4.

vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team Insolventies

—

enkelvoudige kamer

rekestnurnrner
: c’/09/602065 / FT EA 20/182
insolventienummer: C/09/20/327 F
uitspraakdaturn
: 10 november 2020
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UMANI B.V.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66084938.
statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.
vestigingsadres: 5061 NG Oisterijk. Dommel 74.
verzoekster.
heeft aangifte gedaan strekkende tot

eigen

faillietverklaring.

Verzoekster is in raadkamer gehoord.
De rechtbank is. gelet op het bepaalde in artikel 3. eerste lid. Verordening 20 15/848 van het
Europees Parlement en de Raad van de ELiropese Unie (herschikking IVO). bevoegd deze
insolventieprocedLlre als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen
van verzoekster in Nederland ligt.
Op grond van het in raadkamer behandelde is de rechtbank summierlijk gebleken van het
bestaan van feiten of omstandigheden welke aantonen dat verzoekster in de toestand verkeert dat
zij heeft opgehouden te betalen. Het faillissement dient dan ook uitgesproken te orden.

BESLISSING
De rechtbank:
-

-

-

-

-

-

Verklaart. UI’IANI B.V.. voornoemd, in staat van faillissement:
verstaat dat deze insolventieprocedure een hoofdinsolventieprocedure is als bedoeld in
artikel 3. eerste lid. Verordening 20 15/848 van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie (herschikking IVO):
benoemt tot rechter-commissaris mr. MDE. Leppens
en stelt aan als curator mr. H.J. Alberts.
ad\ocaat te Tilburg:
bepaalt:
dat de taken die de et in een faillissement aan de rechtbank opdraagt. met uitzondering
van de tegen de faillietverklaring in te stellen rechtsrniddelen. na deze beslissing en de
publicatie daarvan, door de rechtbank Zeeland- West-Brabant. locatie Breda orden
uitgevoerd:
dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant. locatie Breda vanaf heden alle taken die de et
aan de rechtbank opdraagt zal vervullen:
LI9T

rekestnummer
: C/09/602065 / FT EA 20/182
insolventienummer: C/09/20/3 27 F
uitspraakdaiurn
: 10 november 2020

dat door de griffier een afschrift van dit vonnis en de overige op de zaak betrekking
hebbende stukken per Post aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant. locatie Breda
orden verzonden;
dat de griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. locatie Breda ordt verzocht de
ontangst van genoemd vonnis en genoemde stukken en het overnemen van de
behandeling van het faillissement schriftelijk te bevestigen aan de griffier van de
rechtbank Den Haag:
dat liet faillissement, nadat door de rechtbank Zeeland- West-Brabant. locatie Breda
daaraan een dossiernummer is toegekend. uitsluitend met dat nummer zal orden
aangeduid:
dat de curator alleen verslag behoefi uit te brengen aan de benoemde rechtercommissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitend zullen richten tot de
rechtbank Zeeland- West-Brabant. locatie Breda dan el de benoemde rechter
c o in in i ssar is:
dat de rechtbank Den Haag dit vonnis zal publiceren en dat alle verdere publicaties
zullen orden verricht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. locatie Breda:
geeft last aan de curator tot liet openen van aan gefailleerde gerichte brieven en
telegrammen.

Geezen door mr. R. Cats. rechter. en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 november
2020 om 10:22 uur. in tegenoordigheid van

tgn
uitspraak kan dgi die ni
en aan ie de Fai1lissernenis ei dat recht toekent.
uitsluitend ia een ad ocaat hinnei ac1n:dan na de dag an deze uitspraak er/ei instellen hij een
eriockschritt. in te dienen Ier gritfle an deze rechthank

