Ν. ΓΙΑΠΑΝΑΣ, Π.Ε.Δ
ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 18 ΚΑΙ 19.3.21

ΑΓΩΓΕΣ

2779/2018 : Ορίστηκε για ακρόαση την 28.6.21 και ώρα
11:00 π.μ. Έξοδα στη πορεία.

3003/2013: Ορίστηκε για οδηγίες την 12.5.21 και ώρα
9:00 π.μ. Σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων μέχρι
τότε. Έξοδα στη πορεία.

4597/2016: Ορίστηκε για ακρόαση την 22.6.21 και ώρα
11:00 π.μ. Έξοδα στη πορεία.

1735/2020: Η αίτηση ημερ.6.10.20 εναντίον των
εναγομένων 1, 2 και 4 απορρίφθηκε με έξοδα υπέρ των
αιτητών. Αναφορικά με τον εναγόμενο 3, ορίστηκε εκ νέου
για απόδειξη την 23.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Υπεράσπιση
μέχρι την 22.4.21. Έξοδα στη πορεία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

210/2019
: Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο
δικαστήριο στις 9:30 π.μ.

29/2020 : Το αίτημα εγκρίθηκε ως η συμπληρωματική
ένορκη δήλωση ημερ.23.2.21, και το τεκμ.Ζ, ως η επιστολή
ημερ.24.2.21.

246/2020 : Η παρουσία των συνηγόρων στο δικαστήριο
δεν απαιτείται. Αναφορικά με την αίτηση ημερ.3.3.21
ορίζεται για οδηγίες την 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ένσταση
μέχρι τότε. Την ίδια ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η
αίτηση ημερ.15.12.20. Και στις δυο αιτήσεις έξοδα στη
πορεία.

139/21: Εκδόθηκαν διατάγματα ως το 1 – 6 της αίτησης.
Εκδόθηκαν περαιτέρω οδηγίες όπως τα μέλη και οι πιστωτές
των εταιρειών ειδοποιηθούν αναφορικά με τις γενικές
συνελεύσεις των μετόχων και των πιστωτών, με βάση την
παράγραφο 16 της ενόρκου δηλώσεως, σύμφωνα με τα
τεκμήρια 8 – 11. Δόθηκαν επίσης περαιτέρω οδηγίες,
σύμφωνα με την παράγραφο 16 της ενόρκου δηλώσεως,
όπως η ειδοποίηση της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης
των πιστωτών των αιτητριών εταιρειών δημοσιευτεί σε μια
ελληνόφωνη και μια αγγλόφωνη εφημερίδα παγκύπριας
κυκλοφορίας, 21 ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης των πιστωτών των αιτητριών εταιρειών.
Αντίγραφα των επεξηγηματικών εκθέσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 17 της ενόρκου δηλώσεως, να βρίσκονται στα
γραφεία των αιτητριών εταιρειών και στη διάθεση
οποιουδήποτε μετόχου ή πιστωτή τα ζητήσει, ως τα τεκμήρια
12 και 13.

