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RECHTBANK AMSTERDAM

Afcleling privaatrecht

slrrseancellullnlel': | 4.44 S
faillissenrentsnu rrrner: Cl 13 I 1 41 525 F

Bij beschikking van deze rechtbank van l9 septernber 2014 is aan

Besloten Vennootschap lnet beperkte aansprakelijkheid
Swets & Zeitlinger Group 8.V.,
ingesclrreven bij de Kamer vau KoophancleI te onclel nt¡mlner 30224370,
statutair gevestigd Amsterclam,
corresponclentieadres: 2300 AA Leiden, Postbus 26,
vestigingsadres: 2316WZ Leiclen, Dellaertweg 9 B,

voorlopige surseance van betaling verleeud, met benoerning van mr. J.L.M. Groenewegen
tot belvinclvoerder;

Bij brief van 26 septernber20l4, r,velke brief rnede is ondertekend door J.F. Stoop,
bestuurcler van voornoetnde vennootschap, heeft mr. J.L.M. Groenewegen voornoemd
verzoclrt cle voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken en de thans
gesurseëercle in staat van faillissernent te verklaren;

De rechtbank is gebleken dat het vooruitzicht dat schulclenares na verloop van tijd haar
schulcleisers tevreclen zal kuuren stellen niet bestaat en dat schulclenares verkeeft in de
toestand datzlj heeft opgehouden te betalen;

De rechtbarrk is gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid van Verordening 134612000 van
de Raad van de Europese Unie bevoegd cleze hoofdprocedure te openen nu naar haar
oordeel het centrum van de voornaamste belangen van schuldenares in Nederland ligt.

De beslissing

De rechtbank

trekt in cle aan Slvets & Zeitlinger Group B.V. voornoemd voorlopig verleende
surseance van betaling,

verklaart Sr.vets &. Zeitlinger Group B.V. voornoernd in staat van faillissement, benoemt
mr. I.M. Bilderbeek, lid van deze reclrtbank, tot rechter-conrmissaris en stelt mr. J.L.M.
Groener,vegen, advocaat te 1090 GS Amsterclam, Postbus 94700 aan tot curator;

bepaalt clat de curator brieven en telegramrnen gericht aan gefailleerde zal openen;

bepaalt dat het loon varr de bewinclvoerder en cle overige in de sLlrseance van betaling
gemaakte kosten in een afzonderlijke beschikking zullen lvorden vastgesteld.

vonnis is ge'uvezen door mr. L. van Berkum en in het
september 2014 te I 5: 15 uur
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