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beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

surseancenummer: C/13/21/4 S

Gezien het verzoekschrift, met nummer C/13/6975 14 / FT RK 21/146, ingekomen ter griffie
van deze rechtbank op 15 februari 2021, ingediend door mr. P. Kuipers, advocaat te
Amsterdam, namens:

de naamloze vennootschap
Steinhoff International Holdings N.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63570173,
statutair gevestigd te Amsterdam,
vestigingsadres: Building B2, Vineyard Office Park, Cnr Adam Tas & Devon Valley Road,
Stellenbosch 7600, Zuid Afrika,

strekkende tot het verkrijgen van surseance van betaling.

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3 van verordening (EU) 20 15/848 van het
Europees parlement en de raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedure te ope
nen, nu het centrum van de voornaamste belangen van verzoekster in Nederland ligt.

Gezien artikel 215 van de Faillissementswet (Fw) luidt de beslissing als volgt.

De beslissing

De rechtbank:

- verleent aan Steinhoff International Holdings N.V. voornoemd voorlopig surseance
van betaling;

- benoemt mr. F. Verhoeven, advocaat te (1070 AM) Amsterdam, Postbus 75505 tot
bewindvoerder, teneinde met schuldenares het beheer over haar zaken te voeren;

- benoemt tot rechters-commissaris de leden van deze rechtbank mr. K.M. van Hassel en
mr. C.H. Rombouts;

- gelast dat de in artikel 218 Fw bedoelde behandeling van het verzoek niet zal
plaatshebben;

- bepaalt dat uiterlijk op 15 juni 2021 de schuldvorderingen bij de bewindvoerder
mr. F. Verhoeven, advocaat te (1070 AM) Amsterdam, Postbus 75505, ingediend
moeten worden;

- bepaalt dat op 30 juni 2021 te 10:00 uur in het gebouw van deze rechtbank, gevestigd
aan de Parnassusweg 280, ten overstaan van de rechters-commissaris de raadpleging en
stemming over het aangeboden akkoord zal worden gehouden;



C/l3/21/4 S
inzake: Steinhoff International Holdings N.V.
vervoigbiad - 2 -

- bepaalt dat de bewindvoerder aan alle bekende schuldeisers van één en ander, als
bedoeld in artikel 256 Fw, bij brieven enlof elektronische berichtgeving kennis geeft;

- bepaalt dat de bewindvoerder een afschrift van de lijst van voorlopig erkende- en betwiste
vorderingen, als bedoeld in artikel 259 Fw, ter griffie van de rechtbank neerlegt, als
bedoeld in artikel 263 Fw, om aldaar gedurende de zeven aan de raadpleging en stemming
voorafgaande dagen kosteloos voor een ieder ter inzage te liggen;

- dat de bewindvoerder na afloop van de raadpleging en stemming schriftelijk ter
vergadering verslag uitbrengt, als bedoeld in artikel 265 lid 1 Fw, over het aangeboden
akkoord.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.E. de Vos en in raadkamer uitgesproken op
1 5 februari 2021 te 16:45 uur.
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