
vonnis
AFSCHRf

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

faillissernentsnummer: C/ 13/14/51 7 f

Ter griffie van deze rechtbank is op 23 september 2014 een verzoekschrift met
rekestnurnmer C/13/572753 / fT LA 14/415, met bijlagen, strekkende tot het doen van
aangifte tot faillietverklaring, ingekomen van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
5W/ETS INFORMATION SERVICES B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28084174,
statutair gevestigd Amsterdam,
correspondentieadres: 2300 AA Leiden, Postbus 26,
vestigingsadres: 2316 WZ Leiden, Deltaertweg 93.

Ter terechtzitting van 23 september 2014 is niemand verschenen. De behandeling van de
eigen aangifte tot faillietverklaring heeft pro forma plaatsgevonden.

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van feiten en omstandigheden, die aantonen dat
schttldenares in de toestand vetkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 1,2,4,6 en 14 van de faillissementswet.

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid van Verordening 1346/2000 van
de Raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedtire te openen nti naar haar oordeel
het centrum van de voornaamste belangen van schttldenares in Nederland ligt.

De beslissing

De rechtbank:

- verklaart SWETS INFORMATION SERVICES B.V. voornoemd in staat van
faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris rnr. 1.M. Bilderbeek, rechter in deze rechtbank,
en tot ctirator mr. J.L.M. Groenewegen, 1090 GS Amsterdam, Postbus 94700;

- bepaalt dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende
goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de
curator bevinden voor een periode van twee maanden vanaf de dagtekening van dit
vonnis niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend;

- geeft last aan de curator tot het openen van de aan schuldenares gerichte brieven en
telegraminen.

Dit vonnis is gewezen door rnr. L. van Berkum en in het openbaar uitgesproken op
te 17:15 utir.
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