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RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

surseancenummer: C13/17.26 S
failÏissernentsnummer: C/ 13/17/306 F

Bij beschikking van deze rechtbank van 4 september 201 7 is aan:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Doniger Retail B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66582598,
statutair gevestigd Amsterdam,
correspondentieadres: 1001 LA Amsterdam. Postbus 14539,
vestigingsadres: 1101 CA Amsterdam, Hogehilweg 3,

voorlopige surseance van betaling verleend, met benoeming van
mr. H. de Coninck-Smolders tot bewindvoerder;

Bij brief van 06 september 2017, welke brief mede is ondertekend door J.H. van Straaten en
K.M.M. van de Mierop, indirect bestuurders van voornoemde vennootschap, heeft
mr. H. de Coninck-Smolders voornoemd verzocht de voorlopig verleende stirseance van
betaling in te trekken en de thans gesurseëerde in staat van faillissement te verklaren;

De rechtbank is gebleken dat het vooruitzicht dat schuldenares na verloop van tijd haar
schuldeisers tevreden zal kunnen stellen niet bestaat en dat schuldenares verkeert in de
toestand dat zij heeft opgehouden te betalen;

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3 van verordening (EU) 20 15/848 van het
Europees parlement en de raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedtire te
openen, nti het centrum van de voornaamste belangen van schuldenares in Nederland ligt.

De beslissing

De rechtbank:

- trekt in de aan Doniger Retail B.V. voornoemd voorlopig verleende surseance van
betaling:

- verklaart Don iger Retail BV. voornoemd in staat van faillissement, benoemt
mr. IM. Bilderbeek, lid van deze rechtbank, tot rechter-commissaris en stelt
mr. H. de Coninck-Smolders, advocaat te 1070 AD Amsterdam, Postbus 75181 aan tot
curator;

- bepaalt dat de cttrator brieven en telegrammen gericht aan gefailleerde zal openen;

- bepaalt dat het loon van de bewindvoerder en de overige in de surseance van betaling
gemaakte kosten in een afzonderlijke beschikking zctllen worden vastgesteld;

bepaalt dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende
goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator



faillissementsnummer: C/ 13/17/306 F
uitspraakdatum: 6 september 2017

bevinden voor een periode van twee maanden te rekenen vanaf 04 september 2017 niet
dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F. Korthals Altes en in het openbaar uitgesproken op
6 september 2017 te 11.30 uur.
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