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felszámolás megindításának közzétételéről  

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2012. július 2. napján 
jogerőre emelkedett végzésével a(z) PHIRPEL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(4400 Nyíregyháza, Mák u. 5.; cégjegyzékszáma: 15 09 077840; adószáma: 11704980-2-15) 
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.  

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 1123 Budapest, Kékgolyó utca 10. 2. em. 6. cégjegyzékszáma: 01 10 
043489.  

A felszámolóbiztos(ok): Dr. Kontor Krisztina (an: Sándorfi Zsuzsanna) 1123 Budapest, 
Kékgolyó utca 10.2.em.6.  

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2012. február 
10.  

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.  

Előző név: 1./GRÜNGRUPPE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előző székhely: 1./ 
1111 Budapest, Irinyi J.u.47.fsz.4. 2./ 1046 Budapest, Erdősor u.2. VI.em.35. A bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2012.január 1.napjától hatályos 2011.évi 
CLXI.tv.189.§.(2) bek. alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság törvényi jogutódja 
a Nyíregyházi Törvényszék.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla 
száma: 10044001-01483123-24000004.  

Mindazok [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) 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. tv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 
meghatározott követelések kivételével - csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely 
után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 Ft-ot, 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.  

Nyíregyháza, 2012. július 24.  

A közzététel időpontja: 2012. július 24.  

 


