A bíróság elrendelte annak közzétételét, hogy a FM Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
„csődeljárás alatt” (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141., cégjegyzékszám: 01-09-349434, adószám:
27101283-2-41) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárás alá kerül.
A csődeljárás kezdő időpontja: 2021. március 23.
Tisztelt Hitelezők!
Fennálló követeléseiket a közzétételtől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját
követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a
vagyonfelügyelőnek, valamint a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg
fizessék be a vagyonfelügyelő – BIS Zrt. – MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-1167396100000000 számú számlára.
A vagyonfelügyelő csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után az igénybejelentő a követelés
1 %-át, de legalább 5.000 Ft-ot, legfeljebb 100.000 Ft-ot a fentebb megjelölt számlára 30 napon belül
befizetett és ezt a vagyonfelügyelő részére igazolja.

A Fővárosi Törvényszék
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csődeljárás elrendeléséről

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a FM Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1138 Budapest, Váci út 141, cégjegyzékszám: 01-09-349434, adószám: 27101283-2-41) gazdálkodó
szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
Az eljárás a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti főeljárás.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő
időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékesé váló pénzkövetelések vonatkozásában.
A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.
(székhely: 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 elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelésbejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
A vagyonfelügyelő elektronikus elérhetősége: 12272910#cegkapu
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