Kelt: Pécs, 2016. május 23.
Tárgy: Követelés nyilvántartásba vétele
Ügyszám: VF-5457-04. és VF-5457-3893. közötti

Tisztelt Címzett!
Alulírott VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. – a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.”f.a.” (1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: 01-09-878974, adószám: 13900230-2-41; a
továbbiakban: Adós) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.01-15-003635/8. számú jogerős határozatával kijelölt
felszámolója – tájékoztatjuk, hogy hitelezői követelésének bejelentését kézhez vettük és
VF-5457-04. és VF-5457-3893. közötti nyilvántartási számmal láttuk el.
Felhívjuk T. Címzett figyelmét, hogy hitelezői követelését – kivéve a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 57. § (1) bek. a) és c) pontjaiban meghatározott követeléseket – a Csődtv.
46. § (7) bekezdése alapján csak abban az esetben áll módunkban hitelezői követelésként nyilvántartásba
venni, amennyiben a T. Címzett a tőkekövetelése 1%-át, de legalább 5.000,- Ft-ot (Ötezer 00/100 forintot),
legfeljebb azonban 200.000,- Ft-ot (Kettőszázezer 00/100 forintot) a felszámolási eljárás megindításáról szóló,
Cégközlönyben közzétett bírósági végzésben megjelölt számlára bírósági ügyszámra való hivatkozással
befizetett, és ezen befizetés tényét felszámoló szervezetünk részére hitelt érdemlően igazolta (a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Hivatala elkülönített számlájának száma: 10032000-01483013-24000004).
A nyilvántartásba vételi díj megfizetését és igazolását követően a T. Címzett által megküldött dokumentáció
és az Adós nyilvántartásainak összevetése után tudunk nyilatkozni a bejelentett követelés elfogadásáról,
nyilvántartásba vételéről a bejelentési határnapot követő 45 napon belül a Csődtv. 46. § (6) bekezdése szerint.
Tájékoztatjuk, hogy a felszámoló köteles felülvizsgálni a bejelentett követeléseket, és kizárólagos jogkörébe
tartozik, hogy valamely hitelezői igényt nyilvántartásba vesz, vagy azt vitatja és elbírálás végett a
felszámolást elrendelő bíróságnak megküldi.
[BH.2001.292. I. Annak elbírálása, hogy felszámoló valamely hitelezői igényt nyilvántartásba vesz-e, vagy azt
elutasítja, a felszámoló kizárólagos jogkörébe tartozik. A felszámoló csak az általa vitatottnak minősített igényeket
köteles elbírálás végett a bíróságnak megküldeni.
II. A felszámoló a hitelezői igény nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedéseit az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal köteles megtenni. Eljárások megindítására azonban a felszámoló nem kötelezhető.]
Már most jelezzük, hogy az Adós, illetve annak ügyvezetője nem adott át a felszámoló szervezetünknek
iratokat, ennek következtében pedig az Adós gazdasági ügyletei, a bekövetkezett gazdasági események
számunkra átláthatatlanok, ami jelentősen megnehezíti, akár ellehetetleníti a bejelentett hitelezői követelések
felülvizsgálatát.
Az Adóssal kapcsolatban ez idő szerint semmilyen iratanyaggal és információval nem rendelkezünk, így az
Ön követelésének megítéléséről érdemben nyilatkozni jelenleg nem áll módunkban.
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