
Árverési Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Zádé Kft.
„f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) Pécsi Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti99/2019.

egyéb nyilvános értékesítés

keretében értékesíti követelését.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei
közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.
Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (

)https://eer.gov.hu/arveres/A2600599
Az árverés kezdete: 2022. január 20. 14 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. január 20. 15 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 100 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 5 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot
2022.01.19-én 13.00-ig kell a Novum Zrt. felszámoló felszámolások részére elkülönített
Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73600149-10001088 számú alszámlájára átutalnia. Átutaláskor a
bizonylaton fel kell tüntetni közleményként: Zádé Kft. f.a. árverés, EÉR azonosító számát, az
értékesítésre jelentkezéskor kapott F betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát. Az a
pályázó tud részt venni az értékesítésen, aki határidőben megfizette az ajánlati biztosítékot.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít,
a többi ajánlattevő részére az ajánlati biztosíték összege 8 napon belül visszautalásra kerül.
Amennyiben a győztes ajánlattevő nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy az adásvételi
szerződést nem teljesíti, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállománya. A felszámoló a meghirdetett
követelésállomány tekintetében alátámasztó bizonylatokkal nem rendelkezik.

https://eer.gov.hu/arveres/A2600599


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Az adós társaság kétes megtérülésű
követelésállomány.
A követelés összege: 463 726 100
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Vegyes
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 100 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló a csatolt
követelésállományt tartalmazó táblázaton kívül bizonylatokkal nem rendelkezik, így az
érdeklődők nem tudnak azokba betekinteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés értékesítése tárgyi adó mentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az engedményezési szerződés
megkötésével egy időben kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az engedményezési szerződést az árverés lezárását követő 3
napon belül kell megkötni a felszámolóval egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelések a vételár
megfizetése és az engedményezési szerződés aláírásával átszállnak a vevőre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eladó kifejezetten felhívja az
érdeklődők figyelmét, hogy a követelésállomány tekintetében semmiféle alátámasztó
bizonylattal nem rendelkezik, annak beszerzése a vevő feladata. Az eladó nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy a követelések tekintetében elévülés következett be, azt a kötelezett már a
felszámolás kezdő időpontját megelőzően megfizette, az adós társaság a kötelezettséget
elengedte vagy a követelés bármilyen más módon megszűnt. Eladó a kezesi felelősségét
kifejezetten kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A2600599/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A2600599/tetelek.pdf

