ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΕΛ – ΣΠΟΛΠ ΛΤΔ
*********************************

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49Β(4) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καλούνται όλα τα μέλη και πιστωτές της πιο πάνω Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
3 μ.μ. στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Αθανασίου, στη
Λεμεσό.
Θέμα της Συνελεύσεως είναι η εξέταση και έγκριση Σχεδίου Διευθέτησης Πιστωτών
της Εταιρείας.
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα προεδρεύσει ο Έφορος Υπηρεσίας
Συνεργατικών Εταιρειών ή εκπρόσωπος του.
Με βάση το άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου καθώς και τους περί
Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμούς:
(α) Εάν κατά τον ορισθέντα χρόνο τα παρόντα μέλη δεν αποτελέσουν απαρτία, η
Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε τα παρόντα μέλη αποτελούν
απαρτία (άρθρο 33(2) των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών). Για την έγκριση
του Σχεδίου Διευθέτησης από τα μέλη απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 75%
των παρόντων μελών.
(β) Για την έγκριση του Σχεδίου Διευθέτησης από τους πιστωτές απαιτείται
πλειοψηφία των πιστωτών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% του
συνολικού ύψους των πιστώσεων.
(γ) Το Σχέδιο Διευθέτησης ετοιμάσθηκε από την Επιτροπεία της Εταιρείας (με τη
συμβολή εμπειρογνωμόνων του συμβουλευτικού οίκου Baker Tilly) και εγκρίθηκε
από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.
(δ) Εάν το Σχέδιο Διευθέτησης εγκριθεί από τα μέλη και τους πιστωτές, επικυρώνεται
από τον Έφορο και δεσμεύει την Εταιρεία, τα μέλη και τους πιστωτές της από της
δημοσίευσης του στον τύπο.
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(ε) Το Σχέδιο Διευθέτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.eands.com.cy ή να προμηθευθείτε αντίγραφο από τα γραφεία της Εταιρείας
στην οδό Αναστάση Σιούκρη Αρ. 18, Κτίριο Comarine, 2ος Όροφος, 3105 Λεμεσός
κατά τις εργάσιμες ώρες της Εταιρείας, δηλαδή Δευτέρα – Πέμπτη 8.00 π.μ. μέχρι
4.15 μ.μ. και Παρασκευή 8.00 π.μ. – 1.30 μ.μ. .
Κάθε μέλος ή πιστωτής μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει
είτε αυτοπροσώπως (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) είτε μέσω ενός (1) μόνο
Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου (σε περίπτωση φυσικών και νομικών προσώπων) αφού
υπογράψει (και σφραγίσει σε περίπτωση νομικών προσώπων) το επισυναπτόμενο
Πληρεξούσιο Αντιπροσώπου, το οποίο ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει να
παραδώσει κατά την είσοδο του στην αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί η Γενική
Συνέλευση.
Κάθε μέλος ή πιστωτής ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που θα συμμετάσχει στη
Συνέλευση πρέπει να προσκομίσει και την πολιτική του ταυτότητα.

Κύπρος Πρωτοπαπάς
Αν. Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2018
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