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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bubble Group B.V.

17-08-2018
5

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bubble Group B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Hertogstraat no.
25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17183717,
hierna te noemen: “Bubble Group”.

17-08-2018
5

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt de volgende
bedrijfsomschrijving: “De ontw ikkeling, development en innovatie van
softw are, alsmede de financiering van softw are-ontw ikkeling.” Feitelijk hield
Bubble Group zich bezig met de ontw ikkeling van online gokspellen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 1.831.951,00

€ 259.788,00

€ 935.921,00

2011

€ 592.275,00

€ 124.675,00

€ 706.105,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

17-08-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
21

17-08-2018
5

Boedelsaldo
17-08-2018
5

Boedelsaldo
€ 970,47

14-03-2019
6

Boedelsaldo
€ 971,59

Verslagperiode
17-08-2018
5

van
1-2-2018
t/m
31-7-2018

14-03-2019
6

van
1-8-2018
t/m
28-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

8,25 uur

totaal

8,25 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 10:
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering in
te plannen. De datum daarvoor zal medio oktober 2018 bekend gemaakt
w orden.

17-08-2018
5

Verslag 11:
Op 21 november 2018 heeft de verificatievergadering plaats gevonden.

14-03-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 11:
Naar de curator uit de pers heeft moeten vernemen is de bestuurder van
Bubble Group B.V. voor diverse strafrechtelijke feiten veroordeeld. De
bestuurder heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan.

14-03-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 522.164,00

14-03-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 135.133,86

14-03-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 633.213,95

14-03-2019
6

Verslag 11:
Geverifieerd en erkend: € 633.213,95
Betw ist: € 746.900,-

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 11:
Op 21 november 2018 heeft de verificatievergadering plaats gevonden. Het
overgrote deel van de ingediende vorderingen w erd noch door de curator
noch door de andere crediteuren betw ist en daarmee erkend. De curator
heeft w el een vordering van een crediteur ad. € 746.900 betw ist. De
desbetreffende crediteur heeft inmiddels deze vordering middels een
renvooiprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank.

14-03-2019
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
3. Polex B.V.

14-03-2019
6

9.2 Aard procedures
3. Renvooiprocedure.

14-03-2019
6

9.3 Stand procedures
3. Curator staat voor indienen conclusie van antw oord.

9.4 Werkzaamheden procedures

14-03-2019
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 10:

17-08-2018
5

Medio oktober 2018 w ordt door de rechtbank een te houden
verificatievergadering gepland.
Verder ter informatie: Voor zover de curator bekend vindt er op 19 september
2018 een strafzitting plaats tegen de bestuurder(s) van Bubble Group en de
daaraan gelieerde vennootschappen. De bestuurder is van mening dat de
Staat der Nederlanden onrechtmatig jegens hem en de vennootschappen
w aarvan hij bestuurder is, gehandeld heeft en heeft de afgelopen jaren
meermaals bij de curator erop aangedrongen om de Staat namens hem en de
(gefailleerde) vennootschappen aansprakelijk te stellen, hetgeen de curator
tot op heden niet opportuun acht. Nu de curator vooralsnog geen reden ziet
de Staat aansprakelijk te stellen, heeft de bestuurder namens hem in privé en
namens de gefailleerde vennootschappen de curator aansprakelijk gesteld. De
curator heeft de bestuurder en via hem, de niet gefailleerde vennootschappen
w ederom bericht, dat zij – voor zover zij daarvoor gronden zien – de Staat zelf
aansprakelijk kunnen stellen, nu zij niet in staat van faillissement verkeren en
voor w at betreft de gefailleerde vennootschappen de bestuurder medegedeeld
dat hij het vooralsnog niet opportuun acht de Staat aansprakelijk te stellen.
Verslag 11:
Naar de curator uit de pers heeft begrepen zijn tw ee
bestuurders/betrokkenen veroordeeld tot een onvoorw aardelijke celstraf
voor de duur van 24 maanden en een geldboete van 100.000 euro. Een
derde verdachte w erd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van
16 maanden en een geldboete van 100.000.- euro. De veroordeelden zijn
tegen hun straf in beroep gegaan.

14-03-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
14-9-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-03-2019
6

