ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση επαναφοράς προς συζήτηση με πράξη ορισμού νέας δικασίμου επί
της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του Νικολάου Μαράντου, και ήδη της

εταιρείας με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη
Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό
τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε», υπό την ιδιότητά της ως Ειδικού

Εκκαθαριστή της τελούσης υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη
Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό

τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε», ενεργούσα ως ειδικός
εκκαθαριστής της τελούσης υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης

τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.», νομίμως διορισθείσα με την υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφαση της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι, κατά την δικάσιμο 1ης Ιουνίου 2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (τμήματος εκουσίας δικαιοδοσίας), ότε είχε ορισθεί η συζήτηση της από

28.11.2013 με γενικό αριθμό κατάθεσης 6248/2014 και αριθμό κατάθεσης

δικογράφου 65/2014 έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων, κατ’ άρθρο 4 παρ. 2
του τότε ισχύοντος Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε
συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 3588/2007, αναβλήθηκε η συζήτηση
αυτής λόγω αποχής των δικηγόρων για την δικάσιμο της 24.1.2018.

Προς επίσπευση της διαδικασίας εκκαθαρίσεως, ο ειδικός εκκαθαριστής προέβη,
σε κατάθεση κλήσης με αίτημα τον κατά προτίμηση προσδιορισμό της συζήτησης

της ανωτέρω έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων σε νέα συντομότερη δικάσιμο.
Δικάσιμος της ως άνω έκθεσης αντιρρήσεων, ως αυτή επαναφέρθηκε προς

συζήτηση δια της από 6.6.2016 (με ΓΑΚ 28931/2016 και ΑΚΔ 544/2016)

κλήσεως ορίσθηκε η 21η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
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ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας
δικαιοδοσίας) στην αίθουσα 12 του κτιρίου 6, με αριθμό πινακίου Ρ1/33.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 145 παρ. 5 του Ν.
4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014) και επέχει θέση επίδοσης προς τους πιστωτές

της τελούσης υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», οι οποίοι
καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί
εισαγωγής αντιρρήσεων ως αυτή επαναφέρθηκε προς συζήτηση, δια της από

6.6.2016 (με ΓΑΚ 28931/2016 και ΑΚΔ 544/2016) κλήσεως, από τον Ειδικό
Εκκαθαριστή, σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του
ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή.

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων,
κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (Λεωφ. Μεσογείων αριθ.

109-111, Αθήνα, κτίριο Γ, 6ος όροφος) από την 28/7/2016 έως 12/8/2016 και τις
ώρες από 10:00 πμ έως 13:00μμ .

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα
τηλέφωνα: 210 3272404 , 210 3272400 κκ Μπεχράκη και Καλύβη
Αθήνα, 20η Ιουλίου 2016

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής
PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.
Ιωάννης Πεχλιβανίδης

Διευθύνων Σύμβουλος
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