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Πτώχευση Cryo-Save AG

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας στέλνουμε συνημμένη ειδική ειδοποίηση βάσει άρθρου 230 παράγραφος 2 του
Ομοσπονδιακού Νόμου που αφορά Ανάκτηση Χρεών και Πτώχευση, στην οποία ανακοινώνουμε
την παύση της προαναφερθείσας διαδικασίας πτώχευσης.
Οι πελάτες της Cryo-Save AG σε Εκκαθάριση παρακαλώ να λάβουν υπόψη τις πληροφορίες στο
οπισθόφυλλο.

Με εκτίμηση,
KONKURSAMT HÖFE
[υπογραφή]
[σφραγίδα]
Raya Hagen, lic. iur.
Συνημμένα:
- Ειδική ειδοποίηση
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Πληροφορίες προς Πελάτες της Cryo-Save AG σε Εκκαθάριση
Το Πρωτοδικείο στο Höfe έπαψε τη διαδικασία πτώχευσης κατά της Cryo-Save AG σε Εκκαθάριση
βάσει διατάγματος της 7ης Ιουλίου 2020 λόγω έλλειψης περιουσίας. Οι πληροφορίες σχετικά με την
παύση της διαδικασίας πτώχευσης βρίσκονται στην ειδική ειδοποίηση που επισυνάπτεται.
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα παύση διαδικασίας πτώχευσης βάσει νόμου, το Γραφείο
Πτώχευσης Höfe δεν φέρει πλέον ευθύνη για την Cryo-Save AG σε Εκκαθάριση. Η παύση της
πτώχευσης θα είναι τελεσίδικη, εκτός και αν ο πιστωτής καταβάλει προκαταβολή εξόδων σχετικά
με τη δημοσίευση της παύσης μέσα στην υποδειχθείσα προθεσμία. Θα σας κρατάμε ενήμερους
στην ιστοσελίδα μας (Σύνδεσμος: https://www.notariat-hoefe.ch/Dienstleistungen/Cryo-Save-AG)
σχετικά με τις νομικές συνέπειες μετά την παρέλευση προθεσμίας.

Ερωτήσεις σχετικά με το βιολογικό υλικό (αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα):
Το βιολογικό υλικό σχεδόν όλων των πελατών της Cryo-Save AG σε εκκαθάριση και των
συνδεδεμένων εταιρειών την παρούσα διατηρείται από την PBKM S.A. (μητρική εταιρεία της
FamiCord Group – η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή τράπεζα αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων). Για
οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το βιολογικό υλικό που περιλαμβάνουν, αλλά δεν αφορούν
μόνο την περαιτέρω διατήρηση του βιολογικού υλικού ή σχετικά με τη διάθεση του βιολογικού
υλικού για ιατρική θεραπεία PBKM S.A. (όμιλος FamiCord) επικοινωνήστε ως εξής:
Επικοινωνία με
πελάτες από

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο

Γλώσσες

Ισπανία

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

+34 937370283

ισπανική, αγγλική

Ουγγαρία

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

+36 14453973

ουγγρική, αγγλική

Ιταλία

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

+39 0289735043

ιταλική, αγγλική

Ελβετία

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

+41 315087679

γερμανική,
γαλλική, ιταλική,
αγγλική

Ολλανδία, Γερμανία

www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

+49 34122389994

ολλανδική,
γερμανική, αγγλική

Λοιπές χώρες

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

+48 224364050

ιταλική, γαλλική,
ισπανική,
πολωνική, αγγλική

Το Γραφείο Πτώχευσης Höfe δεν απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη διατήρηση του βιολογικού
υλικού.
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