Οι Δικηγορικές Εταιρείες Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check, Kyros Law και Fietta LLP
πέτυχαν ιστορική θετική απόφαση του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων
της Παγκόσμιας Τράπεζας (ICSID), ανοίγοντας το δρόμο για ομαδική αποζημίωση μέσω διαιτησίας
κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης, συνεπεία της Τραπεζικής Διάσωσης (bail-in) που αποφάσισε το 2013.
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Το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement
of Investment Disputes) έκρινε με την απόφασή του αυτή ότι έχει αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για τη Ομαδική
Προσφυγή που υποβλήθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία 956 Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχοι μπορούν να
προχωρήσουν στην διεκδίκηση αποζημίωσής τους κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης σε πρωτοφανή στα χρονικά
υπόθεση Διαιτησίας. Η Grant & Eisenhofer ηγείται μιάς σύμπραξης δικηγορικών εταιρειών που εκπροσωπούν τους
Έλληνες Αιτούντες.
Σε μια απόφαση ορόσημο που εκδόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, το Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών
Διαφορών, ένα Διεθνές Διαιτητικό Όργανο υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποφάνθηκε ότι είναι
αρμόδιο για την Ομαδική Προσφυγή που κατέθεσε η Grant & Eisenhofer εναντίον της Κυπριακής Κυβέρνησης για
λογαριασμό σχεδόν 1.000 καταθετών και ομολογιούχων των κυπριακών τραπεζών (Λαϊκή Τράπεζα & Τράπεζα
Κύπρου) που διεκδικούν αποζημίωση για τις βαρύτατες ζημίες που υπέστησαν κατά το ξέσπασμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης της Κύπρου το 2013.
Σε μία απόφαση 160 σελίδων, το Διαιτητικό Όργανο του ICSID έκρινε ότι οι απαιτήσεις των 956 επενδυτών
προκύπτουν βάσει πανομοιότυπων διατάξεων της Διμερούς Συνθήκης Ελλάδος-Κύπρου, εδράζονται όλες στις
αποφάσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης 2013 έναντι των τραπεζών της και επηρέασαν όλους τους ενάγοντες με
παρόμοιο τρόπο. Συνεπώς, όλες οι αξιώσεις ήταν επαρκώς ομοιογενείς για να προχωρήσουν μέσω μιας μαζικής
αξίωσης σε ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ διαιτησία. Είναι η πρώτη μαζική απαίτηση που εκδικάζεται μετά τις υποθέσεις των
ομολόγων που εξέδωσε η Αργεντινή. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τώρα την ευθύνη της Κύπρου για τη αθέμιτη
διάκριση κατά των ξένων επενδυτών και την παράνομη απαλλοτρίωση της περιουσίας τους χωρίς να καταβάλει
εύλογη αποζημίωση.
Οι Επικεφαλής Εταιρίες Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check και Kyros Law Offices, μαζί με την
Διεθνή Δικηγορική Εταιρεία Fietta LLP εκπροσωπούν τους ενάγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Έλληνες
Ιδιώτες, Εταιρείες και Θεσμικοί Επενδυτές, στην διεκδίκηση αποκατάστασης των ζημιών τους που εκτιμώνται σε
πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.
Η Ομαδική Προσφυγή σε Διεθνή Διαιτησία για Επίλυση Διαφοράς εξ Επενδύσεων υποβλήθηκε για πρώτη φορά στο
ICSID το 2015, αφού η Κυπριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να διαπραγματευτεί την εξώδικη επίλυση της διαφοράς με
τους επενδυτές που αιτήθηκαν την αποκατάσταση της ζημίας τους. Η Kyros Law Offices μαζί με τη Grant &
Eisenhofer και τις συνεργαζόμενες Δικηγορικές Εταιρείες αντιπροσωπεύουν τους 956 Έλληνες καταθέτες και
ομολογιούχους της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, που ζητούν να καταλογισθεί η υπαιτιότητα της
Κυπριακής Κυβέρνησης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην απώλεια κεφαλαίων από αποταμιεύσεις ζωής και
συντάξεις των επενδυτών που απαλλοτριώθηκαν παράνομα από την Κυπριακή Κυβέρνηση κατά παράβαση του
Διεθνούς Δικαίου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού της τομέα «διάσωσης με ίδια μέσα η
bail-in», όπως αποκλήθηκε, με το πακέτο των 10 δις ευρώ.
Οι Έλληνες Επενδυτές ισχυρίζονται ότι υπέστησαν άνιση και διακριτική μεταχείριση κατά την διάρκεια της
Τραπεζικής Διάσωσης – BAIL IN . Ενώ οι αλλοδαποί υπέστησαν ολοκληρωτική απαλλοτρίωση των κεφαλαίων τους,
ενώ αρκετές κυπριακές οντότητες - συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κυβέρνησης – προστατεύθηκαν από την
ίδια μεταχείριση με σκοπιμότητα και πρόθεση. Ενώ η Κυπριακή Κρίση ήταν μια τραγωδία για όλους τους
εμπλεκόμενους, οι αλλοδαποί επενδυτές χτυπήθηκαν δύο φορές πιο σκληρά από όσο οί ίδιοι οι Κύπριοι.

«Αυτή η απόφαση που δημιουργεί Διεθνή Νομολογία δημιουργεί σοβαρότατες συνέπειες στην επίλυση
Επενδυτικών Διαφορών μεταξύ Κρατών και Επενδυτών», δήλωσε ο Olav Haazen, επικεφαλής του χειρισμού της
υποθέσεως για την Grant & Eisenhofer. «Σε μια εποχή όπου οι Διεθνείς Διαιτησίες που προβλέπονται για την
Επίλυση Διαφορών μεταξύ Κρατών και Επενδυτών τελούν υπό σφοδρή επίθεση και η ΕΕ προσπαθεί να
τερματίσει τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της, η απόφαση αυτή της 7ης
Φεβρουαρίου 2020 εκτοξεύει το ICSID, και πάλι, στην πρωτοπορία της διεθνούς διαιτητικής νομολογίας. Ανοίγει
μια νέα λεωφόρος για μικρότερους επενδυτές που ζημιώθηκαν περιουσιακά από ξένες κυβερνήσεις. Τώρα,
μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναζητήσουν ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ακόμη και αν οι νόμοι των
κρατών στις οποίες έγιναν οι επενδύσεις τους δεν προσφέρουν στους επενδυτές ισοδύναμη πρόσβαση σε
αποτελεσματική και αμερόληπτη δικαιοσύνη».
«Αυτή είναι μια σημαντική νίκη για τους Έλληνες Επενδυτές στην Κύπρο που έχασαν ουσιαστικά τα πάντα. Οι
ενέργειες της Κυπριακής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της τραπεζικής διάσωσης στην πραγματικότητα
ισοδυναμούσαν με οργανωμένη κρατική κλοπή. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της διαιτητικής επίλυσης αυτής της
διαφοράς για την ανάκτηση των τεράστιων οικονομικών απωλειών των σχεδόν 1.000 φυσικών και νομικών
προσώπων.».
The case is captioned: Theodoros Adamakopoulos and others v. Republic of Cyprus (ICSID Case No. ARB/15/49)
Grant & Eisenhofer regularly represents U.S., European, Asian, Australian, South American and other international
institutional investors. The firm has successfully served as global counsel in major investor lawsuits in Germany,
France, the UK and the Netherlands. That includes leading coalitions of global investors in successfully bringing
securities class actions against Fortis in the Netherlands and against Royal Bank of Scotland in the U.K., which were
both accused of vastly overstating their liquidity and understating their exposure to the toxic U.S. subprime market.
These unprecedented actions led to settlements of $1.5 billion and $1 billion respectively – among the largest
securities fraud settlements ever in Europe.
About Grant & Eisenhofer P.A.
Grant & Eisenhofer is one of the U.S.'s leading litigation firms, with a highly successful track record representing
plaintiffs in complex litigation and arbitration matters. The firm has offices in Wilmington (Delaware), New
York, Chicago, Birmingham and San Francisco, and an international docket of high-profile cases. G&E's clients include
institutional investors and other plaintiffs in U.S. and international securities matters, derivative and corporate
governance lawsuits, shareholder activism matters, bankruptcy litigation, antitrust actions, consumer class actions,
whistleblower cases involving the False Claims Act, mass tort and environmental suits, birth injury litigation,
intellectual property disputes, and civil rights suits. The firm has recovered over $27 billion for clients in the last ten
years, and has twice been cited by RiskMetrics for securing the highest average investor recovery in securities class
actions. G&E has been named one of the country's top plaintiffs' law firms by The National Law Journal for more
than a decade, and was named one of the U.S.'s "Most Feared Plaintiffs Firms" as well as one of Delaware's "Regional
Powerhouses for 2018" by Law360. For more information, visit www.gelaw.com.
About Kessler Topaz
Kessler Topaz Meltzer & Check is one of the largest firms in the world specializing in the prosecution of complex
litigation. Since the Firm's founding in 1987, Kessler Topaz has developed a global reputation for excellence in
shareholder, ERISA, consumer protection & antitrust, fiduciary and whistleblower litigation. With a large and
sophisticated client base, Kessler Topaz has been responsible for many of the largest plaintiffs' recoveries on record
in both the U.S. and around the world. For more information, go to www.ktmc.com.

About Kyros Law
The attorneys at Kyros Law Offices, including John Kyriakopoulos, offer specialized knowledge with certified training
accreditation in Financial and Banking law, Capital Markets, Commercial, Corporate, Labor and Administrative law.
Kyros Law has significant experience providing top quality advice to institutional and private investors, both Greek
and foreign. Through its strategic alliances with prestigious law firms in the U.S. and Europe, the Kyros Law is able to
cater to the needs of its clients with multifaceted and integrated solutions both in Greece and internationally. For
more information, visit Kyros Law's U.S. website at www.kyroslawoffices.com or its Greece website
at www.kyroslawoffices.gr
About Fietta LLP
Fietta is a law firm dedicated to public international law. It is acting as co-counsel with the above firms in the ICSID
arbitration that is pending against the Republic of Cyprus. A specialist boutique firm with a track record of success,
Fietta competes with the world's largest law firms and international disputes practices. The Firm has won landmark
victories in pioneering cases involving State boundaries and territory, multi-billion-dollar investments, international
environmental law and human rights. Fietta's lawyers bring together a wide range of experience from top global law
firms, international organizations, and government. For more information, visit www.fiettalaw.com.
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