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RECHTBAI\K ÄMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
surseancenummer: C 13l1 8/l 8-S
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faillissementsnummer: Cl

Bij beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 29 oktober 2018 is aan
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

I.S.M. . IYEDERLAIID 8.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34220159,
statutair gevestigd te Zaandam,
vestigingsadres: 1066 EC Amsterdam, Louwesweg 6,
- hierna te noemen: gesurseëerde,

voorlopige surseance van betaling verleend, met benoeming van mrs. M.R. van Zanten en
M,N. de Groot tot bewindvoerders. Vootts zün mrs. W.F. Korthals Altes en K.M. van Hassel, leden van deze rechtbank, tot rechter-commissarissen benoemd en is de zaak ter verdere
aftrandeling overgedragen aan de rechtbank Amsterdam.

Bij verzoek van 5 november 2018, welk verzoek mede is ondertekend door mevrouw
M. Tichem, middellijk bestuurder van gesurseëerde, hebben mrs. M.R. van zanten en
M.N. de Groot voornoemd verzocht de voorlopig verleende surseance van betaling in te
trekken en de thans gesurseëerde in staat van faillissement te verklaren. Voorts hebben zij
verzocht de gelaste afkoelingsperiode in de voorlopig verleende surseance van betaling te
laten doorlopen in het faillissement.
De rechtbank is gebleken dat het vooruitzicht dat gesurseëerde na verloop van tijd haar
schuldeisers tevreden zal kunnen stellen niet bestaat en dat gesurseëerde verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen.
De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3 van verordening (EU) 20151848 van het
Europees parlement en de raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedure te openen, nu het centrum van de voornaamste belangen van gesurseëerde in Nederland ligt.

De beslissing
De rechtbank

trekt in de aan I.S.M. - NEDERLAI{D B.V. voornoemd voorlopig verleende surseance
van betaling;

verklaart I.S.M. - NEDERLAND B.V. voornoemd in staat van faillissement, benoemt
mrs. W.F. Korthals Altes en K.M. van Hassel, leden van deze rechtbank, tot iechtercommissarissen en stelt mrs. M.R. van Zanten en M.N. de Groot, advocaten te 1090 GS
Amsterdam, Postbus 94700, aan tot curatoren;
bepaalt dat de curatoren brieven en telegrammen gericht aan gefailleerde zullen openen;

faillissementsnummer: Cl

13

I

l8l3 45-F

uitspraakdaturn: 6 november 2018
2

bepaalt dat het loon van de bewindvoerders en de overige in de surseance van betaling
gemaakte kosten in een afzonderlijke beschikking zullen worden vastgesteld;
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 gefailleerde of de
curatoren bevinden voor een periode van twee maanden, te rekenen vanaf 29 oktober
2018' niet dan met machtiging van (één van) de rechter-commissarissen kan worden
uitgeoefend.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. de Vos en in het openbaar uitgesproken op 6 november
2018 te 12.30 uur.
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