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Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις των μετόχων και των πιστωτών της 
Cobaltair Ltd (υπό εκκαθάριση) («η Εταιρεία»), ως αποτέλεσμα των οποίων η Εταιρεία τέθηκε σε 
εκούσια εκκαθάριση (υπό των πιστωτών) και ο Στέφανος Μιχαηλίδης της Grant Thornton Specialist 
Services (Cyprus) Limited διορίστηκε εκκαθαριστής της Εταιρείας. 
 
Η παρούσα έκθεση προόδου καταρτίστηκε και παρουσιάζεται δυνάμει του άρθρου 282(1) του 
Κεφ.113, και καλύπτει την περίοδο του πρώτου έτους από την ημερομηνία του διορισμού, ήτοι από 
19 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2019. 
 
Οι άμεσες προτεραιότητες του εκκαθαριστή κατά το διορισμό του ήταν οι ακόλουθες: 

 Διασφάλιση και διαθεσιμότητα των τραπεζικών υπολοίπων της Εταιρείας τα οποία ήταν 
κατατεθειμένα σε διάφορες τράπεζες 

 Διασφάλιση των υποδομών των λογισμικών συστημάτων της Εταιρείας 
 Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικά τους οφειλέτες, για εισπράξεις, ως και τους 

πιστωτές για την υποβολή και επιβεβαίωση των απαιτήσεων  
 Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα κύρια ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 

 Ταμειακά διαθέσιμα 
 Ανταλλακτικά αεροσκαφών 
 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου 
 Νομικές απαιτήσεις 

 
Οι ρευστοποιήσεις μέχρι τη 18η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν στο ποσό των €4.287 χιλ., όπως φαίνεται 
στην Ενότητα 2 και που αναλύονται στην Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών στο Παράρτημα Α. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με την Έκθεση Περιουσιακής Κατάστασης (Statement of Affairs) που παρουσιάστηκε κατά 
την πιο πάνω αναφερόμενη συνέλευση των μετόχων και των πιστωτών, η Εταιρεία παρουσίαζε 
οφειλές ύψους €81.912χιλ. Ωστόσο, ο εκκαθαριστής έχει λάβει σημαντικά υψηλότερες απαιτήσεις 
από πιστωτές, ταξιδιωτικούς πράκτορες και άτομα (για εισιτήρια για πτήσεις που δεν 
πραγματοποιήθηκαν), το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε €133.138χιλ. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εξασφαλισμένους πιστωτές ενώ έχει μικρό αριθμό προνομιούχων πιστωτών.  
 
Ο μεγαλύτερος πιστωτής της Εταιρείας είναι η μητρική της εταιρεία,  Cobalt New Age Airlines Group 
Ltd, η οποία έχει υποβάλει απαίτηση ύψους €73.898χιλ. Έχουμε αποδεχθεί και καταχωρίσει έναντι 
της εκκαθάρισης το ποσό των €66.312χιλ. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον πιστωτή, προς 
συζήτηση της εγκυρότητας του υπολοίπου ποσού των €7.586χιλ. 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
Το συνολικό κόστος μέχρι σήμερα ανέρχεται σε €1.190χιλ., εκ των οποίων €536χιλ. αφορά την 
αμοιβή του εκκαθαριστή.  
 
Λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν παρουσιάζονται στην ενότητα 2.3. 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 
Ο Εκκαθαριστής, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, θα εξετάσει κατά πόσο δύναται να γίνει 
ενδιάμεση διανομή μερίσματος και, εάν διαπιστωθεί ότι μια τέτοια διανομή θα ήταν συνετή, θα 
ενημερώσει σχετικά τους πιστωτές. 

1 Συνοπτική παρουσίαση 
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2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Η βασική στρατηγική του εκκαθαριστή εστιάστηκε στα ακόλουθα: 

 Πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών – τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς, πελάτες και 
προμηθευτές – ότι η Εταιρεία ευρίσκεται υπό εκκαθάριση και ότι όλα τα αιτήματα θα πρέπει 
να απευθύνονται πλέον στον εκκαθαριστή 

 Σταθεροποίηση της υποδομής των λογισμικών συστημάτων (ΙΤ), με σκοπό τη διασφάλιση 
των συστημάτων τα οποία είναι αναγκαία για την εκκαθάριση 

 Η διατήρηση των απαραίτητων υπαλλήλων για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας, τη διευθέτηση και είσπραξη οφειλών από τους οφειλέτες και επιβεβαίωση των 
απαιτήσεων των προμηθευτών.  

 Προώθηση/υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων που εγέρθηκαν από/κατά της Εταιρείας 
 Εκκένωση και παράδοση των ενοικιασμένων γραφείων της Εταιρείας στη Λάρνακα 
 Διαγραφή του υποκαταστήματος της Ελλάδος (διαγράφηκε τον Μάϊο του 2019)  

 

Υπάλληλοι 
Κατά την ημερομηνία διορισμού του εκκαθαριστή, 3 υπάλληλοι παρέμειναν για να υποστηρίξουν τη 
διαδικασία εκκαθάρισης, κυρίως την προστασία και την ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τη 
διευθέτηση και είσπραξη από οφειλέτες και την παραλαβή και επιβεβαίωση των απαιτήσεων των 
πιστωτών. Έκτοτε, δύο υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει. Ο υπάλληλος που παραμένει βοηθά στη 
διευθέτηση και είσπραξη οφειλών. 
 
Άλλοι 4 πρώην υπάλληλοι εξυπηρετούν τον εκκαθαριστή σε έκτακτη βάση για συγκεκριμένα 
καθήκοντα σε σχέση με τα ακόλουθα: 

 Επιβεβαίωση των απαιτήσεων των πιστωτών 
 Ζητήματα που αφορούν τα λογισμικά συστήματα (ΙΤ) 

 Πώληση περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται στις αποθήκες των Anthimos, και C.A.S 
Cyprus Aerotechnical Services Ltd (“CAS”) 

 Εξέταση απαιτήσεων από εκμισθωτές αεροσκαφών 
 
Απαιτήσεις εκμισθωτών  
Έχουμε λάβει απαιτήσεις από τους 4 εκμισθωτές αεροσκαφών ύψους €22.699 χιλ. Επί του 
παρόντος, βρισκόμαστε στο στάδιο της επικοινωνίας με τους εκμισθωτές όσον αφορά την 
επιβεβαίωση των απαιτήσεών τους. 
 
Διεκπεραιωτής συναλλαγών πιστωτικών καρτών (Card Transaction Processor) 
Πριν από την εκκαθάριση της Εταιρείας, η Elavon, ο διεκπεραιωτής των συναλλαγών πιστωτικών 
καρτών για την Εταιρεία, είχε συσσωρεύσει αποθεματικά συνολικού ύψους €7.878 χιλ. για την 
κάλυψη του ενδεχόμενου κόστους απαιτήσεων από επιβάτες για πτήσεις που δεν θα 
πραγματοποιούνταν σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της Εταιρείας. Από την ημερομηνία 
διακοπής των εργασιών της Εταιρείας, έχουν υποβληθεί και πληρωθεί από τα αποθεματικά της 
Elavon 55.954 απαιτήσεις (συνολικού ποσού €7.460 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του 
διεκπεραιωτή). Ο εκκαθαριστής βρίσκεται σε επικοινωνία με την Elavon και έχει μελετήσει τις 
απαιτήσεις των επιβατών που καταβλήθηκαν προκειμένου να:  

 επιβεβαιωθεί ότι οι απαιτήσεις οι οποίες καταβλήθηκαν ήταν έγκυρες 

 εξασφαλιστεί ότι όλες οι χρεώσεις έγιναν σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία η οποία είχε 
συναφθεί με την Elavon 

 εξακριβωθεί εάν προκύπτει οποιοδήποτε υπόλοιπο αποθεματικού μετά την πληρωμή των 
απαιτήσεων για εισιτήρια για πτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν 
 

2 Πρόοδος μέχρι σήμερα 
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Σήμερα, τα αποθεματικά ανέρχονται σε €418χιλ. Οι συζητήσεις με την Elavon συνεχίζονται για την 
καταβολή των οποιωνδήποτε εναπομεινάντων αποθεματικών στο λογαριασμό του εκκαθαριστή. 
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία   
Έχουμε διερευνήσει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των εμπορικών 
σημάτων, της εμπορικής εύνοιας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων) και εξασφαλίσθηκε η 
συμβουλή ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, ούτως ώστε να εξακριβωθεί οποιαδήποτε εμπορική. 
Δυστυχώς, κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν διαθέτει οποιαδήποτε εμπορική αξία.  
 
2.2 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Οι ρευστοποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου από το διορισμό του Εκκαθαριστή παρουσιάζονται 
στην Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών στο Παράρτημα Α. 
 
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου 
Τα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση διαφημίστηκαν στον τύπο, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν ημερήσια «παζαράκια». Το ποσό που εισπράχτηκε από την 
ρευστοποίηση των επίπλων και εξοπλισμού γραφείου ανήλθε στις € 95 χιλ.  
 
Η πώληση των επίπλων και εξοπλισμού γραφείου μας επέτρεψε, επίσης, να εκκενώσουμε τις 
εγκαταστάσεις όσο το δυνατόν συντομότερα, προς αποφυγή περαιτέρω δαπανών ενοικίασης. Τα 
ενοικιαζόμενα υποστατικά παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη στις 12 Απριλίου 2019. 
 
Τα αρχεία της Εταιρείας τα οποία φυλάσσονταν στα γραφεία της Εταιρείας αρχειοθετήθηκαν, 
τοποθετήθηκαν σε κιβώτια και μεταφέρθηκαν προς αποθήκευση σε αποθηκευτικό χώρο στη 
Λευκωσία. 
 
Ανταλλακτικά αεροσκαφών 
Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της αποθεματικά ανταλλακτικών στις αποθήκες της CAS, Anthimos 
Bonded Warehouse και Newrest Catering. 
  
Η CAS έχει καταχωρήσει αγωγή με την οποία αξιώνει δικαίωμα επίσχεσης του αποθέματος των 
ανταλλακτικών που φυλάσσονται στις αποθήκες της, για την εξασφάλιση απαίτησης που έχει 
υποβληθεί στον Εκκαθαριστή. 
 
Προς αποφυγή επιδείνωσης της κατάστασης και της εμπορευσιμότητας των αποθεμάτων,  
συνομολογείται συμφωνία με την CAS η οποία θα επιτρέψει την πώληση των ανταλλακτικών και οι 
εισπράξεις (που υπολογίζονται μεταξύ $200 χιλ. και $400 χιλ.) θα κατακρατηθούν με μεσεγγύηση 
(escrow) μέχρι την τελική έκβαση της αγωγής. Οι προσπάθειες για τη διάθεση των περιουσιακών 
στοιχείων συνεχίζονται. 
 
Αναφορικά με τα αποθέματα τα οποία φυλάσσονται στην εταιρεία Anthimos, έχει ληφθεί προσφορά 
αλλά, δυστυχώς, ο αγοραστής απέσυρε την προσφορά του και η πώληση δεν πραγματοποιήθηκε. Οι 
προσπάθειες για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται. 
 
Τα αποθέματα τα οποία φυλάσσονταν στην Newrest πωλήθηκαν για το ποσό των €10 χιλ. 
 
Μετρητά στην Τράπεζα 
Κατά το διορισμό του εκκαθαριστή υπήρχαν δεσμευμένα κεφάλαια συνολικού ύψους €1.793 χιλ. Πριν 
από την έναρξη της εκκαθάρισης, 13 πιστωτές είχαν εξασφαλίσει προσωρινά διατάγματα βάσει των 
οποίων είχαν δεσμευθεί όλα τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρείας. Από αυτά, €352 χιλ. παραμένουν 
δεσμευμένα. 
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Σε συνεργασία με τους δικηγόρους μας προσπαθούμε να άρουμε τα εναπομείναντα προσωρινά 
διατάγματα για να εξασφαλίσουμε την αποδέσμευση των υπόλοιπων ποσών. 
 
Ο εκκαθαριστής έχει προχωρήσει με το άνοιγμα λογαριασμών εκκαθάρισης με την Τράπεζα Κύπρου 
και κεφάλαια που αποδεσμεύονται, καθώς και εισοδήματα από άλλες ρευστοποιήσεις, μεταφέρονται 
στους λογαριασμούς εκκαθάρισης. Τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης 
στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται σε €1.645χιλ., US$706χιλ. και GBP£695χιλ. (συνολικά 
€3.097χιλ). 
 
Οφειλέτες 
Οι συνολικές απαιτήσεις από χρεώστες ανέρχονται σε €3.344χιλ., εκ των οποίων έχουμε εισπράξει 
€1.442χιλ. Αναμένουμε ότι σημαντικό μέρος των εναπομεινάντων χρεωστών δεν θα εισπραχθεί, 
αφού αφορά αχρησιμοποίητα εισιτήρια. 
 
Συνεχίζονται οι προσπάθειες για είσπραξη υπολοίπων των οφειλετών για υπηρεσίες (πτήσεις) που 
είχαν παρασχεθεί πριν από την παύση των εργασιών της Εταιρείας. Έχουν σταλεί υπενθυμίσεις 
προς όλους τους οφειλέτες και τελικές επιστολές προειδοποίησης στέλνονται από τους δικηγόρους 
μας σε χρεώστες που δεν ανταποκρίνονται. Ο Εκκαθαριστής αξιολογεί τις διάφορες επιλογές για τη 
μεγιστοποίηση της είσπραξης από τους εν λόγω οφειλέτες. Οι υπό εξέταση επιλογές, ανάλογα με το 
ποσό σε κάθε περίπτωση, τη χώρα διαμονής του οφειλέτη και τις πιθανότητες επιτυχίας, είναι: 

- να κινηθούν νομικές διαδικασίες 
- να διοριστεί ειδικό γραφείο είσπραξης χρεών, ή  
- να συνεχιστεί η επικοινωνία με τους οφειλέτες αναφορικά με τη διευθέτηση των οφειλών (για 

οφειλές χαμηλής αξίας) 
 
Σε κάθε περίπτωση, ο Εκκαθαριστής θα ακολουθήσει την επιλογή που θα επιτύχει τις περισσότερες 
καθαρές εισπράξεις με πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών της 
Εταιρείας στο μέγιστο βαθμό.  
 
2.3 ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι πληρωμές οι οποίες έγιναν κατά την περίοδο που καλύπτει αυτή η έκθεση αναλύονται στην 
Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών στο Παράρτημα Α. 
 
Μισθοί και Ημερομίσθια 
Η Εταιρεία έχει καταβάλει περίπου €112χιλ. (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του εργοδότη) 
στους υπαλλήλους που έχουν παραμείνει. 
 
Αμοιβή Εκκαθαριστή 
Βλέπε Ενότητα 5 
 
Νομικά έξοδα 
Έχουμε καταβάλει περίπου €179χιλ. σε νομικά έξοδα μέχρι σήμερα. Ο Εκκαθαριστής ελέγχει τα 
ποσά και την ορθότητα των νομικών εξόδων σε τακτική βάση. 
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της νομικής εκπροσώπησης  σε σχέση με ορισμένες 
νομικές απαιτήσεις στο εξωτερικό, αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε («ransom payments») νομικά 
έξοδα ύψους € 101 χιλ. που αφορούσαν περιόδους πριν το διορισμό. Αυτές οι πληρωμές εγκρίθηκαν 
από την Επιτροπή Επιθεώρησης. 
 
Πληρωμές για Επαγγελματικές Υπηρεσίες 
Έχουμε καταβάλει πληρωμές ύψους περίπου €73 χιλ. ως έκτακτα (ad hoc) έξοδα σε πρώην 
υπαλλήλους για σκοπούς: 

- Υποστήριξης σε σχέση με την επιβεβαίωσε απαιτήσεων από πιστωτές, 
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- Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής (συντήρηση συστημάτων, «formatting» σκληρών 
δίσκων και του «server», στήριξη αναφορικά με την πώληση εξοπλισμού πληροφορικής, 

- Υποστήριξης στην απογραφή, αξιολόγηση και πώληση εξαρτημάτων των αεροσκαφών, 
- Υποστήριξης στον έλεγχο των απαιτήσεων του Εκμισθωτών, και 
- Αρχειοθέτηση και φύλαξη σε κιβώτια των αρχείων της Εταιρείας 

 

Έξοδα Συστημάτων Πληροφορικής (ΙΤ) 
Ορισμένα από τα λογισμικά συστήματα της Εταιρείας διατηρήθηκαν για να υποστηρίξουν τη 
διαδικασία εκκαθάρισης. Συνεχίζουμε να επανεξετάζουμε τις τρέχουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
στον τομέα των λογισμικών συστημάτων μαζί με τη βοήθεια πρώην υπαλλήλου, και ήδη αποσύραμε 
ορισμένες υπηρεσίες πληροφορικής που δεν ήταν πλέον απαραίτητες. Κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο, έγιναν πληρωμές ύψους € 5 χιλ. σε προμηθευτές για την εξυπηρέτηση της υποδομής της 
πληροφορικής της Εταιρείας. 
 
Ενοίκια, ασφάλειες και άλλες δαπάνες ιδιοκτησίας 
Έχουμε καταβάλει περίπου €14 χιλ. σε σχέση με ενοίκια, ασφάλειες και άλλα έξοδα που προέκυψαν 
μετά την ημερομηνία διορισμού του εκκαθαριστή. Τα υποστατικά της Εταιρείας επεστράφησαν στον 
ιδιοκτήτη τον Απρίλιο 2019. 
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3.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η Εταιρεία έχει κινήσει τις ακόλουθες νομικές διαδικασίες πριν από την παύση των εργασιών: 
 

 ACG/Wells Fargo: Η ACG δεν παρέδωσε ένα αεροσκάφος σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας εκμίσθωσης, και ως εκ τούτου η Εταιρεία τερμάτισε την εκμίσθωση και απαίτησε 
επιστροφή του ποσού που είχε καταβληθεί, πλέον αποζημίωση για ζημιές. Η απαίτηση είναι 
πέραν των $2εκατ. 

 Everjets: Κινήθηκαν διαδικασίες Διαιτησίας (στην Πορτογαλία) από την Everjets με αξιώσεις 
για ποσό €1.4 εκ. για μη πληρωθείσες ώρες λειτουργίας («block hours»), ταξιδιωτικά 
εισιτήρια, και έξοδα ως αποτέλεσμα του τερματισμού της συμφωνίας που έγινε από την 
Εταιρεία. Η Εταιρεία ανταπαίτησε ποσό €400χιλ. για αποζημιώσεις και επιστροφή 
προκαταβολής 

 GECAS: Η Εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των US$6.8εκ για δυσλειτουργία 
κινητήρα αεροσκάφους. Η θέση της Εταιρείας είναι ότι, αφού τη συνολική ευθύνη για την 
κάλυψη της ζημιάς φέρει ο κατασκευαστής του κινητήρα, η ευθύνη αυτή μεταφέρεται στην 
GECAS υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως εκμισθωτής. 

 TradeAir: Αφορά συμφωνία πλήρους μίσθωσης αεροσκάφους (wet-lease) η οποία 
τερματίστηκε από την Εταιρεία το 2016 λόγω της παράλειψης εκ μέρους της TradeAir να 
παραχωρήσει το αεροσκάφος όπως συμφωνήθηκε. Η Εταιρεία απαιτεί (στην Αυστρία)  
επιστροφή της προκαταβολής ύψους €300χιλ. που καταβλήθηκε ως εξασφάλιση. Η Trade Air 
έχει κινήσει ανταπαίτηση για παράνομο τερματισμό συμφωνίας και απαιτεί €500χιλ.  

 
Αυτές οι νομικές αξιώσεις είναι όλες εν εξελίξει και δεν αναμένουμε να διευθετηθούν έως το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, το συντομότερο. 
 

3.2 ΣΥΝΟΨΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 
Απαίτηση για τις απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Τουρκίας 
Σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με Κρατικές Ενισχύσεις με αρ. 
SA.32523, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση για την ανάκτηση του πρόσθετου κόστους που 
προέκυψε λόγω της αδυναμίας της, ως Κυπριακός αερομεταφορέας, να εισέλθει στον τουρκικό 
εναέριο χώρο, για πτήσεις κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 έως τις 17 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Μετά από εκτεταμένες έρευνες και ανάλυση, υποβάλαμε αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών ύψους 
€ 3.563 χιλ. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση.  
 
Ανάκληση Εμπορικής Άδειας Αερομεταφορέα 
Η Εταιρεία αμφισβητεί στο Διοικητικό Δικαστήριο την απόφαση της Αρχής Αδειών για Αεροπορικές 
Μεταφορές (ATLA) να ανακαλέσει (αντί να αναστείλει) την Εμπορική Άδεια της Εταιρείας. Η θέση της 
Εταιρείας είναι ότι αυτή η απόφαση ήταν αδικαιολόγητη και είχε σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο στην 
ικανότητα της Εταιρείας να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές.  
 
3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2 ανωτέρω, διάφοροι πιστωτές εξασφάλισαν προσωρινά 
διατάγματα εναντίον της Εταιρείας πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης για ποσά που ισχυρίζονται 
ότι τους οφείλονται.  
 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αριθμό απαγορευτικών διαταγμάτων («freezing orders») πάνω σε 
υπόλοιπα που διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Κατά την ημερομηνία 
διορισμού του εκκαθαριστή, υπήρχαν σε ισχύ 13 προσωρινά διατάγματα. Από αυτά, παραμένει σε 
ισχύ ένα και καταβάλλονται προσπάθειες για αποδέσμευση και των υπόλοιπων ποσών. 
 

3 Σημαντικές νομικές υποθέσεις 
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Ο εκκαθαριστής υπερασπίζεται όλες τις απαιτήσεις εναντίων της Εταιρείας, οι οποίες βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 
 
Απαίτηση για παράδοση δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος υπέβαλε αίτημα στα πλαίσια της εκκαθάρισης για την μη-παράδοση εκ 
μέρους της Εταιρείας δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις εκπομπές CO2 κατά το 2018. Μετά από 
ανεξάρτητο έλεγχο, οι εκπομπές για το 2018 έχουν επαληθευτεί σε ~ 110χιλ. τόνους. Το κόστος 
αγοράς των απαιτούμενων δικαιωμάτων ανέρχεται σε €2.793K (~€25/τόνο). Επιπλέον, πρόστιμο για 
καθυστερημένη υποβολή (αν επιβληθεί) δυνατών να ανέλθει σε ~€11εκατ. (~110χιλ. τόνους @ 
€100/τόνο). 
 
Έχουμε υποβάλει ένσταση στο Τμήματος Περιβάλλοντος κατά της απαίτησης τους. Καμία απάντηση 
δεν έχει ληφθεί ακόμη. 
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Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, υπάρχουν τρεις τάξεις πιστωτών: 
 
4.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
Η Εταιρεία δεν έχει εξασφαλισμένους πιστωτές (σημειωτέου του ισχυρισμού περί δικαιώματος 
επίσχεσης που προβάλλει η CAS - βλ. 2.2. πιο πάνω) 
 
4.2 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
Οι προνομιούχοι πιστωτές της Εταιρείας ανέρχονται σε €6 χιλ. και αποτελούνται από δημοτικές 
φορολογίες για τα γραφεία στη Λάρνακα καθώς και τους απλήρωτους μισθούς υπαλλήλων για την 
περίοδο πριν από το διορισμό του Εκκαθαριστή. 
 
4.3 ΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
Έχουμε παραλάβει 480 απαιτήσεις από μη εξασφαλισμένους πιστωτές, συνολικού ύψους 
€133.138χιλ.  
 
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής απαιτήσεων που έθεσε ο Εκκαθαριστής έληξε στις 30 
Ιουνίου 2019 και άρα νέες απαιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται 
αποδεκτές από τον Εκκαθαριστή. 
 
Από τις απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο μεγαλύτερος πιστωτής της Εταιρείας είναι η μητρική της 
εταιρεία,  Cobalt New Age Airlines Group Ltd, η οποία έχει υποβάλει απαίτηση ύψους €73.898χιλ. 
Έχουμε αποδεχθεί και καταχωρίσει έναντι της εκκαθάρισης απαίτηση ύψους €66.312χιλ. και 
βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον πιστωτή σχετικά με την εγκυρότητα του εναπομείναντος ποσού 
των €7.586χιλ. 
 
Έχουμε λάβει επίσης απαιτήσεις από τους 4 εκμισθωτές αεροσκαφών συνολικού ύψους €22.699 χιλ. 
Επί του παρόντος είμαστε σε επικοινωνία με τους εκμισθωτές όσον αφορά την εγκυρότητα των 
απαιτήσεών τους. 
 

 

 

 

4 Απαιτήσεις Πιστωτών 
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5.1 ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
Η Επιτροπή Επιθεώρησης ενέκρινε τον υπολογισμό της αμοιβής του Εκκαθαριστή βάσει των ορών 
εργασίας, με ανώτατο όριο («πλαφόν») αμοιβής το οποίο θα υπολογιστεί ως εξής: 

 4% επί των ποσών τα οποία θα εισπραχθούν από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων στη βάση των στοιχείων τα οποία παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Περιουσιακής 
Κατάστασης (Statement of Affairs), συν 

 2% επί των ποσών τα οποία θα διανεμηθούν στους πιστωτές 
 
Οι συνολικές αμοιβές που έχουν τιμολογηθεί από το Εκκαθαριστή μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2019 
ανέρχονται στις €536χιλ.  
 
5.2 ΕΞΟΔΑ 
Τα έξοδα του Εκκαθαριστή μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται στις €17χιλ.  
 

 

5 Αμοιβή εκκαθαριστή 
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Θα συνεχίσουμε τη διαχείριση των υποθέσεων και την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πιστωτές. 
Ανάμεσα σε άλλα, αυτό θα περιλαμβάνει: 

 Ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας  περιλαμβανομένης 
της πώλησης των ανταλλακτικών των αεροσκαφών και των εισπράξεων απαιτήσεων από 
χρεώστες 

 Επιδίωξη και υπεράσπιση (όπου κρίνεται κατάλληλο) νομικών αξιώσεων 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας συμφωνίας απαιτήσεων που υπέβαλαν πιστωτές 

 Συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 

 Διανομή ενδιάμεσου μερίσματος, όταν και εφόσον όπου αυτό κριθεί συνετό 

 Συμμόρφωση με τις θεσμικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή 
εκθέσεων. 

 
Το Παράρτημα Α της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εσόδων και πληρωμών της 
εκκαθάρισης για την περίοδο από 19 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2019. 
 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 (δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020), ο Εκκαθαριστής θα εξετάσει 
κατά πόσο θα ήταν συνετό και φρόνιμο να καταβληθεί ενδιάμεσο μέρισμα στους πιστωτές. Το 
χρονοδιάγραμμα και το ποσό που τυχόν θα καταβληθεί θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διαφόρων 
νομικών υποθέσεων από και κατά της Εταιρείας και από την ρευστοποίηση των υπολοίπων 
περιουσιακών στοιχείων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι πριν από την καταβολή οποιουδήποτε 
ενδιάμεσου μερίσματος, ο Εκκαθαριστής θα χρειαστεί να κατακρατήσει επαρκές πόσο ούτως ώστε 
να μην διακινδυνεύσει την ακεραιότητα της διαδικασίας εκκαθάρισης. 
 

6 Μελλοντική στρατηγική 
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Παράρτημα Α –  
Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών 

Περίληψη της Κατάστασης Εσόδων και Πληρωμών €000 

Έσοδα 
 

Πωλήσεις επίπλων και εξοπλισμού 105 
Εισπράξεις από χρεώστες και πιστωτές (deposits) 2.049 
Επιστροφή ΦΠΑ 480 
Μετρητά που αποδεσμεύτηκαν στην Τράπεζα 1.636 
ΦΠΑ πωλήσεων 17 
ΣΥΝΟΛΟ 4.287 

Πληρωμές 
 

Αμοιβές για επαγγελματικές υπηρεσίες 73 
Καταναγκαστικές πληρωμές (ransom payments) 101 
Αμοιβή εκκαθαριστή 536 
Έξοδα εκκαθαριστή 17 
Νομικά έξοδα 179 
Νομικά έξοδα – εκταμιεύσεις 6 
Έξοδα IT 5 
Έξοδα αποθήκευσης 8 
Μισθοί και ημερομίσθια 87 
Φόροι & Κοιν. Ασφαλίσεις 25 
Τραπεζικές χρεώσεις 2 
Ενοίκια 11 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 3 
ΦΠΑ εξόδων 137 
ΣΥΝΟΛΟ 1.190 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.097 
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Επωνυμία Εταιρείας Cobaltair Ltd 

Ημερομηνία Σύστασης 16 Απριλίου 2015 

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας HE 342467 

Εγγεγραμμένο Γραφείο Ιφιγενείας 31, Joanna Tower, Διαμ. 601 
Στρόβολος 
2007, Λευκωσία, Κύπρος 

 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις των μετόχων και των πιστωτών της 
Cobaltair Ltd (υπό εκκαθάριση) («η Εταιρεία»), ως αποτέλεσμα των οποίων η Εταιρεία τέθηκε σε 
εκούσια εκκαθάριση (υπό των πιστωτών) και ο Στέφανος Μιχαηλίδης της Grant Thornton Specialist 
Services (Cyprus) Limited διορίστηκε εκκαθαριστής της Εταιρείας. 
 
 

Παράρτημα Β – Εταιρικά Δεδομένα 
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Κατά την συνέλευση των πιστωτών στις 19 Δεκεμβρίου 2018, διορίστηκε Επιτροπή Επιθεώρησης 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 278 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Τα μέλη που 
διορίστηκαν κατά την πιο πάνω ημερομηνία ήταν: 
 
Όνομα Ημερομηνία Διορισμού Ημερομηνία παραίτησης 

Patrick Thomas Carroll 19 Δεκεμβρίου 2018 x- 

Δημήτρης Φελλάς 19 Δεκεμβρίου 2018 - 

Γρηγόρης Διάκου 19 Δεκεμβρίου 2018 - 

Μύρια Λοίζου 19 Δεκεμβρίου 2018 7 Οκτωβρίου 2019 

Σταύρος Φωτίου 19 Δεκεμβρίου 2018 - 

 

Κατά την περίοδο από τις 19 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή συνήλθε 
στις ακόλουθες ημερομηνίες: 
 
19 Δεκεμβρίου 2018 

6 Μαρτίου 2019 

1 Ιουλίου 2019 

14 Οκτωβρίου 2019 

 

Όπως επισημαίνεται στην ημερήσια διάταξη για την Γενική Συνέλευση Πιστωτών που στάλθηκε στις 
6 Νοεμβρίου 2019, ένα μέλος της επιτροπής επιθεώρησης παραιτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019.  
 
Οποιοσδήποτε πιστωτής επιθυμεί να εκλεγεί στην Επιτροπή Επιθεώρησης σε  αντικατάσταση του 
μέλους που παραιτήθηκε θα πρέπει να παρουσιαστεί και να θέσει υποψηφιότητα κατά την Γενική 
Συνέλευση Πιστωτών που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου 2020 στις 15:00 στο Europa 
Plaza Hotel (Αλκαίου 13, Λευκωσία, 1311). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Γ – Επιτροπή Επιθεώρησης 



  

   
 

 

 

 

 


