FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOK
Kiemelt felszámolásaink:

-

GLOBEX Holding Vagyonkezelő és Befektetési Rt.
(Budapest, Királyhágó tér 8-9.)
A társaság egy magántulajdonban lévő cégcsoport tagjaként működött. 1998-ban a
holding minden társasága felszámolási eljárás alá került. A GLOBEX Holding
felszámolásának legfőbb sajátosságát a társaságok közötti bonyolult pénzügyi
elszámolások rendezésének nehézsége, és a hitelezőik jelentős száma adta. A 601
hitelezőből 433 magánszemély volt. A közel 7 milliárd Ft könyv szerinti adósi
vagyont az eljárásban 608 millióban lehetett érvényesíteni.

-

DAM STEEL Speciális Acélgyártó Rt.
( Miskolc, Vasgyári u.43.)
A felszámolás alá került társaság a magyar acélgyártás meghatározó gyártóbázisán
felépült vállalkozás. A társaság működése a felszámolás alatt újraindításra került, és az
így realizált 7 milliárd Ft árbevétel is növelte a hitelezők kielégítési alapját. A társaság
a régió egyik fő foglalkoztatója volt, így társadalompolitikai okokból is lényeges volt
működtetése. A felszámolásban 2,3 milliárd Ft-ért került értékesítésre az újra indított
üzem.

-

BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet
(Budapest, Kálmán I. u. 16.)
A szövetkezet bonyolult, nehezen átlátható cégcsoportként működő struktúrát alakított
ki, melynek során befektetők pénzét a cégcsoport különböző társaságaiban, a hitelezők
számára átláthatatlan módon fektette be. A felszámolás alá került szövetkezet
vagyonának visszaperlése igen bonyolult és összetett jogi lépéseket tett szükségessé. A
felszámoló által indított perekben 18 milliárd Ft-ot meghaladó követelést ítéltek meg a
BAUMAG Szövetkezet „f.a” részére.
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-

ÉMV Észak-magyarországi Vegyiművek Kft.
(Sajóbábony, hrsz 024/1.)
A felszámolási eljárás 2006. végén kezdődött. A társaság szerves és szervetlen vegyi
anyagok-, gyógyszer- és különféle kemikáliák előállításával, feldolgozásával, és
kereskedelmével foglalkozott. A társaság az eljárás kezdetekor már nem működött,
de az állományi létszám meghaladta a 240 főt. A társaság vagyonának könyv szerinti
értéke 1,8 milliárd Ft volt. Az elmaradt munkabérek Bérgarancia Alapból történő
rendezése, és a speciális felszámolási vagyon szakmai befektetőnek történő
értékesítése jelentette az eljárás különlegességét.

-

Parád Kristály Manufaktúra Rt.
(Parádsasvár, Rákóczi u.46-48.)
A mintegy 300 éve alapított gyár a kézi gyártású minőségi díszművek, kelyhek,
poharak piacának elismert szereplője volt. A felszámolást megelőző években a
társaság folyamatosan veszteségesen termelt. Az állományi létszám mintegy 250 fő
volt. A felszámolási vagyon értéke meghaladta a 180 millió Ft-ot.
Az eljárás elején a termelés folytatódott, de a magas költségek és a visszaesett kereslet
miatt a termelést be kellett fejezni. befejeződött. A társaság vagyonára a felszámoló
több pályázatot hirdetett. Az üzemet megvásárló befektető megkezdte a felújítást. Az
árbevétel lapvetően a bérgarancia visszafizetésére nyújtott fedezetet.

-

MÁV-SÍN Hosszúsingyártó és Ellátó Kft.
(Gyöngyös, Gyár u.1)
A felszámolási eljárás 2005-ben kezdődött. Az adós fő tevékenysége a Magyar
Államvasutak Zrt. vasúti pályáinak építéséhez, felújításához, karbantartásához
kötődött. A felszámolási eljárást megelőzően kb. 50 fős állományi létszám volt. A
felszámoló az eljárás során, a vagyon értékesítéséig továbbműködtette a forgácsoló
üzemet, tekintettel arra, hogy az megfelelő rendelésállománnyal rendelkezett.
A mintegy 90 millió Ft értékű vagyonból a sínfelújító üzemet a MÁV Zrt-, a
forgácsoló üzem pedig egy szakmai befektetőhöz került.

-

MB Kőolajkutató Rt.
(Szolnok, Kőrösi u. 43.)
A felszámolás alatt álló társaság tulajdonában több iszaptároló is volt, melyekkel
kapcsolatban igen bonyolult környezetvédelmi feladatok adódtak. A rendkívül szigorú
hatósági előírásoknak való megfelelés speciális szakértelmet, technológiát és
technikát igényelt, ami igen sajátossá tette a felszámoló munkáját.
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-

ALBA REGIA Építő Vállalkozó Holding Rt.
(Budapest, Kerepesi út 15.)
A nagy hagyományokkal rendelkező építőipari cég más társvállalkozásokkal együtt,
jelentős beruházási projektekben ( MOM PARK, BRFK Teve utcai Palota,
Székesfehérvári- Budapesti, Siófoki lakásépítések, Budapesti Szövetség utcai Irodaház
stb.) vett részt. Ezen beruházásokra 7 db közkereseti társaságot alapítottak. A
jóteljesítési garanciális kötelezettségek teljesítése sokrétű feladatot jelentett a
feszámoló részére. Az eljárás során 458 millió Ft bevételt realizált a felszámoló.

-

Herz Szalámigyár Zrt.
(Budapest, Gubacsi u.13.)
A társaság a magyar húsipar tradicionális, nemzetközileg is meghatározó vállalata
volt. A 4 mrd. Ft-ot meghaladó vagyon és a nagyszámú hitelező mellett az eljárás
sajátosságát a speciális gyártási eljárásainak-,
szabadalmainak-,
védjegyeinek
értékelése és értékesítése jelentette. Az új tulajdonos belépésével lehetővé vált, hogy a
márkanévhez méltó minőségben és termékmennyiségben, újra a piac szerves részévé
váljon a gyár és az általa gyártott termék.

-

Röltex Kereskedelmi Rt.
( Budapest, Rákóczi út 12.)
A társaság fő tevékenysége rövidáru nagy-, és kiskereskedés volt. A felszámolás
kezdetén tevékenységet már nem folytatott, a tulajdonában is csupán 4 db
önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti joga volt. A 18 fő munkavállalónak a
felszámoló felmondott és bérgaranciából rendezte elmaradt bérüket.

-

Integrál-Hexa Magasépítő és Fővállalkozó Zrt.
( Győr, Bajcsy-Zsilinkszky u.68.)
A térség meghatározó építőipari kivitelező-, és fővállalkozó társasága volt. A mintegy
350-400 főt foglalkoztató cégcsoport rendszeresen 100-150 alvállalkozónak adott
munkát. Az eljárás sajátos bonyolultságát a befejezetlen beruházások, és a hitelezővé
vált alvállalkozók helyzetének rendezése jelentette.
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-

"QUALITY CHAMPIGNONS"
Kereskedelmi Kft.

Mezőgazdasági

Termelő,

Szolgáltató

és

( Demjén, 0203/04 hrsz.)
Az élelmiszer-gomba előállítás piacvezető társaságaként működő társaság, régiójának
egyik fő foglalkoztatója volt. A munkaerő állomány továbbfoglalkoztatása, valamint a
vállalat speciális technológiához kötődő vagyonelemeinek funkció szerinti
hasznosítása, ennek megfelelő vevő felkutatása adta az eljárás sajátosságát.

-

Rynart Transport Hungary Kft.
( Biatorbágy, Rozália park 11.)
A magyar logisztikai piac egyik legnagyobb vállalataként működő társaság
felszámolása karácsony előtt, a logisztikai csúcsszezon elején kezdődött. A
tevékenység ésszerű befejezése és az adós piacról történő kivezetése érdekében a
Rynart raktárait és gépjármű flottáját közel három hónapig működtetni kellett. A
társaság több mint 1500 munkavállalót foglalkoztatott, vagyonelemeinek felmérése és
a bonyolult finanszírozási formák miatt tulajdoni státuszuk tisztázása igen
körültekintő és hosszadalmas munkával járt. A társaság több mint 1200 hitelezővel
rendelkezett a felszámolási eljárás során.

-

É-Komplex Kisszövetkezet
(Budapest, Gellérthegy u.8.)
Budapest egyik legjelentősebb építőipari társasága volt. A felszámolás kezdetekor
több folyamatban lévő porjektet kellett átvennie a felszámolónak, melyek részben
befejezésre-, részben adott állapotban értékesítésre kerültek. Az eljárásra jellemző
volt az igen nagy számú peres eljárás.

-

Mátrai Egyesült MGTSZ
(Gyöngyöspata, Fő u.33.)
Mivel a Szövetkezet mezőgazdasági tevékenységet folytatott, így a szezonális
munkákat folytatni kellett a felszámolási eljárás megkezdése után is. A foglalkoztatott
240 fő folyamatosan került leépítésre a munkálatok befejezésével.
A felszámolási vagyon mintegy 262 millió Ft volt. A 260 millió Ft-ot meghaladó
ingatlan-, és a tárgyi eszköz vagyon értékesítése folyamatosan történt. Az eljárás
végén a minősített hitelezői igények teljes egészében kiegyenlítésre kerültek.
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