Ενημερωτικό Σημείωμα
- Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των απαιτούμενων αποδεικτικών μας στοιχείων άρχισαν
να κατατίθενται ομαδικές αγωγές ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών και μάλιστα αφού έγινε
δεκτή σχετική αίτηση προτίμησης η πρώτη υπόθεση εκδικάζεται σε ένα χρόνο περίπου την
στιγμή που ο προβλεπόμενος χρόνος εκδίκασης ήταν στο τέλος του 2017.
- Κάθε αγωγή αριθμεί περίπου 300 σελίδες διότι αποτελεί μία ολοκληρωμένη, αναλυτική
και υψηλού επιπέδου στοιχειοθέτηση της υπόθεσής μας και κινείται σε δύο βασικούς
άξονες:
Πρώτον στο αντικειμενικό και θεμελιώδες γεγονός ότι ήδη κατά το χρόνο έκδοσης των
ΜΑΕΚ (2011) ήταν ήδη ενεργοποιημένοι οι όροι περί μη καταβολής τόκων, ενώ στο άμεσο
μέλλον ήταν βέβαιο ότι τα ΜΑΕΚ θα μετατρέπονταν σε μετοχές και επομένως ότι η Τράπεζα
Κύπρου παραπλάνησε το κοινό σε σχέση με την αληθή οικονομική κατάστασή της και
χρησιμοποίησε τα ΜΑΕΚ ως «μαξιλάρι» απορρόφησης των ήδη συντελεσθέντων
ζημιών της (τις οποίες απέκρυψε) και δεύτερον στο υποκειμενικό στάδιο του τρόπου της
προώθησης-πώλησης των ΜΑΕΚ στους πελάτες της τράπεζας (εξετάζεται δηλαδή η τήρηση
των υποχρεώσεων της Τράπεζας και των υπαλλήλων της κατά την προώθηση των
αξιογράφων στους πελάτες της).
- Τα αποδεικτικά μας στοιχεία για το πρώτο αυτό σημείο που αφορά την έκδοση των ΜΑΕΚ
είναι η Πραγματογνωμοσύνη που έκανε για λογαριασμό διεθνής ελεγκτικός οίκος σε
συνδυασμό με την απόρρητη έκθεση Alvarez&Marsal, εσωτερική επιστολή της
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου αλλά και πλήθος άλλων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι
παραπλανήθηκε ακόμα και ο πιο επιθετικός επενδυτής, καθώς η τράπεζα απέκρυψε την
αληθή οικονομική της θέση και κανείς επομένως δεν θα μπορούσε να γνωρίζει, κατά το
χρόνο έκδοσης, ότι η τράπεζα δεν θα ήταν σε θέση να επιστρέψει τα επενδυθέντα κεφάλαια
σε ΜΑΕΚ. Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι είμαστε οι μοναδικοί που δίνουμε αντικειμενική
διάσταση στην ευθύνη της τράπεζας Κύπρου, ώστε να καλυφθεί κάθε περίπτωση πώλησης
των ΜΑΕΚ στον οποιονδήποτε.
- Τα αποδεικτικά μας στοιχεία για το δεύτερο και πιο δύσκολο αποδεικτικά κομμάτι της
πώλησης των ΜΑΕΚ είναι το πόρισμα από το Συνήγορο του Καταναλωτή σε συνδυασμό
με εσωτερικά έγγραφα της αντιδίκου τράπεζας που έχουμε στα χέρια μας.

- Οι επόμενες αγωγές θα κατατεθούν μέσα στο προσεχές διάστημα. Σε κάθε αγωγή γίνεται
λεπτομερής κατηγοριοποίηση των πελατών, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν μόνο
ομοειδείς περιπτώσεις. Σε κάθε αγωγή αναλύεται διεξοδικά η ατομική περίπτωση κάθε
πελάτη μας λόγο για τον οποίο οι δικηγόροι του γραφείου μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας
όταν ο φάκελος σας είναι πλήρης προκειμένου να λάβουν με λεπτομέρεια ό, τι απαιτείται για
την ολοκληρωμένη σύνταξη του ιστορικού σας.
- Διευκρινίζουμε και πάλι ότι αν κάποιος είχε στο χαρτοφυλάκιο του κάποιες μετοχές ή είχε
αναπτύξει πιο επιθετική επενδυτική δραστηριότητα μπορούμε και πάλι, λόγω του
αντικειμενικού γεγονότος που περιγράψαμε παραπάνω (πρώτο σημείο αγωγής) να
διεκδικήσει το σύνολο των απολεσθέντων κεφαλαίων του.
- Το γραφείο μας έχει επίσης αναλάβει, μετά από σχετική διαπραγμάτευση, να παραλαμβάνει
για λογαριασμό σας από την αντίδικο τράπεζα κάθε σχετικό έγγραφο της υπόθεσής σας.
Αυτονόητο είναι ότι για την προστασία σας δεν μπορεί να κατατεθεί αγωγή, αν δεν έχουμε
πρώτα βεβαιωθεί για το σύνολο των εγγράφων που έχετε υπογράψει.
Αν τυχόν έχετε ΜΧ (Μετατρέψιμα Χρεόγραφα) ή ΜΑΚ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα
Κεφαλαίου), τότε επικοινωνήστε με τηλέφωνα της εταιρίας μας για περισσότερες
πληροφορίες.
Σας επισυνάπτουμε το σύνολο των εγγράφων που χρειαζόμαστε συμπληρωμένα από εσάς,
στην περίπτωση που επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας. Σημειώνουμε μόνον ότι:
α) το εργολαβικό δίκης θα πρέπει να το εκτυπώσετε και να το υπογράψετε σε τόσα αντίγραφα
όσα αναφέρουμε στη λίστα εγγράφων.
β) Η εξουσιοδότηση χρειάζεται γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες και τον τρόπο χειρισμού της
υπόθεσης οι συνεργάτες μου παραμένουν στη διάθεση σας, ενώ αν τυχόν επιθυμείτε κάποιο
ραντεβού παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρίας.
Με εκτίμηση,
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