
Η Ιστορία της Mriya  

“ΟΣΑΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΘΕΛΗΗ, ΟΛΑ ΕΠΙΣΤΓΥΑΝΟΝΣΑΙ”  

 

Τεο Άληξεο Αλησλίνπ* 

Όηαλ ε “επηρείξεζε ιεειαζίαο” εηο βάξνο ελόο εθ ησλ κεγαιύηεξσλ Οκίισλ  

αγξνθαιιηέξγεηαο ηεο Οπθξαλίαο, από ηα ηδξπηηθά ηεο κέιε1, νινθιεξώζεθε, ν Όκηινο 

θνξηώζεθε κε ρξέε άλσ ησλ 1,3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Με ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

Οκίινπ πξηλ από δύν ρξόληα, αξηζκόο πηζησηώλ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο 

εθπξνζσπνύληαη από ηνπηθέο ηξάπεδεο θαη γλσζηνύο δηεζλείο επελδπηέο, βξέζεθαλ λα 

αλαδεηνύλ ηξόπνπο γηα λα δηαζώζνπλ όηη ήηαλ δπλαηόλ. 

Ο θαηαπηζηεπκαηνδόρνο (trustee) κηαο νκάδαο επελδπηώλ πνπ παξείρε ρξεκαηνδόηεζε 

κέζσ ηεο έθδνζεο νκνιόγσλ (νη “Οκνινγηνύρνη”), ππέβαιε αίηεζε, ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2015, 

ζε Κππξηαθό Δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία θαζόηη ε κεηξηθή εηαηξεία Mriya Agro Holdings 

Public Ltd («MAH»), είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Κύπξν, δεηώληαο ηελ εθθαζάξηζε ηεο ΜΑΗ θαη 

κνλνκεξή (ex-parte) αίηεζε δηνξηζκνύ Πξνζσξηλνύ Εθθαζαξηζηή2 («ΠΕ»). 

Σηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2015, ην Επαξρηαθό Δηθαζηήξην Λεπθσζίαο («ΕΔΛ») δηέηαμε ην δηνξηζκό 

ΠΕ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αληηθαηέζηεζε ηνπο δηεπζπληέο ησλ 18 Κππξηαθώλ ζπγαηξηθώλ 

εηαηξεηώλ θαη κέζσ Πιεξεμνπζίσλ πνπ δόζεθαλ πξνο όθεινο ζπγθεθξηκέλεο Δηαρεηξηζηηθήο 

Οκάδαο («ΔΟ»), εμνπζηνδνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο εξγαζίεο ησλ  

140 Οπθξαληθώλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ, εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζπλέρηζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπο θαη δηαζθάιηζε ησλ 2000 θαη πιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ο Όκηινο ζήκεξα κπνξεί λα ππεξεθαλεύεηαη γηα θύθιν εξγαζηώλ άλσ ησλ 114 εθ. 

δνιαξίσλ, γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ 2016, ελώ έρεη ιάβεη θεθάιαηα θίλεζεο ύςνπο $25 εθ. ην 

2015 θαη επηπιένλ $41 εθ. από ηα $46 εθ. πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην 2016 από ηνπο 

Οκνινγηνύρνπο, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ηελ επηρείξεζε ηνπ Οκίινπ.  

Σηηο 11 Μαΐνπ 2016, ην ΕΔΛ, εμέδσζε Δηάηαγκα Εθθαζάξηζεο ηεο MAH θαη δηόξηζε σο    

Εθθαζαξηζηή ηνλ Επίζεκν Παξαιήπηε («ΕΠ»). Ωο απνηέιεζκα ησλ ζπληνληζκέλσλ 

ελεξγεηώλ ηνπ πξώελ ΠΕ θαη ηνπ ΕΠ, ν ΕΠ ζηηο 19 Μαΐνπ 2016, δήηεζε θαη πέηπρε από ην 

ΕΔΛ (πξώηε ηνπ είδνπο ηεο Αίηεζε ζηελ Κύπξν), ην δηνξηζκό ηνπ πξώελ ΠΕ σο Εηδηθνύ  

Δηαρεηξηζηή («ΕΔ»), κε όιεο ηηο εμνπζίεο ηνπ Εθθαζαξηζηή.  

Ταπηόρξνλα κε ηηο πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ νθεηιώλ ηνπ 

Οκίινπ, δηεμάγεηαη έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο πξνεγνπκέλεο δηνίθεζεο, έξεπλα 

                                                           
1
 Τα ιδρυτικά μζλη ήταν οι Ivan και Klavdiya Guta 

2 Ο Κρισ Ιακωβίδησ, από την CRI group Ltd, με ζδρα την Κφπρο, διορίςτηκε ωσ Προςωρινόσ Εκκαθαριςτήσ  

 



ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξνζαγσγή παληόο ππεπζύλνπ ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο γηα 

θαηάρξεζε θαη απάηε εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

"Ασηή είναι μια πρφηοθανής περίπηφζη, όποσ η ηραπεζική κοινόηηηα και οι κάηοτοι 

Εσρφομολόγφν ήηαν ζε θέζη να πάυοσν έναν απαηεώνα και αζσνεπή δανειολήπηη από μια  

επιτείρηζη και/ή εηαιρεία τφρίς να καηαζηραθεί η επιτείρηζη καηά ηη διάρκεια ηης 

διαδικαζίας", ζρνιίαζε πξόζθαηα, ε Δηνηθεηήο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ηεο Οπθξαλίαο, 

Valeria Gontareva, γηα ηελ ππόζεζε ηεο Mriya, ζε έλα Οπθξαληθό ηειενπηηθό πξόγξακκα, 

"Ασηό είναι ένα παράδειγμα ηοσ πώς ζηην Οσκρανία, όπφς και ζε άλλα μέρη ηοσ κόζμοσ, 

ένας πιζηφηής πρέπει να διεκδικεί ηο δικαίφμα ηοσ, και  να παίρνει γρήγορα και 

αποηελεζμαηικά ηον έλεγτο μιας επιτείρηζης, πριν ασηή να καηαζηραθεί." 

Σην παξόλ ζηάδην, βξίζθνληαη ζε εμέιημε πνηληθέο δηαδηθαζίεο, ηόζν ζηελ Κύπξν, όζν θαη 
ζηελ Οπθξαλία, θαηά ηεο πξνεγνύκελεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ. Ο γηνο ηνπ Ivan θαη ηεο 
Klavdiya Guta, (Mikola Guta), ν νπνίνο ζεσξείηαη σο ν "εγθέθαινο" πίζσ από ηελ 
ελνξρεζηξσκέλε απάηε, έρεη θαηαθύγεη ζηελ Ειβεηία. Πηζηεύεηαη όηη, ε ελ εμειίμεη 
αζηπλνκηθή έξεπλα ζηελ Κύπξν, πνπ ηξνρηνδξνκήζεθε από ηνλ λπλ ΕΔ, ζα νδεγήζεη ζηελ 
έθδνζε δηεζλώλ εληαικάησλ ζύιιεςεο, εηο βάξνο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 
 
Οη πξνζπάζεηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηνπ Οκίινπ ζπλερίδνληαη, κέζσ ηνπ ΕΔ, ηνπο 
λνκηθνύο ηνπ ζπκβνύινπο, Dentons, ησλ Οπθξαληθώλ δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ Sayenko 
Kharenko θαη Avellum, ησλ Αγγιηθώλ δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ Latham Watkins θαη Hogan 
Lovells θαη ησλ νίθσλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ Rothschild θαη ICU ζε ζπληνληζκό κε 
ηνπο επηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο ΔΟ. Σηηο αξρέο Σεπηέκβξηνπ 2016, ζπκθσλήζεθαλ νη 
βαζηθνί όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο κεηαμύ ηεο MAH θαη ησλ 
ζπληνληζηηθώλ επηηξνπώλ ησλ ηξαπεδώλ θαη νκνινγηνύρσλ. Σύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
αλαδηάξζξσζεο, ην ρξένο ηεο MAH ζα κεησζεί ζε βηώζηκν επίπεδν, ζπλνιηθά έσο 330 εθ. 
δνιάξηα, δειαδή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξένπο θαηά 70%, ελώ νη πηζησηέο ζα αλαιάβνπλ 
ηνλ έιεγρν ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνλ Όκηιν. 
 
Η Δηνηθεηήο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ηεο Οπθξαλίαο ζρνιίαζε πεξαηηέξσ "Χαιρεηίζοσμε ηο 
καηόρθφμα ηης  Mriya. Νομίζφ όηι ασηό είναι πραγμαηικά ένα ηεράζηιο επίηεσγμα. Μπορώ να 
πφ όηι ασηή είναι η πρώηη σπόθεζη ζηην ιζηορία, ηέηοιοσ είδοσς, ζηο έδαθός μας. Έηζι, η 
Εθνική Τράπεζα εκθράζει ιδιαίηερη ικανοποίηζη για ηην αναδιάρθρφζη ηοσ τρέοσς ηης 
Mriya" 
 
Ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΕΔ, ηεο ζπλερηδόκελεο έξεπλαο θαη γεληθά γηα 
ηελ πξόνδν ηνπ Οκίινπ κπνξείηε λα βξείηε ζην www.crigroup.com.cy θαη www.mriya.ua/en/.  
 

*Η Άντρη Αντωνίου είναι δικηγόροσ (Solicitor of the Senior Courts of England and Wales), Αδειοφχοσ Σφμβουλοσ 
Αφερεγγυότητασ και Διευθφντρια ςτην CRI Group www.crigroup.com.cy εταιρεία η οποία ειδικεφεται ςε όλεσ τισ πτυχζσ 
τησ Ατομικήσ και Εταιρικήσ Αφερεγγυότητασ, Αναδιοργάνωςησ και Αναςυγκρότηςησ. 
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