
de Rechtspraak

Rechtbank
Gelderland

mr. A.A. Dooijeweerd
Postbus 340
7200 AH Zutphen

Onderwerp vonnis faillissement Ligusta B.V.

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u een afschrift aan van het faillissementsvonnis.

Team insolventies
Zutphen

correspondentieadres
postbus 9008
7200 Gi Zutphen

t 088-36 11 490
f 088-36 10366

www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

datum 1$ oktober 2016
onderdeel insolventies

Doorkiesnummer 11490
Ons kenmerk C105/16/661 F

Bijlage(n) -1-

Hoogachtend,

griffier

Uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwerkt in
FAIO9 een registratiesysteem van het gerecht.



Zittingsplaats: Zutphen

insolventienummer: C/05/16/661 f
uitspraakdatum: 18 oktober 2016

Vonnis op de aangifte failhietverklaring

Ter griffie van deze rechtbank is op 13 oktober 2016 een verzoekschrift met rekestnumrner
C/05/30951 lifT EA 16/4 13 ingekomen van:

Ligusta B.V., gevestigd te Vorden,
hierna te noemen verzoekster.

De beoordeling

1. Uit de overgelegde stukken en liet 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 failtissement 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
Ligusta B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08105328,
statutair gevestigd Vorden,
correspondentieadres: 7250 AB Vorden, Postbus 53,
vestigingsadres: 7251 KV Vorden, Netwerkweg 3 A;

- 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 gefaihleerde(n) gerichte brieven en
telegrammen.

Gewezen door mr. A.M.P.T. Blokhuis en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
18 oktober 2016 te 09.52 uur in tegenwoordigheid van de griffier.
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