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vonnis Voor
De iffier vi4tf’ fechØank

Ge1ad/

RECHTBANK GELDERLAND

Team insolventies

Zittingsplaats: Zutphen

insolventienumtrier: C/05/1 6/201 F
uitspraakdatttm: 29 maart 2016

Vonnis op de aangifte failhietverklaring

Ter griffie van deze rechtbank is op 22 maart 2016 een verzoekschrift met rekestnummer
C/05/299607 / FT EA 16/151 ingekomen van:

Rcicol B.V.,
gevestigd te gemeente Rtiurlo,
hierna te noemen verzoekster.

De beoordeling

1. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting waarbij de verzoekster is
gehoord, is summierlijk gebleken van het bestaan van feiten en omstandigheden welke aantonen
dat de verzoekster in de toestand verkeert, dat zij heeft opgehouden te betalen. Daarom zal zij in
staat van faillissement verklaard worden.

2. Het betreft een hoofdinsolventieprocedure (artikel 3, eerste lid, Insolventieverordening).

De beslissing

De rechtbank:

- verklaart in staat van faillissement:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rucol B.V.,
statutair gevestigd te gemeente Ruurlo,
correspondentieadres: 7260 AC Ruurlo, Postbus 109,
vestigingsadres: 7261 AH Ruurlo, De Venterkamp 5,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0807360$;

benoemt tot rechter-commissaris mr. E. Schippers,
en tot curator mr. A.A. Dooijeweerd, 7200 AH Zutphen, Postbus 340;

- geeft last aan de curator tot het openen van de aan gefailleerde(n) gerichte brieven en
tetegrammen.

Gewezen door mr. J.S.W. Lucassen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart
).47 uur in tegenwoordigheid van de griffier.
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