ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Καλλιθέα
Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αρ. 254-258, που εκπροσωπείται νόμιμα
ΚΑΤΑ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΕ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, οδός
Λυκαβηττού αρ.14, που εκπροσωπείται νόμιμα

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ισοτιμία» (φύλλο Σαββάτου 23 - Κυριακής
24 Ιουλίου 2011 με αριθμό 858, σελ. 23), της οποίας είστε ιδιοκτήτρια εταιρεία, και
δη σε άρθρο αυτής στη στήλη «Διαφυγόντα» του άγνωστου σε εμάς συντάκτη με
την υπογραφή «Κομφούκιος», αναφέρετε – προς μεγάλη μας έκπληξη- ότι:
«Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές: Τρεις ακόμα ασφαλιστικές εταιρείες
βρίσκονται με σοβαρά προβλήματα μπροστά τους, καθώς πρέπει να καλύψουν μεγάλα ποσά.
Τις υποχρεώνει η Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά πληροφορίες πρόκειται
για τις εταιρείες: Αιγαίον, η οποία πρέπει να αυξήσει κατά 40 εκατ. τα κεφάλαιά της.
Κεφάλαια 40 εκατ. ευρώ πρέπει να εξεύρει και η Υδρόγειος ενώ με 20 εκατ. λέγεται ότι θα
κληθεί να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και η Intersalonica.»
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το περιεχόμενο του ανωτέρω δημοσιεύματός
σας, το οποίο γνωρίζετε ότι είναι απολύτως αναληθές, δυσφημιστικό και
συκοφαντικό όσον αφορά στην εταιρεία μας και το οποίο επιτύχατε να έρθει σε
άμεση γνώση χιλιάδων αναγνωστών της εφημερίδας σας, χωρίς καν να
μεριμνήσετε για τη στοιχειώδη διασταύρωση από εμάς των δήθεν «πληροφοριών»

σας. Γνωρίζετε, μάλιστα, ότι καμία σχετική ανακοίνωση δεν έχει γίνει από την
Τράπεζα της Ελλάδος που να μας ζητάει οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου, ούτε τα
ποσά που αναφέρετε έχουν οποιαδήποτε σχέση με την πραγματικότητα.
Επειδή τέτοιου είδους δημοσιεύματα αποσκοπούν στον κλονισμό της
εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων μας και του δικτύου πωλήσεών μας.
Επειδή για τον λόγο αυτό το δημοσίευμά σας μπορεί να μας προκαλέσει
σοβαρές οικονομικές συνέπειες.
Επειδή είναι εμφανής η πρόθεση υπονόμευσης της εταιρίας μας στην
ασφαλιστική αγορά, η οποία σημειωτέον συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες
εταιρείες στον κλάδο, πράγμα που ενδεχομένως ενοχλεί.
Για τους λόγους αυτούς, με τη ρητή επιφύλαξη των ποινικών και αστικών
αξιώσεών μας, διαμαρτυρόμαστε για το ανωτέρω αναληθές, συκοφαντικό και
δυσφημιστικό δημοσίευμά σας και σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αλήθεια,
δημοσιεύοντας στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας και στην ίδια στήλη
διορθωτικό δημοσίευμα, καθώς και να απόσχετε στο μέλλον από συκοφαντικά
δημοσιεύματα σε βάρος της εταιρείας μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην καθ’
ης ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΕ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αρ. 14, που
εκπροσωπείται νόμιμα γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την
ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.
Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ευρώ.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
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