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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te : Eindhoven
Zaakdoende te : (5656 AE) Eindhoven aan de High Tech Campus 29
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Faillissementsnummer : C/01/14/176 F
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Curator : mr. R. van der Pas
Rechter-commissaris : mr. S.J.O. de Vries
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde is op 15 mei 2013 opgericht en hield zich sedert 15 december
2013 bezig met de ontw ikkeling van technologieën en recepturen voor het
verhogen van efficiëntie van zonnepanelen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-09-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
14

10-09-2018
5

Boedelsaldo
€ 3.950,12

10-09-2018
5

€ 2.018,91

07-03-2019
7

Toelichting
Dit betreft het boedelsaldo bij verslag 11.
€ 137.021,21

12-09-2019
8

Toelichting
Dit betreft het boedelsaldo bij verslag 12.

Verslagperiode
van
15-3-2018

10-09-2018
5

t/m
4-9-2018
van
5-9-2018

07-03-2019
7

t/m
6-3-2019
van
12-8-2019

12-09-2019
8

t/m
12-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

65 uur 24 min

7

28 uur 36 min

8

31 uur 6 min

totaal

125 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het onderhavige verslag is het openbare faillissementsverslag ex artikel 73a
FW in het
faillissement van Lumiteq B.V. Dit verslag is geschreven op basis van de thans
bij de curator
bestaande inzichten. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
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Dit betreffen de uren bij verslag 11.

07-03-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Lumiteq B.V. w ordt bestuurd door Curo Re B.V., de heer A.J.M. van Erven, de
heer J.M. ter
Meulen en de heer B.J.F. Titulaer. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.
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1.2 Lopende procedures
De bestuurders hebben de curator doen w eten dat per faillissementsdatum
geen procedures
aanhangig w aren.
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5

1.3 Verzekeringen
De bestuurders hebben de curator erover geïnformeerd dat geen
verzekeringen w aren afgesloten.

1.4 Huur

10-09-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de High Tech Campus 29 te
Eindhoven. De curator
heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd met
inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn. De huurovereenkomst is
uiteindelijk met
w ederzijds goedvinden geëindigd 1 april 2014.
Het bedrijfspand is tijdig ontruimd. In het bedrijfspand w as slechts de
administratie van
gefailleerde aanw ezig. De overige aanw ezige zaken behoorden tot het
faillissement van
OM&T B.V., w aarvan mr. Michielsen tot curator is aangesteld, en tot tw ee
partijen w aarmee
OM&T B.V. huurovereenkomsten had gesloten. In overleg met mr. Michielsen
zijn de
w erknemers van gefailleerde ingezet bij de ontruiming van het bedrijfspand.
De gew erkte uren zullen op de boedel van OM&T B.V. w orden verhaald.
Verslag 2
De door de w erknemers van gefailleerde gew erkte uren bij de ontruiming van
het bedrijfspand zijn bij de curator van OM&T B.V. in rekening gebracht.
Inmiddels is het volledige bedrag ad € 3.821,93 op de faillissementsrekening
voldaan.

1.5 Oorzaak faillissement

10-09-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Beoogd w erd dat een deel van de activiteiten van het failliete OM&T B.V. via
Lumiteq B.V.
zouden w orden voortgezet.
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer van gefailleerde
aangezien hij vanaf
datum indiensttreding (15 december 2013) nog geen salaris van gefailleerde
heeft ontvangen. De bestuurders van gefailleerde hebben de curator erover
geïnformeerd dat het faillissement is veroorzaakt als gevolg van de
navolgende factoren:
Bestuurders w aren voorheen w erkzaam bij OM&T B.V. De heer J.P. van den
Brink w as
bestuurder van OM&T B.V. OM&T B.V. is op 1 oktober 2013 in staat van
faillissement
verklaard. OM&T B.V. hield zich bezig met het ontw ikkelen, testen en
vervaardigen van en
handeldrijven in optische media en het exploiteren van de daarbij behorende
technologie. De bestuurders van Lumiteq B.V. zijn met de curator van OM&T
B.V. in overleg gew eest over de koop van patenten van OM&T B.V. door
Lumiteq B.V. Volgens de bestuurders is
overeenstemming bereikt met de curator van OM&T B.V. over de koop, echter,
deze
overeenstemming w as per faillissementsdatum van Lumiteq B.V. nog niet
schriftelijk
vastgelegd. Het w as de bedoeling dat Lumiteq B.V. een onderdeel van OM&T
B.V. zou
doorstarten. Ter financiering van de doorstart had Lumiteq B.V. een
investeerder gevonden:
SVI Energy B.V. Deze investeerder zou middels gelden van buitenlandse
relaties investeren in Lumiteq B.V. SVI Energy B.V. heeft op 12 december 2013
reeds een garantstelling afgegeven aan Lumiteq B.V. voor het betalen van
huurpenningen, salarissen en een noodzakelijk operationeel budget voor de
periode van 1 november 2013 tot 15 juni 2014. Na afgifte van de garantstelling
zijn w erknemers bij Lumiteq B.V. in dienst getreden en is een
huurovereenkomst met de verhuurder aangegaan. Hoew el de bestuurders van
Lumiteq B.V. herhaaldelijk aanspraak hebben gemaakt op de garantstelling,
heeft SVI Energy B.V. geen gelden uitgekeerd. Lumiteq B.V. kon daardoor de
salarissen van de w erknemers en de
huurpenningen niet voldoen. Om te voorkomen dat de w erknemers niet hun
volledige salaris
konden vorderen bij het UW V op basis van de garantstellingsregeling, heeft
een w erknemer
het faillissement aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

10-09-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

10-09-2018
5

Toelichting
Gefailleerde is op 15 mei 2013 opgericht. Tot 15 december 2013 w aren geen
w erknemers in
dienst bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-3-2014

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en bespreking w erknemers, correspondentie UW V,
correspondentie rechtercommissaris, etc.

10-09-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is niet in het bezit van bedrijfsmiddelen. Gefailleerde maakte tot
datum
faillissement gebruik van bedrijfsmiddelen die in eigendom toebehoren aan het
gefailleerde
OM&T B.V of door OM&T B.V. middels een sale & lease back overeenkomst of
een
huurovereenkomst w erden gehuurd.

10-09-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde w as niet in het bezit van voorraden. Gefailleerde had nog geen
orderportefeuille,
w aardoor geen sprake is van onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Know how

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de periode dat gefailleerde actief is gew eest (vanaf 15 december 2013 tot
datum faillissement) zijn er diverse ideeën ontw ikkeld door de w erknemers van
gefailleerde. Drie bestuurders van gefailleerde (de heer A.J.M. van Erven, de
heer J.M. ter Meulen en de heer
B.J.F. Titulaer) hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in overname van de
opgebouw de know how . Ook SVI Energy B.V. (de partij die in Lumiteq zou
investeren) heeft aangeven
geïnteresseerd te zijn in overname van de know how . Uiteindelijk hebben
slechts de drie bestuurders een bod uitgebracht. Met toestemming van de
rechter-commissaris heeft de
curator de know how aan de drie bestuurders verkocht.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandeling geïnteresseerden, correspondentie rechter-commissaris,
opstellen overeenkomst, etc.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er w aren nog geen orders bij gefailleerde geplaatst, w aardoor gefailleerde
geen w erkzaamheden heeft kunnen factureren.
Gefailleerde heeft slechts een vordering op SVI Energy B.V., uit hoofde van een
verstrekte
garantstelling voor de huurpenningen, salarissen en noodzakelijk operationeel
budget over de periode van 1 november 2013 tot datum faillissement. De
curator heeft reeds de advocaat van SVI Energy B.V. ervan op de hoogte
gesteld dat SVI Energy B.V. door de curator zal w orden aangesproken de
kosten w aarvoor de garantstelling is afgegeven te vergoeden aan de boedel.
Zodra duidelijk is w elke kosten dienen te w orden vergoed, zal de curator die
vordering bij SVI Energy B.V. indienen.
Verslag 2
De curator heeft inmiddels een claim bij SVI Energy B.V. ingediend. Deze claim
bestaat uit de bij de curator ingediende boedelvorderingen, preferente
vorderingen en concurrente
vorderingen. De totale hoogte bedraagt € 492.656,72. SVI Energy B.V. heeft in
reactie op de claim aangegeven dat zij een deel van de concurrente
vorderingen niet erkent. De curator heeft SVI Energy B.V. doen w eten dat hij
de betw isting van één crediteur aanvaardbaar acht, maar dat de overige
concurrente vorderingen volledig onder de garantie vallen. De curator streeft
ernaar om de volledige bij SVI Energy B.V. neergelegde claim in de komende
verslagperiode te innen.
Verslag 3
SVI Energy B.V. geeft aan onvoldoende middelen tot haar beschikking te
hebben om de
vordering van de boedel te voldoen. SVI Energy B.V. heeft de curator een
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voorstel gedaan. De curator heeft SVI Energy B.V. verzocht om aan te tonen
dat daadw erkelijk onvoldoende middelen beschikbaar zijn. SVI Energy B.V.
heeft haar financiële positie nog onvoldoende aangetoond. Onlangs heeft de
advocaat van SVI Energy B.V. zich onttrokken. De curator dient nu rechtstreeks
met SVI Energy B.V. te schakelen.
Verslag 4
Er is nog geen jaarrekening van SVI Energy B.V. beschikbaar, w aardoor SVI
Energy B.V. haar belastingaangifte over 2013/2014 heeft overgelegd aan de
curator. Uit het kadaster blijkt dat geen onroerende zaken op naam van SVI
Energy B.V. staan. Uit deze informatie blijkt dat SVI Energy B.V. onvoldoende
middelen heeft om de vordering van de boedel te voldoen. SVI Energy B.V.
heeft de curator een voorstel gedaan om de boedel een bedrag ad € 20.000
tegen finale kw ijting te voldoen. Een derde zou het bedrag ad € 20.000
beschikbaar stellen. De curator heeft onder voor behoud van toestemming van
de rechter-commissaris een afkoopsom van € 20.000 geaccepteerd onder de
voorw aarde dat het geldbedrag uiterlijk 1 november 2015 op de
boedelrekening w ordt ontvangen. Daarnaast zal de curator SVI Energy B.V.
geen finale kw ijting verlenen, w aardoor de curator het restant op SVI Energy
B.V. zal verhalen indien blijkt dat SVI Energy B.V. gedurende de looptijd van
het faillissement toch over voldoende middelen beschikt/komt te beschikken.
Verslag 5
Op 29 december 2015 zijn de aandelen in Investution Holding B.V., enig
aandeelhouder en
bestuurder van SVI Energy B.V., overgedragen aan Victory Capital B.V. De
curator heeft
contact gezocht met de heer W .D.A. van Steenbergen, enig aandeelhouder en
bestuurder van Victory Capital B.V., met het verzoek de vordering te voldoen.
Men blijft w eigerachtig om de vordering te voldoen. In de komende
verslagperiode beraadt de curator zich over de te ondernemen stappen.
Verslag 6
SVI Energy B.V. w eigert nog immer te betalen aangezien zij geen middelen zou
hebben om
het gevorderde te voldoen. De curator is niet bekend met andere schuldeisers
van SVI Energy B.V. zodat een faillissementsaanvraag thans niet mogelijk is.
Verslag 7
De curator heeft inmiddels de bestuurders van gefailleerde aangesproken voor
het
boedeltekort, aangezien SVI Energy B.V. nimmer over middelen heeft beschikt
om aan de
garantstelling te kunnen voldoen. De curator is van oordeel dat de bestuurders
nader
onderzoek hadden moeten doen naar de solvabiliteit van SVI Energy B.V. Nu zij
dat hebben
nagelaten, is de curator van oordeel dat de bestuurders te lichtzinnig
verplichtingen zijn
aangegaan.
Verslag 8
De bestuurders hebben de aansprakelijkheid van de hand gew ezen. De
curator zal de rechtercommissaris om machtiging verzoeken om de bestuurders
in rechte te betrekken.
Verslag 9
De rechter-commissaris heeft zijn goedkeuring verleend voor het entameren

van een
procedure. De concept-dagvaarding is inmiddels gereed. De bestuurders
hebben een schikkingsvoorstel gedaan. De curator is niet met het voorstel
akkoord gegaan. De curator heeft vervolgens een verhaalsonderzoek ingesteld
en op basis daarvan heeft hij een tegenvoorstel gedaan. Het tegenvoorstel is
niet door de bestuurders aanvaard. De bestuurders hebben vervolgens een
nieuw schikkingsvoorstel gedaan, maar dat voorstel is niet acceptabel voor de
curator. De curator zal op korte termijn de definitieve dagvaarding uitbrengen.
Verslag 12:
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt. De bestuurders hebben
een nieuw schikkingsvoorstel gedaan. De curator heeft het schikkingsvoorstel
aanvaard. De rechter-commissaris heeft zijn goedkeuring aan de minnelijke
regeling gehecht. De procedure is op de parkeerrol geplaatst in afw achting
van de uitvoering c.q. nakoming van de minnelijke regeling door de
bestuurders. De curator zal de minnelijke regeling nader toelichten onder het
hoofdstuk "Rechtmatigheid".

12-09-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In kaart brengen hoogte vordering, correspondentie SVI Energy B.V., etc.

10-09-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft geen kredietovereenkomst gesloten met een bank. De
bestuurders hebben de curator erover geïnformeerd dat geen vordering van
een bank w ordt verw acht. Er zijn nog geen vorderingen bij de curator
ingediend.

10-09-2018
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Verslag 3
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 18,98.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde w as geen partij bij enige leaseovereenkomst.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

10-09-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een rechtsgeldig
overeengekomen
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van
reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

10-09-2018
5

6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Geen.
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de bestuurders aan hun
boekhoudplicht hebben
voldaan.

10-09-2018
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Verslag 3
De curator heeft geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is op 15 mei 2013 opgericht. De termijn voor het deponeren van
de jaarrekening
over 2013 w as d.d. faillissement nog niet verstreken.

10-09-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie ook 7.2. Gefailleerde maakte overigens als
onderneming
gebruik van de vrijstelling.

kleine
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de aandeelhouders aan de
stortingsverplichting
hebben voldaan.

10-09-2018
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Verslag 3
De curator heeft geconstateerd dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.
Verslag 3
De curator heeft niet kunnen concluderen dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.
Verslag 6
De curator heeft de garantie van SVI Energy B.V. niet kunnen incasseren.
Gebleken is dat SVI Energy B.V. nooit over de middelen beschikte om aan de
garantie te kunnen voldoen. Het lijkt er op dat bestuurders lichtzinnig
verplichtingen zijn aangegaan zonder dat die verplichtingen konden w orden
nagekomen. In de komende verslagperiode zal de curator de bestuurders hier
op aanspreken.
Verslag 7
De curator heeft de bestuurders inmiddels aangesproken. De bestuurders
hebben de
aansprakelijkstelling van de hand gew ezen. Op korte termijn vindt een
bespreking plaats op
het kantoor van de curator met de bestuurders.

10-09-2018
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Verslag 8
De bestuurders hebben naar het oordeel van de curator niet aangetoond dat
zij niet
aansprakelijk zijn. Zij hebben de curator evenmin een voorstel gedaan. De
curator zal de
rechter-commissaris om machtiging verzoeken om de bestuurders in rechte te
betrekken.
Verslag 9
De rechter-commissaris heeft een machtiging verleend, zodat de curator een
procedure
kan starten. De curator en de bestuurders hebben geprobeerd een schikking
te treffen,
maar dat is niet gelukt. De dagvaarding is inmiddels gereed en zal op korte
termijn
w orden uitgebracht.
Verslag 10
De curator heeft conservatoir beslag doen leggen onder gedaagden. Het
beslag heeft doel getroffen. In kort geding hebben gedaagden opheffing van
de (conservatoire) beslagen gevorderd. Op 12 juli jl. heeft de mondelinge
behandeling van het kort geding plaatsgevonden. De curator is verschenen en
heeft verw eer gevoerd tegen opheffing van de beslagen. Bij vonnis van 20 juli
jl. heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant de
vordering(en) van gedaagden afgew ezen. De curator heeft de
bodemprocedure (na het uitbrengen van een herstelexploot) aanhangig
gemaakt en is in afw achting van een rolbericht van de rechtbank Oost-Brabant.
De curator zal in een volgend verslag nader berichten over het verdere verloop
van de procedure.

Toelichting
Verslag 11:
De curator is in onderhandeling gew eest met gedaagden in een poging tot een
minnelijke regeling te komen. De rechter-commissaris heeft tot heden zijn
goedkeuring voor een eventuele minnelijke regeling onthouden. Gedaagden
zijn voornemens om de rechtmatigheid van de beslissing van de rechtercommissaris te laten toetsen en tegelijkertijd een bevel van de rechtercommissaris uit te lokken w aarbij de curator w ordt bevolen alsnog een
minnelijke regeling met gedaagden te treffen. De bodemprocedure is op de
parkeerrol geplaatst in afw achting van de procedure bij de rechtbank en
rechter-commissaris.

Toelichting
Verslag 12:
De verzoeken/vorderingen van de bestuurders zijn door de rechtbank en
rechter-commissaris afgew ezen. Vervolgens zijn partijen opnieuw met elkaar
in onderhandeling getreden in een poging een minnelijke regeling te
bereiken. Dat is gelukt. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een
minnelijke regeling die eruit bestaat dat zow el de procedure als de gelegde
beslagen w orden doorgehaald en partijen elkaar over en w eer finale kw ijting
verlening tegen betaling door de bestuurders aan de boedel van een bedrag
van € 180.000. De rechter-commissaris heeft zijn goedkeuring aan de
minnelijke regeling gehecht. De minnelijke regeling is reeds vastgelegd in een
ondertekende vaststellingsovereenkomst. Partijen hebben de banken,
w aaronder het beslag ten laste van de bestuurders is gelegd, verzocht om
de gelegde beslagen op te heffen tegen gelijktijdige betaling van het
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schikkingsbedrag. Partijen zijn nog in afw achting van de uitvoering van het
verzoek door de betreffende banken. Na ontvangst van het schikkingsbedrag
zal de curator de juridische procedure doen doorhalen en de gelegde
beslagen laten doorhalen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Van enig paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, overleg bestuurders, etc.

10-09-2018
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Verslag 10
W erkzaamheden beslaglegging, voorbereiding/bijw onen mondelinge
behandeling, w erkzaamheden aanhangig maken bodemprocedure.
Verslag 12:
Schikkingsonderhandelingen, opstellen vaststellingsovereenkomst,
correspondentie met banken, bestudering beschikking(en) rechtbank,
correspondentie met rechter-commissaris, etc.

12-09-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 133.863,41
Toelichting
Tot op heden zijn er drie boedelvorderingen bij de curator ingediend voor een
totaalbedrag van
€ 133.863,41. W aarvan € 112.942,42 door het UW V en € 20.920,99 als
huurvordering.
Daarnaast is het salaris van de curator een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-09-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.176,00

10-09-2018
5

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus één vordering ingediend voor een totaalbedrag
van € 5.176,00.
Verslag 9
De fiscus heeft inmiddels ook haar 29 lid 2 OB vordering ingediend, w aardoor
de fiscus
in totaal een bedrag ad € 5.602 te vorderen heeft.
€ 5.602,00

07-03-2019
7

Toelichting
Verslag 11:
De fiscus heeft inmiddels ook haar 29 lid 2 OB vordering ingediend, w aardoor
de fiscus in totaal een bedrag ad € 5.602 te vorderen heeft.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 186.910,30

10-09-2018
5

Toelichting
Tot op heden heeft het UW V tw ee vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van
€ 186.910,30.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 32.915,00

10-09-2018
5

Toelichting
Tot op heden is er één andere preferente vorderin g ingediend voor een
bedrag van € 32.915,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

10-09-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 180.108,94

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10-09-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement is nog niet duidelijk op w elke w ijze het
faillissement zal
w orden afgew ikkeld. Momenteel is de boedel niet toereikend genoeg om de
boedelschulden te
voldoen. In de komende verslagperiode zal duidelijk w orden of de bestuurders
aansprakelijk
kunnen w orden gehouden voor het boedeltekort, w aardoor de w ijze van
afw ikkeling w ellicht
nog - in positieve zin - w ordt aangepast.

10-09-2018
5

Verslag 12:
Indien de boedel het schikkingsbedrag ontvangt, zal in ieder geval een deel
van de boedelschulden voldaan kunnen w orden. Het faillissement zal alsdan
vermoedelijk w orden opgeheven w egens een gebrek aan baten.

12-09-2019
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

10-09-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t

10-09-2018
5

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-09-2018
5

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-09-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig

10-09-2018
5

10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichtten:
- bespreking met bestuurders en eventuele aansprakelijkstelling bestuurders
voor
faillissementstekort;
- correspondentie met crediteuren;
- etc.
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode nader met het bestuur in
overleg treden
over de w ijze w aarop zij hun functie hebben vervuld.

10-09-2018
5

Verslag 8
In de komende verslagperiode zal de rechter-commissaris om toestemming
w orden verzocht
om een procedure jegens de bestuurders te starten. Na verkrijging van
toestemming zal de
procedure w orden gestart.
Verslag 9
In de komende verslagperiode zal een procedure jegens de bestuurders
w orden gestart.
Verslag 10
In de komende verslagperiode zal de curator een rolbericht van de rechtbank
Oost-Brabant afw achten. De curator zal in een volgend verslag nader berichten
over het verdere verloop van de procedure.
Verslag 12:
De curator zal in de aankomende verslagperiode toezien op de nakoming van
de minnelijke regeling en na ontvangst van het schikkingsbedrag de
juridische procedure en gelegde beslagen doen doorhalen. Na
afw ikkeling/uitvoering van de minnelijke regeling kan de curator w aarschijnlijk
over gaan tot afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12-09-2019
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan nog niet w orden ingeschat op w elke
termijn het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

10-09-2018
5

Verslag 3
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de
voortgang van incasso van de claim op SVI Energy B.V.
Verslag 4
Na ontvangst van de betaling van SVI Energy B.V. zal het faillissement w orden
afgew ikkeld.
Verslag 6
Afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van een eventuele
aansprakelijkstelling van de bestuurders.
Verslag 8
Afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop van een
eventuele procedure
tegen de bestuurders.
Verslag 9
Op korte termijn zullen de bestuurders w orden gedagvaard. De termijn voor
afw ikkeling
van het faillissement is afhankelijk van het verloop van de procedure.
Verslag 10
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop
van de procedure.
Verslag 12:
Na afw ikkeling/uitvoering van de minnelijke regeling kan de curator
w aarschijnlijk over gaan tot afw ikkeling van het faillissement. De curator
verw acht dat de minnelijke regeling is de aankomende verslagperiode
afgew ikkeld kan w orden.

12-09-2019
8

10.3 Indiening volgend verslag
12-3-2020

12-09-2019
8

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

10-09-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

