From: Greek Trade Office in the Hague <ecocom-hague@mfa.gr>
Sent: Monday, April 26, 2021 6:03 PM
To: keeuhcci@uhc.gr; info@acci.gr; info@acsmi.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 <evep@pcci.gr>; info@bep.gr; info@rodopicci.gr; info@everodopi.gr;
contact@epimetol.g; ebear@otenet.gr; info@arcadianet.gr; epimarta@otenet.gr; ea@ea.gr; epimviot@otenet.gr; ebegreve@grevenanet.gr; ccidrama@dramanet.gr; info@ebed.gr;
epimevro@otenet.gr; epimevia@hol.gr; epimevri@otenet.gr; zantecci@otenet.gr; ilichgr@otenet.gr; chamimat@otenet.gr; info@ebeh.gr; cci@e-thesprotias.gr;
gramm.diikisis@cci-ioannina.g; info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.gr;
kastcham@otenet.gr; corfucci@otenet.gr; chamberk@otenet.gr; info@ebekilkis.gr;
Chambers@otenet.gr; info@korinthcc.gr; info@cycladescc.gr; gytheioc@otenet.gr;
info@Larissa-chamber.gr; info@epimlas.gr; chamber@les.forthnet.gr; ebelef@otenet.gr;
info@cci-magnesia.gr; info@messinianchamber.gr; ebex@otenet.gr;
champella@pel.forthnet.gr; champier@otenet.gr; info@prevezachamber.gr;
eber@otenet.gr; samcci@otenet.gr; eves@otenet.gr; info@trikala-chamber.gr;
info@fthiotidoscc.gr; eveflo@otenet.gr; epimfok@gmail.com; info@epichal.gr;
epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr
Subject: Περίπτωση ανύπαρκτης "ολλανδικής" εταιρείας στο διαδίκτυο

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη
σας, για την ακόλουθη περίπτωση η οποία περιήλθε σε γνώση του Γραφείου μας:

Στο διαδίκτυο (https://argentradeinternationalbv.com/) παρουσιάζεται μία ολλανδική
«εταιρεία», η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων
(ξηροί καρποί, έλαια, ροφήματα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.λ.π.), με τα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας:

Company Name: Argentrade
Managing Director: Levis Barris
Website: https://argentradeinternationalbv.com/
Email: contact@argentradeinternationalbv.com
Main Ofiice Address: Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam, Netherlands
Tel: +31 9700 5031 268
WhatsApp: +31 616 911 902
VAT:NL802155583B01
KVK:24.237.237
Όπως ωστόσο διαπιστώθηκε από έρευνα του Γραφείου μας, η εν λόγω «εταιρεία»
έχει οικειοποιηθεί σε πολύ μεγάλη έκταση τα στοιχεία επικοινωνίας που ανήκουν σε
μία καθ’ όλα νόμιμη εταιρεία (πρόκειται για την Argentrade International B.V., η οποία
δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση κρεάτων). Συγκεκριμένα, έχουν

οικειοποιηθεί την επωνυμία της, την ταχυδρομική της διεύθυνση και τον αριθμό
εγγραφής της στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK), ενώ επίσης η ιστοσελίδα
της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της είναι παρεμφερή με τα αντίστοιχα στοιχεία
της νόμιμης εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε μία πρώτη αναζήτηση μπορεί κανείς
να σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία πραγματικά υφιστάμενη, νόμιμη
εταιρεία.
Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή των μελών σας, τα οποία, σε περίπτωση
οποιασδήποτε αμφιβολίας για μία ολλανδική εταιρεία με την οποία σκοπεύουν να
συνεργασθούν, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο μας.

Με εκτίμηση

Εκ του Γραφείου ΟΕΥ Χάγης
EMBASSY OF GREECE IN THE HAGUE
Office for Economic & Commercial Affairs
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Tel. +31 (0) 70 3561199
Email: ecocom-hague@mfa.gr

