ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

[Άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας — ΕΕ L 141
της 5.6.2015, σ. 19]

Ο υπογράφων, ως διαχειριστής διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει οριστεί σε σχέση
με μέλος ομίλου εταιρειών στο οποίο έχει κοινοποιηθεί αίτηση έναρξης «διαδικασίας
συντονισμού σε επίπεδο ομίλου», σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας,
προβάλλω αντίρρηση

□

α) ως προς τη συμπερίληψη της διαδικασίας αφερεγγυότητας για την οποία
έχω οριστεί σε διαδικασία συντονισμού ομίλου·
ή

□
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β) ως προς το πρόσωπο που προτείνεται ως συντονιστής.
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1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΩ ΟΡΙΣΤΕΙ*:

1.1.

Είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε αναφορικά με τον οφειλέτη:

1.2.

Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας [κατά την έννοια του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/848]:

1.3.

Δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας:

1.3.1.

Όνομα:

1.3.2.

Διεύθυνση:

1.3.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

1.3.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

1.3.2.3.

Χώρα:

1.4.

Αριθμός αναφοράς της υπόθεσης (να συμπληρωθεί αν υφίσταται τέτοιος αριθμός):

1.5.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι:

1.5.1.

Όνομα:

1.5.2.

Διεύθυνση:

1.5.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

1.5.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

1.5.2.3.

Χώρα:

1.5.3.
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Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
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1.6.

EL

Οφειλέτης:

1.6.1.

Όνομα:

1.6.2.

Αριθμός μητρώου (να συμπληρωθεί αν υφίσταται τέτοιος αριθμός):

1.6.3.

Διεύθυνση:

1.6.3.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

1.6.3.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

1.6.3.3.

Χώρα:

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ»

2.1.

Δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί αίτηση έναρξης διαδικασίας
συντονισμού σε επίπεδο ομίλου (στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η παρούσα
αντίρρηση)

2.1.1.

Όνομα*:

2.1.2.

Διεύθυνση*:

ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ

2.1.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

2.1.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

2.1.2.3.

Χώρα:

2.1.3.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

2.1.4.

Φαξ:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.2.

Αριθμός αναφοράς της υπόθεσης στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί η
αίτηση έναρξης διαδικασίας συντονισμού σε επίπεδο ομίλου*:

2.3.

Πρόσωπο που προτείνεται ως συντονιστής του ομίλου:

2.3.1.

Όνομα:

2.3.2.

Διεύθυνση:

2.3.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

2.3.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

2.3.2.3.

Χώρα:
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3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 2.1. ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΕΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ*:

4.

ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ:

5.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ):

Τόπος ……………………………………,

ημερομηνία …………………………..........

Υπογραφή ......................................................................................
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η χρήση του παρόντος τυποποιημένου εντύπου για την προβολή αντιρρήσεων είναι
προαιρετική.
Οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν στο δικαστήριο που αναφέρεται στο σημείο 2.1.
του παρόντος εντύπου.
Οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν από διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας που
έχει οριστεί για μέλος ομίλου που περιλαμβάνεται στην αίτηση έναρξης «διαδικασίας
συντονισμού σε επίπεδο ομίλου».
Οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός 30 ημερών από την παραλαβή της
κοινοποίησης της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας συντονισμού σε επίπεδο
ομίλου από τον εν λόγω διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας.
Πριν αποφασίσει να συμμετάσχει ή να μη συμμετάσχει στη «διαδικασία συντονισμού σε
επίπεδο ομίλου», ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας πρέπει να λάβει κάθε
έγκριση που ενδεχομένως απαιτείται από το δίκαιο του κράτους μέλους έναρξης της
διαδικασίας αφερεγγυότητας για την οποία έχει οριστεί.
Η παροχή των ζητούμενων στοιχείων στα σημεία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι
υποχρεωτική.
Στο σημείο 1.1. του εντύπου, το «είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας» θα πρέπει να
δηλωθεί με αναφορά στη σχετική, αναφερόμενη στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ)
2015/848 εθνική διαδικασία η οποία έχει αρχίσει και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, με
αναφορά της τυχόν συναφούς υποκατηγορίας της εν λόγω διαδικασίας σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο.
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Στο σημείο 1.3., ως «δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας
αφερεγγυότητας» νοείται η δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους η οποία, βάσει
του εθνικού της δικαίου, νομιμοποιείται να κηρύσσει την έναρξη διαδικασίας
αφερεγγυότητας, να επιβεβαιώνει την έναρξη τέτοιας διαδικασίας ή να λαμβάνει αποφάσεις
κατά τη διάρκειά της.
Στο σημείο 1.6.2., ως «αριθμός μητρώου» νοείται ο ατομικός αριθμός ταυτότητας τον οποίο,
βάσει του εθνικού δικαίου, φέρει το οικείο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Αν ο οφειλέτης είναι
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, πρόκειται για τον αριθμό που του αποδίδεται στο σχετικό εθνικό
μητρώο (εταιρειών ή άλλων ενώσεων).
Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε τα σημεία 4. και 5. μόνο εφόσον
προβάλλετε αντιρρήσεις όσον αφορά το πρόσωπο που προτείνεται ως συντονιστής.
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