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Θέµα: Απάντηση στην από 22.06.2015 επιστολή σας.

Κύριοι,
Σε απάντηση της από 22.06.2015 επιστολής του Συνδέσµου σας, η οποία
απεστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνσή µας, αφού τονισθεί ότι δεν έχουµε καµία
υποχρέωση να απαντήσουµε στα απευθυνόµενα σ’ εµάς µε την ανωτέρω επιστολή
σας ερωτήµατα, µη έχοντας τίποτε να αποκρύψουµε και µε πνεύµα καλής διάθεσης,
σηµειώνουµε τα εξής:
Η ιστοσελίδα www.forky.gr ανήκει στην εταιρία µας, ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρία µε την επωνυµία «Forky Food Services Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Forky Ι.Κ.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ
132304701000), η οποία ως σκοπό της έχει, µεταξύ άλλων, την ίδρυση, λειτουργία
και εκµετάλλευση επιχειρήσεων µαζικής εστίασης και αναψυχής. Η εταιρία µας
διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες για τη λειτουργία της και συµµορφώνεται
απαρέγκλιτα µε το σχετικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ως προς όλους τους
τοµείς δραστηριότητάς της (παρασκευή και διανοµή φαγητού, τιµολόγηση, κλπ.). Ως
εκ τούτου µε την παρούσα και µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας,
αποκρούουµε ως παντελώς αβάσιµο και διαµαρτυρόµαστε για το διαλαµβανόµενο
στην ως άνω επιστολή σας υπονοούµενο ισχυρισµό σας ότι δήθεν µπορεί να
υφίσταται αιτία, για την οποία η εταιρία µας είναι υπόλογη έναντι οποιουδήποτε,
καθώς και για την εµµέσως µε την παραπάνω επιστολή σας επαπειλούµενη
καταγγελία εκ µέρους σας σε βάρος της εταιρίας µας ενώπιον του «Τµήµατος Δίωξης
Οικονοµικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος». Σε περίπτωση δε, που παρόλα αυτά
προβείτε σε σχετική καταγγελία, µε την παρούσα ρητώς επιφυλασσόµαστε παντός
δικαιώµατος µας για αποκατάσταση της φήµης µας, δεδοµένης της µετά βεβαιότητας
απόρριψης της σχετικής καταγγελίας. Επίσης, διαµαρτυρόµαστε για τη σύνδεση της
εταιρίας µας µε την «Cookisto», µε την οποία η εταιρία µας ουδεµία σχέση έχει.
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Παράλληλα, θα επιθυµούσαµε να µας ενηµερώσετε για το αντικείµενο και
τις υπηρεσίες/δραστηριότητες του Συνδέσµου σας ώστε να εξετάσουµε το ενδεχόµενο
να γίνουµε µέλη του και να ενηµερωνόµαστε για τις ενέργειες σας και τον κλάδο.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Για την εταιρία,

Μιχάλης Γκόντας
Διαχειριστής

Πέτρος Πιτσιλής
Διαχειριστής
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