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ANMÄLAN

Konkursbevakning

I den nedan nämnda gäldenärens konkurs verkställs konkursbevakning. I syfte att få
en betalning ur konkursboets medel (utdelningsandel) ska borgenären bevaka sin
konkursfordran genom att sända en bevakningsskrift till boförvaltaren senast på
bevakningsdagen. Efter bevakningsdagen kan borgenären anmäla sin fordran
endast som efterbevakning, och på denna debiteras en avgift på det sätt som
föreskrivs i 12 kap. 16 § i konkurslagen (120/2004).

KONKURSGÄLDENÄR:

Hemort:
Beteckning:
Tidigare namn:
Tidigare hemort:

UTSATTA DATUM OCH TIDSFRIST

Bevakningsdag:
Utsatt datum för förslaget till utdelningsförteckning:
Tidsfristen för bestridande av fordringar är en månad räknat från datum för
färdigställande av förslaget till utdelningsförteckning.

ÖVRIGA DATUM

Datum för inledande av saneringsförfarande:
Datum för avslutande av saneringsförfarande:
Datum för inlämnande av konkursansökan:

DOMSTOL OCH ÄRENDENUMMER:

K

BOFÖRVALTARE

INNEHÅLL I BEVAKNINGSSKRIFTEN

Följande ska uppges i bevakningsskriften:

- fordringskapitalet, ränta som fram till början av konkursen kumulerats på
kapitalet, ränta som yrkas på för tiden efter början av konkursen samt
dröjsmålsränta och andra dröjsmålspåföljder eller, i det fall att beloppet
eller maximibeloppet av fordran inte kan uppges, orsaken till detta,
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- fordringsgrunden, tillräckligt specificerad,
- fordringsgrunden, tillräckligt specificerad samt perioden som

ränteyrkandet gäller,
- huruvida yrkandet gäller förmånsrätt på fordringen och grunden för

yrkandet,
- uppgifter om upplåtelsen av och innehållet i en panträtt, om borgenären

innehar gäldenärens egendom som pant för sin fordran. En borgenär
som vill ha betalning för sin fordran enbart ur gäldenären tillhörig pantsatt
egendom, ska till boförvaltaren lämna samma uppgifter om sin fordran
och panträtt som de uppgifter som lämnas i en bevakningsskrift.
Anmälan ska lämnas senast på bevakningsdagen på det sätt som
föreskrivs i 12 kap. 9 § i konkurslagen.

- borgenärens namn och kontaktuppgifter samt personen eller enheten till
vilka förfrågningar gällande konkursbevakningen kan riktas.

Borgenären ska ge boförvaltaren en exakt specifikation av avtalet,
förbindelsen eller något annat skriftligt bevis som åberopas av
borgenären samt uppge var handlingarna finns tillgängliga, om dessa
inte sänds till boförvaltaren.

FÖRETAGETS SANERINGSFÖRFARANDE

Om gäldenären varit föremål för företagssanering (start- och slutdatum
för förfarandet anges ovan i punkten ”Övriga datum) och försätts i
konkurs på en ansökan som har gjorts innan saneringsprogrammet
upphör eller, om saneringsförfarandet har upphört utan att ett
saneringsprogram har fastställts, på en sådan ansökan som har varit
anhängig under saneringsförfarandet eller som gjorts inom tre månader
från det att saneringsförfarandet har upphört, har de fordringar som
uppkommit under förfarandet bästa förmånsrätt till betalning på det sätt
som avses i 32 § 2 mom. i lagen om företagssanering.


