STOCKHOLMS TINGSRÄTT

UNDERRÄTTELSE
2021-03-22

Aktbilaga 35
Ärende nr. K 14675-19
Avdelning 2,
Konkursenheten

Konkursgäldenär: Thomas Cook Nordic Holdings Aktiebolag, 556459-7689
Konkursförvaltaren har bedömt att det kan bli aktuellt med utdelning i konkursen.
Domstolen har därför 2021-03-22 beslutat att genomföra ett bevakningsförfarande.
Ni kan behöva anmäla er fordran för bevakning

• Har ni tagit emot betalning i förskott är ni skyldig att anmäla er fordran för bevakning.
• Har ni fått betalning genom lönegarantin behöver ni inte anmäla er fordran.
• Annars ska ni anmäla er fordran för bevakning om ni vill att den ska bli aktuell för
eventuell utdelning i konkursen.
Anmälan för bevakning ska göras skriftligen hos tingsrätten senast 2021-04-19.
Vad ska en anmälan innehålla?

- Uppgift om storleken på fordran den dag då gäldenären försattes i konkurs. Specificerat
belopp ska framgå för varje enskild fordran.
- För fordringar med förmånsrätt; ange att fordran har förmånsrätt och grunden för den
rätten.
- Bifogade fakturor eller andra handlingar till stöd för varje fordran.
- Uppgift om det totala belopp som ni bevakar i konkursen.
Anmälan ska vara egenhändigt undertecknad av borgenären eller av dennes ombud.
Anmärkning mot bevakad fordran

Vill någon invända mot en fordran som bevakas, går det att anmärka på den. Anmärkningen
ska vara skriftlig och komma in till tingsrätten senast 2021-05-03.
Anmälningarna om bevakning finns tillgängliga för granskning från sista dagen för bevakning
till och med och sista dag för anmärkning. Handlingarna finns hos förvaltaren:
Mikael Kubu, Ackordscentralen Strandvägen 35, 114 56 Stockholm, tel. 08-670 44 00.
Om någon gjort en anmärkning kommer förlikningssammanträde att hållas vid tingsrätten
2021-05-17 kl. 13.30.
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Rådhuset, Scheelegatan 7
Telefon
08- 561 653 30

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

E-post
stockholms.tingsratt.konkurs@dom.se
Webbplats
www.stockholmstingsratt.se
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Konkursförvaltarens arvode

När förvaltaren begär arvode kommer vissa borgenärer att kallas till förhandling eller få
tillfälle att yttra sig. Detta gäller varje känd borgenär med särskild förmånsrätt i egendom
som det finns anledning att bestämma särskilt arvode för. Övriga borgenärer kommer att
kallas eller få tillfälle att yttra sig bara om de begär det.

Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna per e-post eller telefon 08-561 65 330 om ni har frågor.
Maria Nordebrink
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