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de besloten vennootschap
Innozaam Projects BV.. -

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69339422.
statutair gevestigd Tilburg.
vestigingsadres: 5026 RE Tilburg. Dr. Hub Van Doorneweg 195.
verzoekster.

1. Het verloop van (Ie procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
- de akte. houdende de eigen aangifte tot faillietverklaring:
— het email—bericht van de heer M.W.T. Timmermans, bestuurder, van II augustus

2020. aaruit blijkt dat hij ermee akkoord gaat dat de rechtbank een beslissing neemt
op de ingediende stukken:

- het proces-verbaal van bevindingen van 1 8 augustus 2020.

2. Het verzoek.

Het verzoek strekt ertoe om op eigen aangifte in staat van faillissement te worden erklaard.

3. De beoordeling.

De rechtbank is ingevolge artikel 3. eerste lid, van verordening 1346/2000 van de Raad van
de Europese Unie bevoegd deze insolventieprocedure te openen. nu voldoende is komen vast
te staan dat het centrum van de voornaamste belangen van Innozaam Projects B.V. in
Nederland ligt.

De rechtbank over\\eegt als volgt. Summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden.
die aantonen dat Innozaam Projects BV. verkeert in de toestand van te hebben opgehouden
te betalen.

Gelet op het vorenstaande zal het verzoek orden toegewezen.

Aan de voor\ aarden genoemd in de artikelen 1. 2.4. 6 en 14 van de Faillissementswet is
voldaan.

Fl635



4. De beslissing.

De rechtbank

verklaart Innozaam Projects B.V. in staat van faillissement:

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M.D.E. Leppens en stelt aan
als curator mi. H L .i M. ‘ an Grinsven. advocaat te Tilburg:

geeft last aan de curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is ge\ezen door mr. MDE. Leppens. rechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 25 augustus 2020. in tegenoordigheid van C.W.E.M. Schipper-Heijmans
als griffier.
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