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

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2019

Αξιότιμοι Κύριοι,
COBALTAIR LTD (ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) («η Εταιρεία»)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως εκκαθαριστής της Εταιρείας, δίδω εσωκλείστως
ειδοποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 282 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, ότι την Δευτερά, 13
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 3μ.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 ενώπιων των πιστωτών λογαριασμός των πράξεων και συναλλαγών του
εκκαθαριστή κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της εκκαθάρισης και να
παρουσιαστούν προκαταρκτικές προβλέψεις σε σχέση με την έκβαση της εκκαθάρισης
για τους πιστωτές της Εταιρείας.
2. Να πληρωθεί κενή θέση στην Επιτροπή Επιθεώρησης που προέκυψε λόγω παραιτήσεως
μέλους.
Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στις συνελεύσεις θα περιέχονται σε Ετήσια Έκθεση, η οποία
θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cobalt.aero) από τις 7 Ιανουαρίου 2020
καθώς επίσης και στην αίθουσα κατά την διάρκεια της συνέλευσης.
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, 6 November 2019

Dear Sirs,
COBALTAIR LTD (IN LIQUIDATION) («the Company»)
GENERAL MEETING OF THE CREDITORS
As part of my duties as liquidator of the Company, Ι enclose herewith a notice that, in accordance
with Article 282 of the Companies Law, CAP113, a General Meeting of the Creditors of the
Company will take place on Monday 13th January 2020 at 3pm, for the purpose of examining the
matters as 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 first year and to provide preliminary forecasts as to the outcome of the
liquidation for the creditors of the Company.
2. To fill a vacancy in the Committee of Inspection resulting from a member’s resignation.
The information which will be presented at the meeting will be contained in the Annual Report,
which will be available on the Company’s website (www.cobalt.aero) from 7th January 2020 as
well as on the day in the meeting room.
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

