Εκκαθάριση Εταιρειών 1
€ 1,00 σε μη ακυρωμένα χαρτόσημα

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΗ
Επαρχιακό Δικαστήριο ..................................................

ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΠΙΣΤΩΤΗ...............................
ή
ΑΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΗ Η.Ε. …………..

Αρ. Αίτ. ……..…../………..

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναφορικά με την Liberty Life Insurance Public Company Limited ( Η.Ε61907 )
(Σε Εκκαθάριση)
Εγώ (α) ........................................................................................................................................., αρ. τηλ………………………………………,
email ………………………………………………………………………………………., οδός ..............................................................................
................................................................................. Τ.Κ. ............................. Επαρχία ................................................... ορκίζομαι και λέγω:(β) ότι είμαι στην υπηρεσία του πιο κάτω πιστωτή και ότι είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος/η από ........................................................................
......................................................... να προβώ στην παρούσα Ένορκο Δήλωση και ότι είναι σε γνώση μου ότι το χρέος που παρουσιάζεται πιο
κάτω έχει δημιουργηθεί και για το αντάλλαγμα που αναφέρεται και ότι το εν λόγω χρέος από ότι πιο καλά γνωρίζω και πιστεύω παραμένει
απλήρωτο και ανικανοποίητο.
(γ) ότι είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος/η από την Εταιρεία που αναφέρεται πιο κάτω να κάνω εκ μέρους της την επαλήθευση χρέους.
Ότι η εν λόγω Εταιρεία Liberty Life Insurance Public Company Limited την μέρα του Διατάγματος Εκκαθάρισης δηλαδή την 10η ημέρα του
Μαΐου

2022

ήταν

και

συνεχίζει

να

είναι

δίκαια

και

αληθινά

χρεωμένη

στ.......

(δ)

............................................................................................................ για το ποσό των ................................................................................ ευρώ
και ...................................... σέντ και το οποίο προέρχεται από (ε) ...................................................................................................................
Χρέος

€ .............................

Έναντι

€ .............................
_________________
€ .............................

όπως φαίνεται στον * (Λογαριασμό που παρουσιάζεται στη πίσω σελίδα)
(Επισυνημμένο Λογαριασμό και σημειώνεται "Α")
για το οποίο ποσό ή μέρος αυτού δηλώνω ότι δεν έχω λάβει ούτε εγώ ούτε (ζ) .................................................................... ή άλλο πρόσωπο με
εντολή (η) ..................................................................................................... από ότι γνωρίζω ή πιστεύω για δική (η) .......................... χρήση έχει
ικανοποιηθεί ή πήρε με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποίηση ή ασφάλεια οποιουδήποτε είδους, εκτός από τα ακόλουθα:- (θ)
Υπογραφή Καταθέτοντος ....................................................
Ορκίσθηκε ενώπιον μου την ................................................
.................................................................................................
Υπογραφή Πρωτοκολλητή Δικαστηρίου
Ποσό αποδεκτό για σκοπούς ψηφοφορίας € .................................
Ημερομηνία: ..........................................................

Υπογραφή .............................................................................
Επίσημος Παραλήπτης ή Εκκαθαριστής

Ποσό αποδεκτό για σκοπούς μερίσματος € ...................................
Ημερομηνία ...........................................................

Υπογραφή .............................................................................
Εκκαθαριστής

-----------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση:
Η επαλήθευση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για σκοπούς ψηφοφορίας στην Πρώτη Συνέλευση των Πιστωτών εκτός εάν
συμπληρωθεί δεόντως και κατατεθεί στον Επίσημο Παραλήπτη πριν από την ώρα που καθορίζεται στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται
η Συνέλευση.

-2(α)

πλήρες όνομα, επάγγελμα και διεύθυνση καταθέτοντος. Εάν η επαλήθευση γίνεται από πιστωτή απαλείψετε τις παραγράφους (β)
και (γ). Εάν η επαλήθευση γίνεται από υπάλληλο του πιστωτή απαλείψετε την παράγραφο (γ).
Εάν η επαλήθευση γίνεται από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο Εταιρείας απαλείψετε την παράγραφο (β).

(δ)

Καταχωρείστε "εμέ" ή σε περίπτωση συνεταιρισμού "εμέ και τους συνεταίρους μου Α Β και Γ Δ εμπορευόμενους ως .....................
..................................................................................." ή εάν η επαλήθευση γίνεται από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο καταχωρείστε το όνομα,
την διεύθυνση και την περιγραφή του πιστωτή.

(ε)

Δηλώστε το αντάλλαγμα π. χ. εμπορεύματα πωληθέντα και παραδοθέντα από εμέ στην Εταιρεία μετά από παράκληση της μεταξύ των
ημερομηνιών ........................................ ή "χρήματα καταβληθέντα από εμέ προς αυτή δυνάμει του πιο κάτω αναφερόμενου γραμματίου"
ή ως είναι η περίπτωση.

(ζ)

Καταχωρείστε "οι πιο πάνω συνέταιροι μου ή οποιοσδήποτε από αυτούς" ή "ο πιο πάνω αναφερόμενος πιστωτής" ως είναι η περίπτωση.

(η)

Καταχωρείστε "μου", "μας", "τους", "του" ή ως είναι η περίπτωση.

(θ)

Δηλώστε λεπτομέρειες όλων των ασφαλειών που κρατείτε και εάν οι ασφάλειες είναι επί της περιουσίας της Εταιρείας εκτιμείστε την αξία
τους , εάν δε κρατείτε ασφάλεια, γραμμάτια ή άλλα μεταβιβάσιμα έγγραφα καθορίστε τα ως ακολούθως:
Οι συναλλαγματικές πρέπει να περιγραφούν ως εξής:
Ημερομηνία

Εκδότης

Αποδοχέας

Ποσό
€

Σημείωση:

Ημερομηνία Λήξης

σέντ

Γραμμάτια ή άλλα μεταβιβάσιμα έγγραφα που κρατούνται σαν ασφάλεια θα πρέπει να υποβληθούν προτού η επαλήθευση
γίνει αποδεκτή

*

Απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πίστωση θα πρέπει να γίνει για όλα τα ποσά που συμψηφίζονται (Contra Accounts)

Ημερομηνία

Αντάλλαγμα

Ποσό

€

Παρατηρήσεις:
σέντ

Οι αποδείξεις, εάν υπάρχουν με τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί
ο λογαριασμός θα πρέπει να καταχωρηθούν πιο κάτω.

………………………………….
Ο/Η Ενόρκως Δηλών/Δηλούσα

