A Debreceni Törvényszék
1.Fpk.540/2016/15. számú végzése
felszámolási eljárásban hozott végzés közzétételéről

A bíróság az Adóredukáló Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"
(székhely: 4030 Debrecen, Rigó utca 65, cégjegyzékszám: 09-09-018737, adószám: 22619857-2-09) adós
elleni felszámolási eljárásban az alábbiakat teszi közzé:
A BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1126 Budapest, Böszörményi
út 34/B. I/2.) felszámoló bejelentette, hogy 2017. augusztus 11. napjától Sulyok Ágnest (an: Petrus Erika,
lakcímnyilvántartásban szereplő lakcím: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 6. em. 145. a., értesítési cím:
BIS Zrt., 1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. 1/2., adóazonosító jele: 8438510094, született:
Kazincbarcika, 1987. 01. 23.) kijelölt felszámolóbiztosi tevékenysége alól felmentette.
2017. augusztus 11. napjától új felszámolóbiztosként Dr. Molnár István (an: Szabó Emese, cím: 1126
Budapest, Böszörményi út 34/B. 1/2., adóazonosító jele: 8418101806, született: Salard (Szalárd,
Románia), 1981. június 22.) felszámolóbiztost jelölte ki.
A felszámolás megindítása közzétételének időpontja: 2017. március 30. napja
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A Debreceni Törvényszék
1.Fpk.540/2016/11. számú végzése
felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy az Adóredukáló Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Rigó utca 65, cégjegyzékszám: 09-09-018737, adószám:
22619857-2-09) adós felszámolását elrendelte.
A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2016. december 29. napja
A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.
A bíróság által kirendelt felszámoló: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B./1/2., adószám: 12272910-2-43)
A felszámolóbiztos: Sulyok Ágnes (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 6./145., születési idő: 1987. január
23., adóazonosító jel: 8438510094, anyja születési neve: Petrus Erika)
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Az egyszemélyes társaság adós alapítójának (tagjának, részvényesének) neve és lakóhelye (székhelye):
Balogh Zsolt (4030 Debrecen, Rigó utca 65.)
Mindazok [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő követelések
jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást
közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett
követeléseket – a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés
közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.
A felszámoló – a módosított 1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelések kivételével – csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés
tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 200.000,- Ft-ot az e végzésben megjelölt
számlára – a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással – 40 napon belül befizetett és ezt a
felszámoló részére igazolta.
A bíróság az adós fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bek. c. pontja alapján állapította meg.
A bíróság a felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelte ki.
Az eljárás – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló, 2000. május 29-ei 1346/2000/EK tanácsi rendelet
szerinti – főeljárásként indult.
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