A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2.Cspk.05-11-000001/8. sz. végzése
csődeljárás elrendeléséről
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) AES Borsodi
Energetikai Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3704 Kazincbarcika,
Ipari út 7; cégjegyzékszáma: 05 09 003017; adószáma: 11070447-2-44) gazdálkodó szervezet
(adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék
kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések
vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési
haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e
közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon
belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest, Kékgolyó u. 10. II. em. 6.
A bíróság az AES Borsodi Energetikai Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
adós ellen folyó eljárásban az 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (1) bekezdése alapján az
elektronikus kijelölési eljárástól eltérően rendelte ki a vagyonfelügyelőt. A bíróság a 36/2010.
(V.13.) IRM rendelet alapján működtetett a felszámolók elektronikus kijelölését végző
program által generált kijelöléstől az 1991. évi XLIX. törvény 13. § (1) bekezdés alapján
alkalmazandó 27/A. § (1) bekezdés alapján eltér. Az eltérés indoka az adós gazdasági társaság
csődeljárása során felmerülő különleges gazdasági és jog környezet, amely azt indokolta,
hogy a bíróság e célszerűségi okot szem előtt tartva jelölje ki a vagyonfelügyelőt.
Miskolc, 2011. július 13.
A közzététel időpontja: 2011. július 14.

A regisztrációs díjat a BIS Zrt. ERSTE Bank Nyrt-nél vezetett alábbi bankszámlára
kérjük utalni:

11600006-00000000-49532861
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.

