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών.
5. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες έχουν υποχρέωση να παραλάβουν τα περιουσιακά
στοιχεία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κατακύρωσης της
προσφοράς, εκτός αν έχει γίνει άλλη γραπτή διευθέτηση με τους Εκκαθαριστές. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι Εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την
πώληση κατά την κρίση τους.
6. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο της
αγοράς, είτε με απευθείας πληρωμή μετρητών είτε με έμβασμα στον τραπεζικό
λογαριασμό των Εκκαθαριστών προτού τους επιτραπεί η παραλαβή των
περιουσιακών στοιχείων. Σε περιπτώσεις πληρωμής με επιταγή, παράδοση και
παραλαβή θα πραγματοποιούνται μόνον μετά την εκκαθάριση της επιταγής.

7. Οι Grant Thornton (Cyprus) Limited και Grant Thornton UK LLP όπως και οι
συνεταίροι, μέλη του προσωπικού τους και αντιπρόσωποι τους, δεν αποδέχονται
οποιανδήποτε ευθύνη για λάθη , παραλείψεις και παρερμηνείες για οποιεσδήποτε
δηλώσεις ή πληροφορίες που έχουν δοθεί σε σχέση με την πώληση οποιουδήποτε
περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.
8. Όλες οι συμβάσεις πωλήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε έγγραφη μορφή.
Κανένας εκπροσώπους των Εκκαθαριστών δεν έχει την εξουσία να προβαίνει σε
οποιαδήποτε προφορική συμφωνία εκ μέρους της Εταιρείας.
9. Οι Εκκαθαριστές ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας και δεν φέρουν ούτε και
αποδέχονται οποιανδήποτε προσωπική ευθύνη.

