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 Ηράκλειο, Πέμπτη 16/07/2009 

 
 

       Προς  
       κ. Φανούρη Βατσινά  
       Πρόεδρο ΠΑΕ ΟΦΗ   

 

       Αγαπητέ κ.   Πρόεδρε,                                                 

       Σε συνέχεια της με χρον. 13.7.2009 επιστολής που σας απηύθυνα , 
και των  στοιχείων που μας προσκομίσατε, υπήρξε διαβούλευση, με 
φιλάθλους του Ο.Φ.Η., με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές  της ομάδας ,  
επιχειρηματίες της πόλης, του Νίκου Μαχλά και της διοίκησης του 
Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η.,  η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 16.7.2009, και 
καταλήξαμε στην υποβολή πρότασης εξαγοράς του πακέτου των μετοχών 
ιδιοκτησίας σας, για τη σωτηρία του Ο.Φ.Η. που αποτελεί μέρος της 
ιστορία του Ηρακλείου , της Κρήτης και γενικά της χώρας.  

     Συνεπώς στο πλαίσιο της εξαγοράς της ΠΑΕ Ο.Φ.Η. και με  
πρωτοβουλία όλων των ανωτέρω  σας προτείνονται κ. Πρόεδρε  οι 
παρακάτω όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μεταβίβασης 
της ΠΑΕ: 

     1. Ζητούμε την άμεση μεταβίβαση των μετοχών  σας ( Εμμανουήλ και 
Φανούρη Βατσινά ) και την ταυτόχρονη παράδοση των λογιστικών 
βιβλίων της εταιρίας  καθώς και όλων των στοιχείων από τα οποία θα 
προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια η σημερινή πραγματική οικονομική  
κατάσταση της ΠΑΕ.  

     2. Για την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχετε , εσείς 
και ο αδελφός σας, προτείνουμε ως  συνολικό τίμημα το ποσό του 
1.500.000 Ευρώ, του οποίου ο χρόνος καταβολής θα συμφωνηθεί  από 
κοινού και  θα διασφαλιστεί συμβολαιογραφικά.  

     3. Τα χρέη της ΠΑΕ Ο.Φ.Η., όπως προκύπτει  από σχετική προφορική 
και γραπτή δήλωσή σας, ανέρχονται στο ποσό των 2.610.508,49  Ευρώ.  
Τα ανωτέρω χρέη  όλοι εμείς  που ενδιαφερόμαστε για την αγορά της 
ΠΑΕ τα αναλαμβάνουμε στο ακέραιο.  
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   4. Κάθε χρέος προς τρίτους ( δημόσιο, ποδοσφαιριστές,   προμηθευτές, 
πιστωτές κλπ ) το οποίο υπάρχει ήδη και δεν μας το έχετε  κάνει γνωστό,  
ή θα προκύψει στο μέλλον αλλά θα αφορά την χρονική περίοδο μέχρι και 
την ολοκλήρωση  της μεταβίβασης του πακέτου των μετοχών  σας, και 
είναι πέραν του ποσού των 2.610.508,49  Ευρώ, θα  βαρύνουν  καθ΄  
ολοκληρία  εσάς και θα εκπέσει από το προτεινόμενο τίμημα του 
1.500.000  ευρώ.  

    5.  Πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης πρέπει να 
τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες που ενδεχόμενα υπάρχουν στα 
λογιστικά βιβλία της εταιρείας. 

    6.   Σας  ζητούμε  να μας απαντήσετε  εγγράφως στην ανωτέρω 
υποβαλλόμενη  πρόταση μέχρι και την Παρασκευή 17/07/2009.  

     Επιπλέον σας γνωρίζω πως έχω εξουσιοδοτηθεί από τους ανωτέρω 
φορείς να σας παραδώσω την πρόταση.  

 

 

 

 

Γιάννης Κουράκης 

Δήμαρχος Ηρακλείου  


