A Fővárosi Bíróság 23.Cspk.01-13-000088/10. sz. határozata (2014. január 13.)
csődeljárásban hozott végzés közzétételéről
A bíróság a(z) Ariah Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest,
Andrássy út 39.; cégjegyzékszáma: 01 09 673951; adószáma: 12403259-2-42)
csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy az Ariah
Ingatlanfejlesztési Kft. gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési
haladék kezdő időpontját megelőzően vagy az azt követően esedékessé váló pénzkövetelések
vonatkozásában.
A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye:
BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt. (1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. I/2.)
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a
csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül
jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért
fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés
szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 %-át - de legalább
5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a
vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.
A fenti határidők elén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
A bíróság az elektronikus kiválasztás által javasolt LEASCENTER Befektetési és
Kereskedelmi Kft.-től eltérően az adós sajátosságaihoz szükséges szakértelemmel és
megfelelő kapacitással rendelkező vagyonfelügyelőt jelölt ki az 1991. évi XLIX. törvény
27/A. § (1) bekezdése alapján. A bíróság a vagyonfelügyelő kijelölésénél figyelembe vette
továbbá, hogy az adóssal együtt tényleges vállalatcsoportot alkotó ORCO Budapest
Kereskedelmi Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-044052) adós csődeljárásában szintén a BIS
Csődgondnok és Tanácsadó Zrt. került kijelölésre vagyonfelügyelőként.
A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék.
Budapest, 2014. január 13.
A közzététel időpontja: 2014. január 13.
A regisztrációs díjat a BIS Zrt. OTP Bank Nyrt -nél vezetett alábbi bankszámlájára
kérjük utalni, a fenti ügyszám és a csődeljárás alatt álló társaság nevének
feltüntetésével:
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