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Betreft  Plaza Centers N.V. / Surséance van betaling 
 

29 november 2013 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam (Nederland) van 18 november 2013 is aan de naamloze 

vennootschap Plaza Centers N.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het adres 

Keizersgracht 241 (1016 EA) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 

onder nummer 33248324 (“Plaza Centers”) voorlopig surséance van betaling verleend, met 

benoeming van ondergetekende tot bewindvoerder en met benoeming van L. van Berkum tot rechter-

commissaris. 

 

Gelijktijdig met het verzoek tot het verlenen van surséance van betaling heeft Plaza Centers een 

ontwerp van een akkoord ter griffie van de rechtbank Amsterdam ter inzage van een ieder 

gedeponeerd. 

 

Plaza Centers heeft de hiervoor bedoelde beschikking en een vertaling in de Engelse taal daarvan 

alsmede het ontwerp van een akkoord gepubliceerd op haar website www.plazacenters.com. U treft 

deze documenten daar aan onder investor relations en vervolgens debt restructuring.   

 

De rechtbank Amsterdam heeft daarnaast beslist: 
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- dat op grond van artikel 255 lid 1 van de Faillissementswet de in a

Faillissementswet bedoelde behandeling niet zal plaats hebben;

- dat uiterlijk op 3 april 2014

worden; 

- dat op 17 april 2014 te 10:00 uur in de Herzberg zaal van de rechtbank Amsterdam

Parnassusweg 220 te Amsterdam (Nederland) ten overstaan van de rechter

raadpleging en stemming over het aangeboden akkoord zal worden gehouden;

- dat de bewindvoerder een afschrift van de lijst van voorlopig erkende

vorderingen, als bedoeld in artikel 259 van de Faillissementswet, ter griffie van de rechtbank 

nederlegt, als bedoeld in artikel 263 van de Faillissementswet, om aldaar gedurende de zeven 

dagen aan de raadpleging en stemming voorafgaande dagen kosteloos voor een

inzage te liggen; 

- dat de bewindvoerder schriftelijk ter vergadering verslag uitbrengt, als bedoeld in artikel 265 

lid 1 van de Faillissementswet, over het aangeboden akkoord.

 

Op grond van artikel 256 lid 2 van de Faillissementswet wijs ik u hie

lid 2 van de Faillissementwet waarin het volgende is opgenomen:

 “Vorderingen, ten aanzien waarvan de surseance niet werkt, komen voor indiening niet in 

aanmerking. Heeft nochtans indiening plaatsgehad, dan werkt de surs

vorderingen en gaat een aan de vordering verbonden voorrecht, retentierecht, pandrecht of 

hypotheekrecht verloren. Een en ander geldt niet voor zover de vordering vóór de aanvang der 

stemming wordt teruggenomen.” 

 

U ontvangt deze brief omdat u mogelijk schuldeiser bent van Plaza Centers. De vaststelling of u 

daadwerkelijk als schuldeiser van Plaza Centers aangemerkt kunt worden zal te zijner tijd nog dienen 

te geschieden. Aan deze brief kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

 

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend, 

 

 

J.L.M. Groenewegen 

Bewindvoerder 
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