
beschikking
RECHTBANK GELDERLAND

Team insolventies

Zittingsplaats Zutphen

Zaaknummer: C/05/21/1 18 F

beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 27 mei 2021

in de surseance van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Print2Pack B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08036379,
statutair gevestigd Vorden, gemeente Bronckhorst,
correspondentieadres: 7250 AA Vorden, Postbus 22,
vestigingsadres: 7251 AH Vorden, Nieuwstad 30 A,
handelend onder de naam Reble,
hierna te noemen sursiet.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:
- de door deze rechtbank op 21 mei 2021 gegeven beschikking, waarbij aan
Print2Pack B.V. voornoemd voorlopige surseance van betaling werd verleend, met benoeming van
mr. M.J.C. van Leeuwen tot rechter-commissaris en van mr. A.A. Dooijeweerd, advocaat te Zutphen,
tot bewindvoerder;
- de - mede door de bestuurder van sursiet voornoemd ondertekende - brief van de
bewindvoerder van 26 mei 2021.

Het verzoek

Mr. A.A. Dooijeweerd, verzoekt, met instemming van de bestuurder van sursiet, de surseance van
betaling in te trekken en Print2Pack B.V. in staat van faillissement te verklaren.

Beoordeling

Nu voldoende is gebleken:
a) dat de staat van de boedel zodanig is, dat handhaving van de surseance van betaling niet langer
wenselijk is en dat het vooruitzicht dat Print2Pack B.V. na verloop van tijd de schuldeisers zal kunnen
bevredigen, niet bestaat;
b) dat Print2Pack B.V. verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen,
dient het verzoek van mr. A.A. Dooijeweerd voornoemd te worden ingewilligd.

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

De rechtbank:

trekt in de aan:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Print2Pack B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08036379,
statutair gevestigd Vorden, gemeente Bronckhorst,
correspondentieadres: 7250 AA Vorden, Postbus 22,
vestigingsadres: 7251 AH Vorden, Nieuwstad 30 A,
handelend onder de naam Reble;

voorlopig verleende surseance van betaling en verklaart deze in staat van faillissement;

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M.J.C. van Leeuwen en stelt aan als
curator rnr. A.A. Dooijeweerd, advocaat te 7200 AH Zutphen, Postbus 340;

geeft voornoemde last tot het openen van de aan de gefailleerde gerichte brieven en

dng is egeven door mr. S. Boot, rechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
te 14:0 uur, in tegenwoordigheid van de griffier.27
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