beschikking
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Handel. Kanton en Insolventie
Ziuingslocatie Haarlem
Rekestnummer:
280707/18.1522 RK
Insolventienummer: 15/1 8/9 S
Beschikking op het verzoek van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
I.S.M. Nederland B.V.,
statutair gevestigd te Zaandam,
verzoekster,
advocaat mr. drs. R.W.A. Brunninkhuis te ‘s-Gravenhage.
—

tot verlening van surseance van betaling.
1.
De procedure
Bij verzoekschrift van 29 oktober 201 8, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 29
oktober 2019, heeft verzoekster de rechtbank verzocht om haar stirseance van betaling te
verlenen voor de duur van 6 maanden onder âftondiging van een afiwelingsperiode.
2.
De beoordeling
De verzochte surseance van betaling moet voorlopig worden verleend en er dient een
bewindvoerder te worden benoemd.

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van Verordening 20 15/848 van de Raad van de
Europese Unie, is de rechtbank bevoegd deze hoofdprocedure te openen, aangezien het
centrum van de voornaamste belangen van schuldenaar in Nederland ligt.
3.

Beslissing

De rechtbank:
-

-

-

-

verleent aan verzoekster de gevraagde surseance van betaling voor de periode van 6
maanden;
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 verzoekster
bevinden, voor een periode van ten hoogste twee maanden niet kan worden
uitgeoefend dan met machtiging van na te noemen rechter-commissaris;
benoemt tot bewindvoerders, om met de schuldenares het beheer over haar zaken te
voeren: rnrs. M.R. van Zanten en M.N. de Groot. beiden advocaat te Amsterdam;
benoemt tot rechter-commissarissen mrs. W.f. Korthals Altes en K.M. van Hassel,
beiden lid van de rechtbank Amsterdam;
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-
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-
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blad 2

beveelt, dat de bekende schuldeisers, alsmede verzoekster, tegen 9 januari 2019
te 10.00 uur door de bewindvoerders zullen worden oproepen, teneinde te worden
gehoord omtrent het definitief verlenen van de gevraagde surseance van betaling;
bepaalt dat de rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de
rechtbank opdraagt, zal vervullen;
bepaalt dat door de griffier een afschrift van deze beschikking en de overige op de
zaak betrekking hebbende stukken per post aan de rechtbank Amsterdam wordt
gezonden;
verzoekt de griffier van de rechtbank Amsterdam de ontvangst van genoemde
beschikking, de genoemde stukken en het overnemen van de behandeling van de
zaak schriftelijk te bevestigen aan de griffier van de rechtbank Haarlem;
bepaalt dat de zaak nadat door de rechtbank Amsterdam daaraan een dossiernummer
is toegekend uitsluitend met dat nummer zal worden aangeduid;
bepaalt dat de bewindvoerders alleen verslag behoeven uit te brengen aan genoemde
rechter-commissarissen en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitend zullen
richten tot de rechtbank Amsterdam dan wel de benoemde rechter-commissarissen te
Amsterdam;
bepaalt dat de rechtbank Noord-Holland deze beschikking zal publiceren en dat alle
verdere publicaties zullen worden verricht door de rechtbank Amsterdam;
bepaalt, dat de griffier van deze beschikking overeenkomstig artikel 216 fw
aankondiging zal doen in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus gedaan in raadkanjrte Haarlem op 29 oktober 201$ te 15.30 uur door mr. D.P.
Ruitinga, rechter, in te4nwoordigheid van de griffier.
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