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Несъстоятелност на Cryo-Save AG Крио-сейв АГ

Уважаеми господа,
Приложено Ви пращаме специално уведомление съгласно ст. 230 ал. 2 от Федералния закон за
обслужване на дългове и за несъстоятелност, където обявяваме за спиране на горепосоченото
производство по несъстоятелност.
Молим клиентите на Cryo-Save AG в ликвидация да обърнат внимание на информацията от
обратната страна.

С уважение,
СЛУЖБА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА ХЬОФЕ
[подпис]
[печат]
Рая Хаген, lic. iur. Диплома по право
Приложение:
- Специално уведомление

НОТАРИАЛНА КАНТОРА ХЬОФЕ • ПОЗЕМЛЕН РЕГИСТЪР • СЛУЖБА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

[логотип] ОКРЪГ ХЬОФЕ
Информация за клиенти на Cryo-Save AG в ликвидация
Районният съд в Хьофе с постановление от 7 юли 2020 г. спира производство по
несъстоятелност на Cryo-Save AG в ликвидация във връзка с липсата на активи. Информация за
публикуване на спиране на производството по несъстоятелност може да се намери в
приложеното специално уведомление.
След влязлото в сила спиране на производството по несъстоятелност Служба по
несъстоятелност в Хьофе престава да бъде компетентно по отношение към Cryo-Save AG в
ликвидация. Спиране на производството по несъстоятелност влиза в сила, освен ако някой от
кредиторите направи определената в публикация за спирането временна предоплата на
разноските в посочения срок. След изтичане на срока ще Ви информираме на нашия уебсайт
(връзка: https://www.notariat-hoefe.ch/Dienstleistungen/Cryo-Save-AG) за влизането в сила.

Въпроси за биологичния материал (кръвни стволови клетки):
Биологичният материал почти на всички клиенти на Cryo-Save AG в ликвидация и на
свързаните с него предприятия засега се съхранява в PBKM S.A. (майчинско дружество-майка
на FamiCord Group – най-голямата в Европа банка на стволови клетки). По всички въпроси
относно биологичния материал, особено за по-нататъшното съхраняване на биологичния
материал или за издаване на биологичния материал за медицинска обработка свързвайте се
с PBKM S.A. (FamiCord Group), както следва:
Контакт за клиенти
от

Уебсайт

Телефон

Езици

Испания

www.sevibe.es
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+34 937370283

испански,английск
и

Унгария

www.krio.hu
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+36 14453973

унгарски,английск
и

Италия

www.famicord.it
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+39 0289735043

италиански,англий
ски

Швейцария

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.ch
www.famicord.eu

+41 315087679

немски, френски,
италиански,
английски

Нидерланди,
Германия

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+49 34122389994

нидерландски,
немски, английски

Всички други
страни

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu www.pbkm.pl

+48 224364050

италиански,френс
ки, испански,
полски, английски

Управление по несъстоятелност в Хьофе не отговаря на никакви въпроси, свързани със
съхраняване на биологичния материал.
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