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Debt. Restructuring & Funding

Γνωρίστε μας 

Μην περιμένεις μέχρι οι συνθήκες να γίνουν 
ιδανικές για να ξεκινήσεις. Το ξεκίνημα 
κάνει τις συνθήκες ιδανικές.
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CS CRITICAL 
SOLUTION 

Είναι μια εταιρεία 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
με υψηλό επίπεδο αφοσίωσης 
στην επιτυχημένη έκβαση 
υποθέσεων των πελατών της

Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρήσεων, τόσο οικονομικά υγιών που στοχεύουν την 
ανάπτυξη όσο και επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό πίεση 
και αναζητούν λύσεις. 
Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται διαγνωστικές μέθοδοι (due 
diligence), αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, 
αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, πρόταση αλλαγών 
στο οργανωτικό σχήμα, εκπόνηση ρεαλιστικών business 
plans και έλεγχος συνθηκών βιωσιμότητας.

Υποστηρίζει πελάτες σε κάθε τομέα της οικονομίας για να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να μειώσουν κόστη όπου 
είναι εφικτό, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για 
διευκόλυνση της καθημερινότητας, να εντάξουν 
διαδικασίες στην λειτουργία τους, να αξιοποιήσουν τη 
χρήση πολύπλοκων δεδομένων και να οδηγηθούν σε 
ελεγχόμενες, απαραίτητες, αλλαγές.

Ιδρύθηκε το 2010 και ειδικεύεται στην Αναδιάρθρωση κι 
Επανεκκίνηση επιχειρήσεων που μπορούν να συνεχίσουν, 
να εξελιχθούν και να προσφέρουν στην Εθνική Οικονομία.

Business Solution Hub Profile /

Business Partners
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FS FINANCE 
SOLUTION 

Είναι μια νέα εταιρεία, 
με έμπειρους εταίρους 
εξειδικευμένους στον 
Χρηματοπιστωτικό Τομέα.

Δημιουργήθηκε το 2019 με σκοπό την αξιοποίηση 
και εξειδικευμένη προσαρμογή σύγχρονων 
χρηματοδοτικών εργαλείων σε υφιστάμενες 
ή νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. 

Εφαρμόζει την ολιστική προσέγγιση για τον 
εξορθολογισμό του επιχειρηματικού μοντέλου 
ενώ, παράλληλα, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου και την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων 
Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Business Solution Hub Profile /

Debt. Restructuring & Funding
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Εργαζόμαστε σαν σύμβουλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων (οφειλετών) 
όσο και για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (πιστωτών) 
σε ειδικές περιπτώσεις (monitoring trustees, CRO services).

Κάθε μοναδικό μέλος της ομάδας μας είναι υψηλού επιπέδου 
επαγγελματίας με εμπειρία σε επίπεδο CEO, CFO, στον επιχειρηματικό 
τομέα που ειδικεύεται.

Τα μέλη της ομάδας μας εργάζονται μαζί για χρόνια, μεταφέροντας τα 
οφέλη της εμπειρίας τους στους πελάτες μας. Η προσέγγισή μας είναι 
πάντοτε προσεκτική και συνεργατική προς τα στελέχη του πελάτη, 
μεταφέροντας χρήσιμη, ωφέλιμη και εφαρμόσιμη τεχνογνωσία.

Πάντοτε ενθαρρύνουμε την συμμετοχή και την προσήλωση της 
διοικητικής ομάδας στην εξέλιξη της αναδιάρθρωσης.

Διαφέρουμε 
& υπερέχουμε

Οι εταιρείες μας με το μικρό 
ευέλικτο σχήμα τους διαφέρουν 
από τις μεγάλες συμβουλευτικές και 
ελεγκτικές εταιρείες, χωρίς όμως να 
υπολείπονται σε ποιότητα υπηρεσιών 
και αποτελεσματικότητα.
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Terraformation 
for Business®

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ Η «Γεωμορφοποίηση» ενός πλανήτη είναι ο 
επίσημος ορισμός για τη διαδικασία της 
σκοπούμενης αλλαγής της ατμόσφαιρας, της 
θερμοκρασίας, της τοπογραφίας της επιφάνειάς 
του ή της οικολογίας του ώστε να γίνουν 
παρόμοια με το περιβάλλον της Γης, για να γίνει 
ο πλανήτης κατοικήσιμος από τα γήινα όντα. 

Φανταστείτε τώρα την επιχείρησή σας 
σαν ένα ζωντανό οργανισμό που προσπαθεί να 

αναπτυχθεί ή να επιβιώσει σε ένα επικίνδυνο 
και ακατάλληλο περιβάλλον όπως αυτό του 
πλανήτη Άρη. Βασικές συνθήκες επιβίωσης 
όπως το οξυγόνο, η θερμοκρασία, το νερό 
δεν υπάρχουν, ή – όπως θα λέγαμε σε 
επιχειρηματικούς όρους – λείπουν 
οι βασικοί παραγωγικοί συντελεστές.

Μαζί θα διαμορφώσουμε τις κατάλληλες 
για την επιχείρησή σας συνθήκες.
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Οι Yπηρεσίες μας
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ (DUE DILIGENCE) 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ REPORTING

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ PROJECT
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Επιλύνουμε σύνθετες 
προβληματικές καταστάσεις 

στην επιχείρηση με στόχο την 
αποσυμπίεση, την εύρεση 

εφαρμόσιμων λύσεων και την  
ενίσχυση της αξίας της.

Τελικά, είμαστε σε θέση να 
εφαρμόσουμε και να προσαρμόσουμε 

ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα 
ώστε να επιτύχουμε την μεγαλύτερη 

δυνατή απόδοση για μας πελάτες μας.

Έχουμε τη δυνατότητα ταχείας 
ανάλυσης της επιχειρηματικής 
κατάστασης (διαγνωστική μέθοδος). 
Μπορούμε vα χρησιμοποιήσουμε την 
εμπειρία και γνώση μας με σκοπό την 
εφαρμογή λειτουργικών λύσεων που θα 
οδηγήσουν στην βελτίωση τόσο 
μικρομεσαίων, όσο και μεγάλων 
επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες σε σημαντικές περιοχές 
όπως η μετάβαση μέσω αναδιάρθρωσης 
σε αλλαγή της στρατηγικής πορείας, 
η αλλαγή της εσωτερικής οργάνωσης, 
η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης,
 η άντληση αναγκαίων κεφαλαίων
 και οι αποτιμήσεις.

Αναδιάρθρωση & Επανεκκίνηση
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Συμβουλευτική Κεφαλαιακής Eνίσχυσης 
– Άντλησης Κεφαλαίων

Προσφέρουμε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ευρύτατου πεδίου 
εξειδίκευσης σε υποθέσεις 
Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, 
αναχρηματοδότησης δανείων, 
κεφαλαιακής ενίσχυσης και 
αναδιάρθρωσης Ισολογισμού, 
με παράλληλη νομική υποστήριξη.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε 
σημαντικό αριθμό Τομέων της 
Οικονομίας με σημαντικότερους 
τους Τομείς Μεταποίησης, 
Ενέργειας, Λιανικού Εμπορίου, 
Υγείας και Τουρισμού. 

Σχεδιάζουμε τον κατάλληλο 
για κάθε περίπτωση τρόπο 
άντλησης κεφαλαίων από 
Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
Προγράμματα Στήριξης, με 
στόχο την επιδότηση των 
επενδύσεων των πελατών μας 
τόσο σε ανανέωση εξοπλισμού 
και εκσυγχρονισμό όσο και σε 
γενικότερες δράσεις ανάπτυξης.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα 
της επιχειρηματικής 
χρηματοδότησης καλύπτουν 
ανάγκες κεφαλαιακής 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις 
διερεύνησης ευκαιριών 
ανάπτυξης, στοχευμένων 
εξαγορών, εφαρμογής 
στρατηγικής διαφοροποίησης, 
έξυπνων αναδιαρθρώσεων ή 
ανακεφαλαιοποίησης.

Από το σχεδιασμό της 
στρατηγικής μέχρι την επίτευξη 
της κεφαλαιακής ενίσχυσης, 
είμαστε δίπλα σας σε όλο το 
φάσμα των αναγκών σας.
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Έλεγχος Δέουσας 
Επιμέλειας (Due Diligence)

Αποτιμήσεις

Οι επαγγελματίες συνεργάτες 
μας έχουν τις οικονομοτεχνικές και νομικές 
δεξιότητες για την ανάλυση και διερεύνηση 
κάθε οικονομικού τομέα της επιχείρησης και 
την πρόβλεψη κάθε πιθανής μελλοντικής 
επίπτωσης.

Παραδίδουμε ασφαλείς, 
ανεξάρτητες, αξιολογήσεις
και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
υποστήριξη πελατών όταν απαιτούνται 
αποφάσεις για μεταβιβάσεις ή πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για 
την πρόβλεψη φορολογικών επιδράσεων 
στις συγκεκριμένες πράξεις.

Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται 
αξιολογήσεις από Πιστοποιημένους 
Εκτιμητές ακινήτων κι εξοπλισμού, 
οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σε πιθανές λύσεις αναδιάρθρωσης 
με πιστωτές.
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Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε 
προκλήσεις σε επίπεδο επιχειρηματικών 
προβλημάτων, εφαρμόζοντας μια αναλυτική 
προσέγγιση, με στόχο την αναγνώριση των 
δυνατοτήτων που υπάρχουν για αντιμετώπιση 
και επίτευξη σταθεροποίησης και βελτίωσης 
της αξίας της εταιρείας. 

Διαθέτουμε την γνώση και εξειδίκευση για 
την ανάκτηση θετικών αποδόσεων, την 
οργανωτική κι εμπορική αναδιάρθρωση, 
τη διαχείριση της παραγωγής, αποθήκευσης 
και διανομής, τη βελτίωση της απόδοσης 
των δεικτών, τις δυνατότητες 
συγχωνεύσεων, ένταξης στρατηγικού 
επενδυτή και πώλησης μη παραγωγικών 
περιουσιακών στοιχείων.

Επιχειρηματική Βελτίωση
(Επανεκκίνηση)
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Στρατηγικός & 
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Υποστηρίζουμε Επιχειρήσεις στο 
σχεδιασμό ρεαλιστικών Στρατηγικών 

& Επιχειρηματικών Σχεδίων 
(Business Plan).

Εφαρμόζουμε μια διαγνωστική διαδικασία, η οποία 
περιλαμβάνει και έρευνα του Ανταγωνισμού και του πλαισίου 
της αγοράς με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών ευκαιριών 
μείωσης κόστους, βελτίωσης της αποδοτικότητας και 
τελικά δημιουργίας ανάπτυξης σε κάθε πεδίο. 

Σημαντικά στοιχεία των στρατηγικών πλάνων 
στα οποία επικεντρωνόμαστε περιλαμβάνουν:
• Το όραμα και την αποστολή της εταιρείας, τις αρχές 
   και αξίες που καθοδηγούν την λειτουργία της 
• SWOT analysis, με αντικειμενική αξιολόγηση των      

ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων 
• τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, τις 

προτεραιότητες, τα πλάνα ενεργειών για την επίτευξη των 
στόχων, τα ρίσκα και τα προβληματικά σημεία

Πάνω σε αυτά δημιουργούμε ένα αναλυτικό πενταετές πλάνο, 
βασισμένο σε πραγματικά οικονομικά στοιχεία και ρεαλιστικούς 
δείκτες ανάπτυξης. Χρησιμοποιούμε, όπου απαιτείται, 
εξειδικευμένα εργαλεία όπως η ανάλυση ευαισθησίας 
και το Z score balance analysis.
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Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής 
& Σχεδιασμός Αναφορών

Πιστεύουμε απόλυτα πως ένα κατάλληλο 
εργαλείο άντλησης, οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες 
που θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες 

και ταχύτερες αποφάσεις, θα αυξήσουν την 
παραγωγικότητα και θα εξασφαλίσουν ότι 
έχετε πλήρη έλεγχο της επιχείρησής σας.

Ad Hoc Analytics για πλήρη αξιοποίηση των κατάλληλων 
κάθε φορά επιχειρηματικών δεδομένων που οδηγούν σε 
τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές 
αποφάσεις.

Reporting Tool Customization, και ανάπτυξη 
πλήρους δέσμης εταιρικών αναφορών,  με στόχο χωρίς την 
ανάγκη εμπλοκής της μηχανογράφησης ή του λογιστηρίου να 
μπορούν να δημιουργηθούν σενάρια πρόβλεψης των εργασιών 
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Διοικητικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, 
Συμβάσεις και Διαγωνισμούς (συμπεριλαμβανομένου του 
Δημοσίου), Δίκαιο Ανταγωνισμού, Φορολογικό Δίκαιο & 
Εργατικά, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο Αφερεγγυότητας (με 
εμπειρία στον Ν.4738/2020), Συγχωνεύσεις κι Εξαγορές, 
Ακίνητα κλπ.

Οι νομικοί μας σύμβουλοι είναι έμπειροι, εξειδικευμένοι και καλύπτουν ευρύ πεδίο νομικών ειδικεύσεων όπως:

Όλες οι αποφάσεις και προτάσεις μας καλύπτονται πάντοτε από νομικές γνωματεύσεις, ώστε να διασφαλίζεται η 
εγκυρότητα των σχεδιασμών δράσης.

Νομικές Συμβουλές 
& Υποστήριξη
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Εμπορική Στρατηγική

Η αποτελεσματική εμπορική στρατηγική 
οργανώνει ή ανασυγκροτεί την προϊοντική σειρά της 
εταιρείας, την φίρμα (brand name), τις διαδικασίες 
πωλήσεων, αποθήκευσης και διανομής ώστε να παραχθεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αυτό ισχύει τόσο για τις επιχειρήσεις 
που είναι ώριμες όσο και για όσες βρίσκονται σε φάση 
εκκίνησης, δημιουργώντας πλεονεκτήματα έναντι 
του ανταγωνισμού με την απαραίτητη χρήση νέων τεχνολογιών.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε την αλλαγή 
που απαιτείται στον ρόλο του επιχειρηματία και την 
επίδραση που ασκεί στην οργάνωσή του.
Να δημιουργήσουμε νέα στρατηγική, ευέλικτα 
προσαρμόσιμη στις συνθήκες, να διαμορφώσουμε 
νέες εσωτερικές οργανωτικές δομές κι εξωτερικές 
συμμαχίες (συνέργειες) που θα μεγιστοποιήσουν την 
απόδοση της εμπορικής πολιτικής.
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Προσφέρουμε ολοκληρωμένη γκάμα 
υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης 
και παρακολούθησης, φορολογικής 
στρατηγικής και συμβουλευτικής    
για κάθε μέγεθος επιχείρησης.

Φορολογικής συμβουλευτικής 
Φορολογικής μεγιστοποίησης οφέλους
Λογιστικής διαχείρισης
Μισθοδοσίας
Transfer pricing
IFRS προσαρμογή
Δημιουργία νέων εταιρειών 
σε Ελλάδα κι Εξωτερικό
Φάκελοι Ενδοομιλικών συναλλαγών
Εταιρικοί μετασχηματισμοί
Νομική διασφάλιση λογιστικών πράξεων 

Λογιστική Υποστήριξη – 
Φορολογική Στρατηγική
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Το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό των 
εταιρειών μας, έχει περισσότερα από δέκα 
χρόνια εμπειρίας στην Διαχείριση Έργων 
και την εξασφάλιση και παρακολούθηση 
της Χρηματοδότησή τους.  

Είμαστε ειδικοί στην οργάνωση και παρουσίαση ολοκληρωμένων 
φακέλων για χρηματοδοτήσεις κι επιδοτήσεις μέσα από Εθνικά 
κι Ευρωπαϊκά Προγράμματα Στήριξης.
 
Παράλληλα εκμεταλλευόμαστε όλα τα πρόσφατα εργαλεία που διαθέτει η 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για συγκεκριμένους τομείς επενδύσεων.

Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις 
Ενεργειακών και Ξενοδοχειακών projects.

Eξειδικευμένες 
Χρηματοδοτήσεις 
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Στρατηγικές Συνεργασιές

Η BM&T έχει μια μακρά ιστορία στον χώρο των αναδιαρθρώσεων,
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, αποτελώντας αρχικά 
τον Ευρωπαϊκό βραχίονα της Αμερικανικής φίρμας Glass & 
Associates, πίσω στο 1997.

Ξεκίνησε να διαμορφώνει προτάσεις Αναδιάρθρωσης όταν η Εκκαθάριση 

και Ρευστοποίηση ήταν ο κανόνας.

Ήταν η πρώτη εταιρεία που λειτούργησε εκτός συνόρων, όταν όλοι οι 

ανταγωνιστές ήταν προσηλωμένοι στις τοπικές και μόνο επιχειρήσεις.

Οι ιδρυτές της Alan Tilley και David Bryan είναι παράλληλα και active 

directors της Turnaround Management Association.

Επίσης αρθρογραφούν και δίνουν διαλέξεις στο Ινστιτούτο Ορκωτών 

Λογιστών της Μεγάλης Βρετανίας με έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές 

και οδηγίες εφαρμογής των κανόνων Αναδιάρθρωσης.

Η εταιρεία έχει κερδίσει 
πολλά βραβεία αναγνώρισης 
του έργου της.
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Η εταιρεία Ορκωτών Λογιστών 
IG Audit δημιουργήθηκε από 
εξειδικευμένους επιστήμονες με 
πολλά χρόνια εμπειρίας σε μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες του χώρου.

Στρατηγικές Συνεργασιές

Οι Ορκωτοί Λογιστές που συνεργάζονται με την εταιρεία όπως και 

οι βοηθοί τους, είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, 

και προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χώρο της 

Ελεγκτικής Διαδικασίας, του Φορολογικού Ελέγχου και 

της εφαρμογής  Λογιστικών Προτύπων.

Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η γνώση που διαθέτουν τα 

εξειδικευμένα στελέχη, η συμμετοχή τους στην εφαρμογή των projects 

και η αντίληψη του αντικειμένου ξεχωριστά για κάθε πελάτη.
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Management Team
Η ομάδα μας αποτελείται από απόλυτα εξειδικευμένους κι έμπειρους 

επαγγελματίες που μοιράζονται το όραμά μας και είναι αφοσιωμένοι στην 
προσφορά ποιοτικών κι αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Οικονομολόγος – MBA
Iδρυτής της CS – 
Συνιδρυτής της FS

Οικονομολόγος – BA 
Business Administration & 
Statistics – Dipl. in Banking 
– MSc. in Marketing –
Συνιδρυτής της FS 

Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία σε
Board level και CEO θέσεις σε Πολυεθνικές 
Εμπορικές εταιρείες και εταιρείες 
συμβουλευτικών υπηρεσιών

Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε 
Board level και CEO θέσεις στον Τραπεζικό
και Συμβουλευτικό Τομέα.

Ιωάννης Ξιφαράς

Μαρία Μυζήθρα
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