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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A PÖKKŐP felszámolási eljárásának jelenlegi állásáról

A Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár „f.a.” (székhely: 3000
Hatvan, Gárdonyi G. u. 2., adószám: 18170665-1-10) adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásban
az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A felszámolási eljárásban felszámolóbiztos váltásra került sor, a továbbiakban Ádám Éva felszámolóbiztos
végzi a társaság felszámolását. A felszámolás során a pénztártagok részére a közbenső mérleget jóváhagyó
végzés jogerőre emelkedését követően kerül sor kifizetésre. A pénztár vagyona jelenleg értékpapírban van,
ezért annak átváltása szükséges.
Az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett bankszámlán történő rendelkezési jog átvételéhez szükség van arra,
hogy a pénztár adataiban bekövetkezett felszámolóbiztos-változást a Fővárosi Törvényszék bejegyezze.
Kérjük a pénztártagokat, hogy amennyiben adataikban (bankszámlaszám, levelezési cím, név, stb.) változás
történt, arról írásban tájékoztassák a felszámolót, mely adatváltozást az ehhez szükséges, honlapunkon elérhető
formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével teljesíthetik. A formanyomtatványt eredeti aláírással fogadjuk
el. Amennyiben van olyan tag, aki időközben elhalálozott, az örökösök küldjék meg a hagyatékátadó végzés
egy eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolat, valamint az örökösök adatait a honlapon elérhető
formanyomtatvány kitöltésével.
Felhívjuk a tagok figyelmét arra, hogy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából, vagy helytelen adatok
közléséből eredő károkért a felszámoló szervezet nem vállal felelősséget.
A közbenső mérleg alapján történő utalások előkészítése, ill. a bankszámla feletti rendelkezési jog átvétele időt
vesz igénybe, de társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a törvényszék által jóváhagyott közbenső mérleg alapján a kifizetéseket mielőbb teljesíthessük. Azon tagok járandóságát, akik bármely oknál fogva
nem érhetőek el, bírósági letétbe helyezi a felszámoló.
Amennyiben bármilyen kérdés van, úgy azt szíveskedjenek e-mail-ben feltenni. Tájékoztatom Önöket, hogy az
e-mail cím megváltozott, az új e-mail cím a mai naptól: penztar@psfn.hu A fenti információkon kívül más
tudnivaló nincs. Kérjük a tagság további türelmét.
Tisztelettel:
Ádám Éva
felszámolóbiztos
PÖKKÖP „f.a.”

A fenti tartalmú tájékoztatást kaptam a mai napon e-mailben az új felszámolótól. Kérem, hogy
akinek nincs internet elérési lehetősége azon PÖKKÖP tagok felé az információt, terjesszétek.
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