COBALTAIR LTD (in Liquidation)
Ιφιγένειας 31, Joanna Tower, Διαμ. 601
2007 Στρόβολος
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λευκωσία, 1 Φεβρουαρίου 2021

Αξιότιμοι Κύριοι,
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως εκκαθαριστής της COBALTAIR LTD (ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) («η
Εταιρεία»), δίδω εσωκλείστως ειδοποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 282 του περί Εταιρειών Νόμου
Κεφ. 113, ότι την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10π.μ. θα πραγματοποιηθεί
Γενική Συνέλευση Πιστωτών της Εταιρείας, με σκοπό την εξέταση των θεμάτων που
αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη κατωτέρω:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Να τεθεί ενώπιον των πιστωτών, ο λογαριασμός των πράξεων και συναλλαγών του
εκκαθαριστή κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους της εκκαθάρισης.
Λόγω τις πανδημίας, η συνέλευση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Microsoft
Teams». Σε περίπτωση που θα θέλατε να λάβετε μέρος, παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή
μέσω email στο cobalt@cy.gt.com για να σας σταλούν οι ανάλογες οδηγίες. Η προθεσμία για
παραλαβή email συμμετοχής είναι 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 5.μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι:
• Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν θα περιέχονται σε Ετήσια Έκθεση, η οποία θα είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cobalt.aero) από τις 19 Φεβρουαρίου
2021
• Σκοπός της συνέλευσης είναι η πληροφόρηση των πιστωτών και δεν προτίθεται να τεθεί
οποιοδήποτε θέμα προς ψήφιση
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και/ή πληροφορίες χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε με
τον Μιχάλη Παπαδημητρίου στο τηλέφωνο +357 22 600000 ή μέσω email (cobalt@cy.gt.com).

Με εκτίμηση,

Στέφανος Μιχαηλίδης
Εκκαθαριστής

COBALTAIR LTD (in Liquidation)
Ifigeneias 31, Joanna Tower, Flat 601
2007 Strovolos
CYPRUS

Nicosia, 1 February 2021

Dear Sirs,
GENERAL MEETING OF CREDITORS
As part of my duties as liquidator of COBALTAIR LTD (IN LIQUIDATION) («the Company»), Ι enclose
herewith a notice that, in accordance with Article 282 of the Companies Law, CAP113, a General
Meeting of Creditors of the Company will take place on Friday 26th February 2021 at 10am, for
the purpose of examining the matters set out in the Agenda below:
AGENDA
1. To place before the creditors an account of the liquidator’s acts and dealings during the
liquidation’s second year.
Due to the pandemic, the meeting will be held electronically via the application «Microsoft
Teams». If you would like to participate, please send an email to cobalt@cy.g.tcom so that we can
send joining instructions. The deadline for declaring participation is 5pm on 22 February 2021.
Please note that:
• The information which will be presented at the meeting will be contained in an Annual
Report, which will be available on the Company’s website (www.cobalt.aero) from 19th
February 2021.
• The purpose of the meeting is to update the creditors and there is no intention to put any
matter to a vote during the meeting.
For any clarifications and/or additional information, please contact Michalis Papademetriou by
telephone (+357 22 600000) or by email (cobalt@cy.gt.com).

Your sincerely,

Stephanos Michaelides
Liquidator

