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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A PÖKKÖP felszámolásának állásáról
Tekintettel arra a körülményre, hogy a kérésemre a felszámoló biztossal történt személyes
konzultáción kiderült neki nincs törvényi kötelezettsége általános tájékoztató kiadásra a pénztártagok felé - ezért jóváhagyásával - azt ebben a formában magam igyekszem pótolni az
alábbiak szerint:
A Fővárosi Bíróság 12.Fpk.01-12-011907/13. számú végzésével közzétette a felszámolási
eljárás megindításáról szóló közleményt. A felszámolásra a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 1115.(Ligetváros Irodaház); Telefon: +36(1)321-0116;
TlFax: +36(1)321-02-09;
Email.:
titkarsag@hfn.hu; Honlap: http://www.hitelintezeti-felszamolo.hu).
A felszámoló biztos:
Gazda-Pusztai Sándor úr!
A végelszámoló és a felszámoló közötti átadás-átvétel a végéhez közeledik. A felszámoló a
törvényi kötelezettségei szerint eljárva a törvényi határidők betartása mellett tisztázza az esetleges hitelezői igényeket, illetve értékesíti a pénztár még megmaradt eszközeit.
Ezeket követően a felszámoló a törvényi kötelezettségének eleget téve úgynevezett közbenső
mérleget készít el, melyet a bíróságnak kell jóváhagynia.
Csak ezt követően kerülhet sor arra, hogya PÖKKÖP megmaradt tagjai között a saját, egyéni
számlájuk összege (ha eddig nem vették ki), illetve a közösségi részből az egy tagra eső részt
a felszámoló kifizethesse. Ennek megtörténte előtt az érintettek a felszámolótói írásbeli tájékoztatást fognak kapni annak menetéről. A kifizetésre kerülő összeget SZJA és EHO fizetési
kötelezettség terheli, és oda kell figyelni majd a bevallási kötelezettség teljesítésére is.
Felhívom a figyelmet arra is, hogya PÖKKÖP végelszámolójától származó információ szerint a végelszámolás ideje alatt a megmaradt tagok teljes körű adatai felmérésre kerültek, és
aki az időközbeni változásait is bejelentette azok átvezetése is megtörtént; az adatok a felszámoló részére átadásra kerültek.
Amennyiben, ha időközben - az eltelt időszakra is tekintettel - mégis változás következett
volna be az adatokban, a felszámoló honlapján található ADATLAP segítségével a változás a
felszámoló részére írásban bejelenthető. DE CSAK azok éljenek bejelentéssei, akik a
PÖKKÖP felé még eddig nem tettek eleget a változás bejelentési kötelezettségüknek,
vagy azóta történt változás az adataikban.
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