vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
Locatie Utrecht
zaaknummer: C/16/20/67 F
Vonnis op grond van artikel 4 Fw (eigen aangifte tot faillietverklaring)
d.d. 18 februari 2020
in de zaak van
de besloten vennootschap
EMOJI SUSHI B.V.,
statutair gevestigd te Utrecht,
verzoekster.

1.

De procedure

1.1.
Verzoekster heeft bij verzoek dat op 12 februari 2020 bij de rechtbank is ingediend
aangifte tot faillietverklaring gedaan.
1.2.
Verzoekster is heden tijdens een zitting achter gesloten deuren van deze rechtbank
verschenen en gehoord.

2.

De beoordeling

2.1.
Nu niet is gesteld of gebleken dat het centrum van de voornaamste belangen van
verzoekster zich in een andere lidstaat bevindt dan die waarin de plaats van de statutaire zetel
is gelegen, gaat de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 3 van de EU
Insolventieverordening uit van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.
2.2.

Verzoekster heeft opgave gedaan van haar schulden en baten.

2.3.
Na summier onderzoek is gebleken van het bestaan van feiten en omstandigheden
die aantonen dat verzoekster in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.
2.4.
Het verzoek zal met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1, 2, 4, 6, en 14
Fw worden toegewezen.
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3.

blad 2

De beslissing

De rechtbank:
3.1.

verklaart

de besloten vennootschap
EMOJI SUSHI B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71456457,
statutair gevestigd Utrecht,
vestigingsadres: 3811 AS Amersfoort, Kamp 32,
in staat van faillissement,
3.2.
benoemt tot rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders, lid van deze rechtbank, en stelt
aan tot curator mr. L. van Dieren-Muller, advocaat te Utrecht, telefoonnummer 0302595959,
3.3.
geeft de curator last tot het openen van de aan gefailleerde gerichte brieven en
telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J. Hofman en in het openbaar uitgesproken op 18 februari
2020 te 11:08 uur.
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