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Tisztelt Címzett!
A Fővárosi Törvényszék a 38.Fpk.01-15-003635/8. számú jogerős végzésével, elrendelte a QUAESTOR
FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) adós felszámolását és
felszámolóként a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.
A felszámolási eljárás kezdő időpontja - a felszámolás megindításának közzétételéről hozott 15. számú
végzésnek a Cégközlöny honlapján történt megjelenés napja - 2016. március 10.
Az 1991. évi IL. tv. („Csődtv.”) 39. § (1) alapján a hitelezői választmány megalakítása, vagy hitelezői
képviselő megválasztása céljából a felszámoló köteles a nyilvántartásba vett hitelezőket összehívni a
felszámolás kezdő napjától számított 75 napon belül.
A Csődtv. 39. § (2) bekezdése szerint azonban a felszámoló eltekinthet a hitelezői választmány
megalakításának, illetve a hitelezői képviselő választásának kezdeményezésétől, ha a felszámolási eljárás
folyamán nyilvánvalóvá válik, hogy a Csődtv. 63/B. § szerinti egyszerűsített felszámolás bejelentése
szükséges. Ebben az esetben a felszámolónak a hitelezői gyűlést haladéktalanul össze kell hívnia, és ezt a
körülményt a meghívóban jeleznie kell.
Arra figyelemmel, hogy a felszámoló megítélése szerint adósi vagyon, nyilvántartások, üzleti könyvek és
adósi iratanyag hiányában a Csődtv. 63/B. §-a szerinti egyszerűsített felszámolási eljárás bejelentése
egyértelműen szükségesnek látszik, a felszámoló

2016. augusztus 12. (péntek) de. 10 00 órai kezdettel – a VF-5457-04. és VF-5457-2000.
közötti nyilvántartási számú hitelezők részére 2016. augusztus 12. (péntek) de. 11 00 órai kezdettel – a VF-5457-2001. és VF-5457-3893.
közötti nyilvántartási számú hitelezők részérea hitelezőket hitelezői gyűlésre hívja össze, amelyre ezúton meghívja T. Címzettet, mint hitelezői
követelést bejelentett hitelezőt.
Helye:

Lurdy Ház I. emeletén található III. számú konferencia terem
Cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tájékoztatom a T. Címet, hogy adós társaság vezető tisztségviselője többszöri felszólítás ellenére sem lépett
kapcsolatba felszámoló szervezetünkkel, az adós társaság iratanyagát nem adta át, így felszámoló
szervezetünk semmiféle információval nem rendelkezik sem adós felszámolás alá vonható vagyonáról, sem
a vele szemben támasztható igényekről.
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Tekintettel arra, hogy semmilyen információval és irattal nem rendelkezünk az adós társaságra
vonatkozóan, ezért megkeresést intéztünk az adós tulajdonosa – a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. f.a.
felé különös tekintettel arra, hogy az adós utolsó, nyilvánosan elérhető, 2014. december 31-i fordulónapra
szólt beszámolója szerint adós vagyonként lényegében kizárólag kapcsolt vállalkozással szembeni követelést
tartott nyilván.
További megkeresést küldünk az adós társaság kapcsolt vállalkozásai – a QUAESTOR INVEST Kft., a
Magyar Restaurátor Zrt., a BRIDGE CAPITAL Kft., a Régi Hungária Ingatlanhasznosító Kft.”v.a”, a
PROVEN INVESTMENT Kft., valamint a VISAWORLD-CENTER Kft. – felé bízva abban, hogy ha
tudomásuk van az adós társaság fellelhető iratairól, az adós felszámolás alá vonható vagyonáról,
munkavállalóiról, vagy rendelkeznek a felszámolási eljárás lefolytatását segítő egyéb információval, úgy
azokat felszámoló szervezetünk részére megadják.
Írásban megkerestük továbbá az adóhatóságot a NAV Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatósága
Felszámolási Osztályát, az adós társaság számlavezető bankjait, a Fővárosi Főügyészség Kiemelt és
Gazdasági Ügyek Osztályát, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyon –
Visszaszerzési Hivatalát, hogy amennyiben érdemi információval rendelkeznek adós társaság iratanyagára
és vagyonára vonatkozóan, úgy arról haladéktalanul tájékoztassák felszámoló szervezetünket
Megkereséseinkre eddig senkitől semmilyen válasz nem érkezett, így adós társaság felszámolási eljárásában
megállapítható, hogy a felszámolási eljárás technikailag lebonyolíthatatlan - vagyon, nyilvántartások és
könyvvezetés hiánya miatt - így a Csődtv. 63/B. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi feltételek fennállása
miatt nagy bizonyossággal egyszerűsített felszámolás elrendelését fogjuk kérni a Fővárosi Törvényszéktől.
Tisztelt Hitelező!
Tisztában vagyunk felszámolóként azzal, hogy a kialakult helyzetért esetlegesen felelős személyek elleni
nagy sajtónyilvánosság előtt zajló büntető eljárás nem alternatívája az Ön hitelezői követelése felszámolási
eljárásban történő érvényesítésének. Felszámoló szervezetünk jelenleg azonban azon kötelezettségének sem
tud eleget tenni, hogy az Ön bejelentett hitelezői igényét felülvizsgálja a törvényes határidőn belül (Csődtv.
46. § (6) bekezdés), döntsön nyilvántartásba vételéről, vagy vitassa azt és felterjessze a felszámolást elrendelő
bírósághoz. Fellelt vagyon hiányában pedig az látszik, hogy nincs forrása a legalapvetőbb felszámolási
költségeknek sem.
Mindezek alapján úgy ítéljük meg, hogy a törvény kötelező rendelkezése alapján összehívott hitelezői
gyűlésen sem tudunk Önnek és hitelezőtársainak jóhírekkel, megalapozottabb információkkal szolgálni.
Kérjük, hogy ezen figyelmeztetés alapján (is) döntsön arról, hogy megjelenésével megtiszteli-e a hitelezői
gyűlést.
Felhívom továbbá, hogy ha tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tud
nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül a felszámoló szervezet
részére jelentse be.
Ha és amennyiben a hitelezői gyűlés időpontjáig vagy azt követően is erőfeszítéseink eredményre
vezetnek, úgy írásban is minden információt meg fogunk osztani a hitelezőkkel.
Tisztelettel:
VECTIGALIS Zrt.
Weintraut József igazgató

