ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΗΣ
COBALTAIR LTD (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) («η Εταιρεία»)

Ειδοποιήστε ότι, βάσει του Άρθρου 282(1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, ο Εκκαθαριστής
της Εταιρείας καλεί Γενική Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω Microsoft Teams, την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 10 π.μ., με σκοπό να τεθεί ενώπιων των πιστωτών λογαριασμός των πράξεων και
συναλλαγών του εκκαθαριστή κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους της εκκαθάρισης.
Όσοι πιστωτές επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας
e-mail στη διεύθυνση cobalt@cy.gt.com το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
στις 5μμ.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διορίσετε αντιπρόσωπο (“proxy”) για να παρευρεθεί στην θέση
σας, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου που
επισυνάπτεται, το οποίο, για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην πιο
πάνω διεύθυνση το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την συνέλευση, ήτοι μέχρι την Τετάρτη
24 Φεβρουαρίου 2021.

Εκδόθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 2021

NOTICE
IN CONNECTION WITH THE CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION OF
COBALTAIR LTD (IN LIQUIDATION) (“the Company”)

Notice is given that, pursuant to the provisions of Article 282(1) of the Companies Law, Cap 113,
the liquidator of the Company calls a General Meeting of the Creditors of the Company, which
will take place electronically using Microsoft Teams on Friday, 26th February 2021 at 10 am., for
the purpose of placing before the creditors an account of the liquidator’s acts and dealings during
the liquidation’s second year.
Any creditor who wishes to take part, will need to register by sending an e-mail to
cobalt@cy.gt.com by 5pm on Monday 22nd February 2021.
Should you wish to appoint a proxy to attend on your behalf, kindly use the enclosed proxy form,
which, in order to be valid, must be sent electronically to the e-mail address above no later than
2 working days prior to the meeting (by Wednesday, 24th February 2021).

Issued on the 1 February 2021

