EVIMA GROUP Α.Α.Ε. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2016
(βάσει της παρ. 2 του άρθρου 239 του Νόμου 4364/2016)
Η ασφαλιστική εταιρεία EVIMA τέθηκε σε εκκαθάριση το 2013.
Το 2016, γίνεται διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 4364/2016 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νέος
εκκαθαριστής ανέλαβε καθήκοντα την 1.7.2016.
Περιουσιακά στοιχεία της εκκαθάρισης είναι :
Α. Ακίνητα
- Δύο κτίρια γραφείων
- Δύο καταστήματα
- Ένα εργοστάσιο
- Μία μεζονέτα
- Οικοπεδικές εκτάσεις
Β. Τραπεζικές καταθέσεις και χρεόγραφα
Τον Ιούλιο του 2016, κατ΄εφαρμογή της παραγρ.12, του άρθρου 248, του νόμου
4364/2016, αποδεχτήκαμε το αίτημα του Επικουρικού Κεφαλαίου να περιέλθουν
άμεσα στην διάθεση και διαχείρισή του το συνολικό ποσό που προκύπτει από
τις προθεσμιακές καταθέσεις της εταιρείας που είναι χαρακτηρισμένες στον
κλάδο Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα, ύψους € 29.303.602,06, στα
πλαίσια της επίσπευσης πληρωμής αποζημιώσεων από αστική ευθύνη
τροχαίων ατυχημάτων.
Ύστερα από την απόδοση αυτή, οι τραπεζικές καταθέσεις της εκκαθάρισης και
τα χρεόγραφα ανέρχονται σε € 6.567.636,28. Οι παραπάνω καταθέσεις είναι
δεσμευμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος και αποδεσμεύονται συγκεκριμένα
μόνο ποσά που αφορούν στην ικανοποίηση των προνομίων των δικαιούχων
που προβλέπονται από τον νόμο και την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της

εκκαθάρισης. Η αποδέσμευση γίνεται ύστερα από αίτημα στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Γ. Απαιτήσεις
Η εκκαθάριση έχει ακόμα απαιτήσεις από τρίτους, συνολικού ύψους 11.079.343
ευρώ (ύστερα από προβλέψεις).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Ο εκκαθαριστής έχει συντάξει σχέδιο λήξης της εκκαθάρισης, το οποίο θα
υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 30.9.2016.
Οι ενέργειες της εκκαθάρισης εστιάζονται σε δύο τομείς:
Α. Στην είσπραξη των απαιτήσεων
Για πολλές από τις απαιτήσεις αυτές, εκκρεμούν δικαστικές ενέργειες.
Περίπου 15 νομικά γραφεία ασχολούνται με τις υποθέσεις αυτές, ενώ ο μεγάλος
όγκος των ανείσπρακτων απαιτήσεων δεν έχει ακόμα ανατεθεί σε νομικό
γραφείο.
Εντός του Σεπτεμβρίου, εστάλησαν περίπου 900 επιστολές από δύο δικηγορικά
γραφεία για λογαριασμό της εκκαθάρισης, με τις οποίες οι οφειλέτες πράκτορες
καλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Β. Στην ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις λοιπών
ασφαλίσεων κατά ζημιών και των δικαιούχων απαιτήσεων από μη
δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Και για τις δύο περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί και αποσταλεί στην
εποπτεύουσα αρχή οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων βάσει των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας.

ΑΘΗΝΑ, 20 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Εκκαθαριστής
ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

