Kelt: Pécs, 2017. április 28.
Hiv.szám.: 38.Fpk.01-15-003635/8.
Telefon: 72/513-620

Tárgy: Hitelezői tájékoztató a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában

Tisztelt Hitelező!

Alulírott, VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (1097 Budapest, Könyves K. körút 12-14.), mint a
QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. „f.a.” (1132 Budapest, Váci út 30. a
továbbiakban: Adós) bíróság által kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos: Bollér Katalin) a felszámolási
eljárás jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom.
A QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.”f.a.” felszámolási eljárásában, mint
arról a T. Hitelezőket korábbi leveleinkben, valamint a hitelezői gyűlésen is már tájékoztattuk, a vezetőt
terhelő, a Cstv. 31.§-ban előírt kötelezettségek nem teljesültek, a felszámoló adós társaság könyvelési
iratanyagával nem rendelkezik, így a felszámoló a Cstv.-ben előírt kötelezettségét a Cstv. 46–53.§-ai alapján
teljesíteni nem tudta. Ezért is intéztünk több megkeresését adós tulajdonosa felé, adós társaság kapcsolt
vállalkozásai felé, hatóságokhoz, egyéb szervezetekhez adós iratanyagára, vagyonára vonatkozó
információkkal kapcsolatosan, azonban erőfeszítéseink a mai napig nem jártak sikerrel.
A felszámoló a Cstv. 30.§-ban előírt kötelezettségének eleget téve, adós vagyonára vonatkozó adatok
beszerzése érdekében a közhiteles, valamint a pénzügyi intézményeket megkereste, mely megkeresések
eredményeként adós társaság esetében hitelt érdemlően megállapításra került, hogy adós ingó, ingatlan
valamint egyéb vagyonnal nem rendelkezik.
Utalok arra, hogy adós felszámolási eljárásában a felszámoló a tőle elvárható és elvárt magatartást tanúsítva
mindent megtett a tényleges gazdasági események iratanyagának, vagyonának felkutatása iránt, azonban
minden erőfeszítésünk eddig eredménytelenül járt.
Tájékoztatom a T. Hitelezőket, hogy a felszámoló a Kárrendezési Alap, mint második legnagyobb hitelező
segítségével a felszámolási eljárás során nyilvántartásba vett hitelezői igények visszaigazolását megkezdte.
Hivatkozva a Kárrendezési törvény 15.§ (4) bekezdésére, a felszámolási eljárásban csak azok az Ügyfelek
jogosultak a Cstv.-ben előírtak alapján hitelezői igényt bejelenteni a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Kft. ”f.a.” felszámolójához, akik részére a Kárrendezési Alap kifizetést nem teljesített.
A felszámoló, a fentieket figyelembe véve, felhívja a T. Hitelezők figyelmét arra, hogy adós felszámolási
eljárásában megállapításra került, - több száz hitelezői igénybejelentés vonatkozásában - hogy azokat az arra
jogosulatlanok jelentették be, mely tényről adós társaság felszámolását elrendelő Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégiumát is tájékoztattuk.
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Továbbra is az a határozott véleményünk, hogy a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. ”f.a.” adós esetében egyszerűsített felszámolást lehet csak lefolytatni, hiszen a Cstv. 63/B.§
(1) bekezdésben előírt törvényi feltételek, azaz:
1)
ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő,
2)
vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános
szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan,
adósnál fennállnak, így a 225/2000. (XII.19.) Kormány rendelet közbenső mérlegre vonatkozó előírásai
alapján kértük a felszámolást elrendelő Fővárosi Törvényszéket adós esetében a közbenső mérleg készítési
kötelezettségünktől eltekinteni szíveskedjen.
Tájékoztatom továbbá a T. Hitelezőket, hogy a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság „felszámolás alatt” (a továbbiakban: QPT) felszámolójához a hitelezői igényt bejelentettük,
mely hitelezői igényünket a QPT Zrt. f.a. felszámolója vitatott hitelezői igény elbírálás végett előterjesztett a
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumához. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a QPT
Zrt. „f.a.” felszámolási eljárásában a QFH Kft. „f.a.” hitelező vitatott hitelezői igényét a 31.Fpkh.1444/2016/3.
számú végzésével elutasította.
A hitelezők meg nem térült kárukat a büntető eljárásban polgári jogi igényként érvényesíthetik.
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