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Algemene gegevens
Naam onderneming
New Store Europe B.V. tevens h.o.d.n. Shopex International [hierna aan te
duiden als: NSE];
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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Zaakdoende te (5234 GL) ’s-Hertogenbosch aan de Zilverenberg 3.
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Activiteiten onderneming
Productie van en handel in goederen bestemd voor interieurinrichting van
w inkels en andere bedrijfsruimten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

€ 24.439.000,00

€ -3.054.684,00

€ 11.207.000,00

2013

€ 14.585.000,00

€ -1.868.000,00

€ 8.073.000,00

2014

€ 14.733.000,00

€ -441.000,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers om het balanstotaal ultimo 2014 te berekenen zijn in het bezit van
de curator. Het uitw erken van deze cijfers brengt voor de boedel in de visie
van de curator ten opzichte van het te dienen doel disproportioneel hoge
kosten met zich mee en w ordt daarom niet uitgevoerd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Boedelsaldo
€ 1.094.957,98
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Verslagperiode
van
13-12-2016

10-09-2019
6

t/m
6-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

121 uur 0 min

totaal

121 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren besteed in faillissementsperiode: 527 uur en 48 minuten
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Als bijlage w ordt aan dit verslag een organigram gehecht.
Bestuurders van NSE Holding zijn:
- T. Abrahamsen
- R. Broers
- E. Heeg
- J.K.M. van den Borne
- R. Kormeseth
- P.E. Jahren
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- R. de la Court
NSE Holding is bestuurder van NSE en de overige hiervoor genoemde dochter
vennootschappen.

1.2 Lopende procedures
A. Nederlands Arbitrage Instituut
B. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
C. Rechtbank Amsterdam C/13/524521
D. Rechtbank Amsterdam C/13/524520
Verw ezen w ordt naar hetgeen onder hoofdstuk 9 vermeld staat.
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1.3 Verzekeringen
Nu de activiteiten van NSE zijn gestaakt, zijn of w orden de lopende
verzekeringsovereenkomsten niet langer gestand gedaan.
Voor zover verzekeringen beëindigd w erden, is verzocht eventuele
premierestituties te voldoen op de faillissementsrekening(en).
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1.4 Huur
NSE huurt de volgende onroerende zaken:
Verhuurder: Moonen beleggings- en exploitatie mij B.V.
Object: Graaf van Somsw eg 52, Den Bosch
Verhuurder: Mobas ’s Hertogenbosch B.V.
Object: Larenw eg 26-32 en Zilverenberg 1, 3, 3a en 3b Den Bosch
De huurovereenkomsten zijn op 31 oktober 2014 opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Namens de verhuurder van het pand Graaf van Solmsw eg 52 te ‘s
Hertogenbosch B.V. is terzake de restant huur over oktober en de huur over
de maand november 2014 aan boedelvorderingen genoteerd een bedrag van
€ 37.014,26.
Namens Mobas ’s Hertogenbosch B.V. is over dezelfde periode aan
boedelvorderingen genoteerd € 77.985,89.
Beide verhuurders hebben tevens over de maanden december 2014 en
januari 2015 een huurvordering aangemeld. Nu de panden vanaf 1 december
2014 door de verhuurders verhuurd w aren aan een derde partij, hebben de
curatoren de huurschuld over de periode december 2014/januari 2015 niet
als boedelschuld genoteerd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
NSE Holding fungeert als holding maatschappij en heeft één dochter, te
w eten NSE w elke vennootschap op haar beurt zeven Nederlandse
dochtervennootschappen heeft en vier buitenlandse
dochtervennootschappen. De moedervennootschap van NSE, New Store
Europe AS, gevestigd te Noorw egen, verkeert sedert vrijdag 26 september
2014 in staat van faillissement omdat haar investeerder, Herkules Capital, de
financiering gestaakt heeft. Om die reden is de geldstroom vanuit de Noorse
moedervennootschap naar NSE Holding en NSE en haar
dochtervennootschappen per direct gestaakt, w aardoor voor NSE Holding en
NSE acute liquiditeitsproblemen ontstonden.
Gedurende de periode van surseance van betaling is onderzocht of ten
behoeve van de bestaande organisatie funding gevonden kon w orden
w aarmee de activiteiten gecontinueerd konden w orden.
Gedurende de periode van de surseance van betaling is gebleken dat
financiering en continuering van de activiteiten binnen de bestaande
structuur niet mogelijk w as.
Dat w as voor de bew indvoerders reden om de rechtbank te verzoeken de
surseances van betaling van NSE en NSE Holding in te trekken en de
faillissementen van deze vennootschappen én van de
dochtervennootschappen uit te spreken.
Het faillissement van T. Benschop B.V. [verder aan te duiden als: Benschop],
een in Zoetermeer gevestigde dochtervennootschap van NSE w as reeds op
10 oktober 2014 uitgesproken.
De curator heeft w ederom contact gezocht met de Noorse curator van New
Store Europe AS, zijnde voornoemde Noorse moedervennootschap, om in het
bezit te komen van de faillissementsverslagen van deze
moedervennootschap en om de vraag beantw oord te krijgen of men in
Noorw egen overgegaan is tot aansprakelijkstelling van derde partijen zoals
de 87,92% aandeelhouder van New Store Europe AS, Herkules Capital
(private equity fund).
De verslagen w erden ontvangen en zullen door de curator vertaald laten
w orden.
Er w erden geen derde partijen aansprakelijk gesteld door de Noorse curator.
In het volgende verslag verw acht de curator het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement afgerond te hebben en te kunnen
rapporteren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventariszaken, vorderingen en voorraden
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie voor de opbrengsten paragraaf 6.6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt gerespecteerd.
De pandhouder heeft in het kader van een minnelijke regeling afstand
gedaan van enige aanspraak op de opbrengst van de bodemzaken zijnde €
390.000,--.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie onder 6.6.
totaal

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
Beschrijving

Omvang

Debiteurenvorderingen volgens de
administratie van NSE

€ 532.671,00

totaal

€ 532.671,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zie paragraaf 6.6. voor de opbrengst van de debiteurenvorderingen.
Daarnaast w erden reeds betaalde vorderingen opgenomen in de creditsaldi
van de banken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Bij de Rabobank ’s Hertogenbosch e.o. w orden door NSE en NSE Holding
diverse rekeningen-courant aangehouden. Daarnaast w orden diverse
rekeningen-courant aangehouden bij ING Bank regio Zuid-Oost.
Ten tijde van het verlenen van de surseance van betaling w as er ten gunste
van NSE een creditsaldo bij de Rabobank van € 536.538,--.
Bij de ING bank stond ten tijde van het verlenen van de surseance van
betaling een bedrag van € 174.000,--.
Curatoren doen verder onderzoek naar het bestaan van andere
bankrekeningen. Hierover w ordt in latere verslagen gerapporteerd.
Tot op heden is niet gebleken van het bestaan van andere bankrekeningen.
Het saldo van de door NSE bij de ING bank aangehouden bankrekeningen
bedroeg € 202.393,84.
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Gedurende de vorige verslagperiode is het hiervoor genoemde banksaldo ad
€ 202.393,84 op de boedelrekening gestort.

5.2 Leasecontracten
Er zijn lease overeenkomsten gesloten met betrekking tot rollend materieel
en machines.
De lease overeenkomsten zijn beëindigd tenzij de doorstarter de
overeenkomsten overneemt.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Arkelhof
Arkelhof heeft leningen verstrekt aan NSE Holding en NSE. Tot meerdere
zekerheid voor een maximaal bedrag van € 6.100.000,-- is door NSE een
pandrecht gevestigd op de voorraad, inventaris en vorderingen.
De laatstelijk geregistreerde pandakte dateert van 30 september 2014. NSE
en NSE Hol
ding stelt een vordering te hebben op Arkelhof voor door NSE Holding
geleden schade w elke [aanvankelijk] begroot w erd op in totaal €
12.500.000,-- w elk bedrag verrekend is met de hierboven vermelde leningen.
Over deze kw estie is een procedure aanhangig bij het Nederlands Arbitrage
Instituut. Arkelhof heeft derhalve pandrechten tenzij in rechte komt vast te
staan dat de vorderingen op NSE Holding en NSE rechtsgeldig verrekend zijn.
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Omdat daarover thans nog geen duidelijkheid bestaat, hebben curatoren en
Arkelhof overleg gevoerd over het continueren van de activiteiten van NSE en
de verdeling van de opbrengst van de activa.
Met Arkelhof is een minnelijke regeling getroffen inhoudende dat aan Arkelhof
ter zake de opbrengst van de debiteuren en de voorraad € 710.000,-- w ordt
betaald. Arkelhof heeft definitief afstand gedaan van enige aanspraak op de
opbrengst van de bodemzaken en de het exploitatieresultaat over de
periode van exploitatie.
Gedurende de verslagperiode hebben curatoren en Arkelhof een minnelijke
regeling getroffen w aarna de bij het NAI aanhangige procedure is beëindigd.
In dit verband w ordt verw ezen naar het in hoofdstuk 9 gestelde. De
vorderingen van Arkelhof zijn thans geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren.
Ten gunste van Kamp Coating Holding B.V. is een pandrecht gevestigd op
[kortw eg] een poedercoatinglijn tot meerdere zekerheid voor al hetgeen NSE
uit hoofde van een verstrekte geldlening verschuldigd is. Met de doorstarter
is overeengekomen dat deze zal trachten tot overeenstemming te komen
met de pandhouder en dat de boedel ter zake gevrijw aard w ordt.
Kamp Coating Holding B.V. heeft bevestigd dat zij betaling van haar
openstaande factuur heeft ontvangen van de doorstarter zodat het
pandrecht is vervallen.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Partijen die op rechtsgeldige w ijze een eigendomsvoorbehoud zijn
overeengekomen, zijn in de gelegenheid gesteld om de aan hen
toebehorende zaken terug te nemen.
Voor zover gedurende de periode w aarin de exploitatie is voortgezet,
goederen van derden gebruikt zijn, zijn of w orden de daarmee gemoeide
kosten voldaan vanuit de boedel.
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5.6 Retentierechten
Eén transporteur heeft een beroep gedaan op zijn retentierecht. Met deze
retentor is een regeling getroffen w aarna de goederen zijn vrijgegeven.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de periode vanaf de datum w aarop de surseance van betaling is
verleend tot de dag w aarop de activa overeenkomst gesloten is met ITAB
Den Bosch B.V., zijn de activiteiten gecontinueerd om de kans op een
doorstart zo optimaal mogelijk te benutten.
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6.2 Financiële verslaglegging
De eindafrekening over de periode w aarover de activiteiten zijn
gecontinueerd, zal in het volgende financieel verslag verw erkt w orden.
Curatoren zijn nog in afw achting van nadere informatie omtrent enkele
kosten posten zodat de definitieve eindbalans nog niet kan w orden
opgemaakt.

10-09-2019
6

Verslag 4
Het exploitatie resultaat gedurende de periode w aarin de activiteiten zijn
voortgezet bedraagt € 437.915,49.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De voorraad, vorderingen, inventaris en immateriële activa zijn verkocht. Met
de doorstarter is overeengekomen dat deze zich zal inspannen om aan 50
personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden, gelijkw aardig aan
het contract dat bestond met de NSE organisatie. Daarnaast heeft de
doorstarter het voornemen om aan 20 personeelsleden een tijdelijk contract
aan te bieden.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
In totaal hebben 9 partijen kenbaar gemaakt interesse te hebben in de
activa van NSE. Aan al deze partijen is een Confidentiality Agreement
opgestuurd. Tw ee partijen hebben deze overeenkomst ondertekend
geretourneerd. De overige partijen konden zich niet vinden in het strakke
tijdschema, de hoogte van de boete of zagen om andere redenen af van het
vervolgen van het traject. ITAB Den Bosch B.V. heeft het beste bod
uitgebracht, w aarbij voor curatoren tevens van belang is gew eest dat in
geval van liquidatie de w erkgelegenheid verloren zou gaan.
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6.6 Opbrengst
€ 1.100.000,00
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Toelichting
Voor de voorraad, vorderingen en inventaris en immateriële activa van NSE
en de inventaris van Benschop is een bedrag voldaan van € 1.100.000,--.
Van het door de doorstarter betaalde bedrag had een bedrag van €
165.000,-- betrekking op de inventaris van Benschop. Dit bedrag dient nog
aan de boedel van Benschop te w orden voldaan.
Het aan Benschop toekomende bedrag ter zake de vergoeding voor de
inventaris van Benschop, is gedurende de verslagperiode aan Benschop
overgemaakt.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de komende verslagperiode zal onderzocht w orden of uit de boekhouding
zoals die beschikbaar is gesteld de rechten en plichten van de vennootschap
afgeleid kunnen w orden.
In de komende verslagperiode zal het onderzoek w orden voort gezet.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschappelijke jaarrekening 2011 van NSE Holding en de
geconsolideerde jaarrekening 2012 zijn voorlopig gedeponeerd in september
2014. Arkelhof heeft bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam echter een verzoek ingediend tot vernietiging van het besluit tot
vaststelling van de jaarrekening 2011. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 9.
Gedurende de verslag periode heeft op 26 februari 2015 de mondelinge
behandeling plaatsgevonden van het door Arkelhof Invesments B.V. op grond
van artikel 2:447 lid 1 BW ingediende verzoekschrift. Curatoren zijn niet
formeel verschenen in deze procedure maar hebben de mondelinge
behandeling w el bijgew oond. De Ondernemingskamer heeft nog geen
uitspraak gedaan.
Gedurende de verslagperiode heeft de Ondernemingskamer een beschikking
afgegeven. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 9.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
NSE, 09-12-1981
Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen w as te t.t.v. het
uitspreken van het faillissement reeds verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 115.000,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 386.709,00
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Toelichting
Alle vennootschappen maken deel uit van de fiscale eenheid OB Shopex B.V.,
Shopex Interieurbouw B.V. c.s.. Deze vennootschappen zijn, naast de
hiervoor vermelde schulden, hoofdelijk aansprakelijk voor de aan de FE
opgelegde aanslagen OB tot een bedrag van € 366.709,-- [w aarin
opgenomen de aanslag artikel 29-2 OB ad € 385.561,--.
Verslag 4
Gedurende de verslagperiode is de preferente OB vordering van de fiscus op
de fiscale eenheid opgelopen tot een bedrag van € 386.709,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.465,75
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
195
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.511.110,03
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Toelichting
Op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers staat een bedrag
van € 12.942.584,61. Op de lijst van voorlopig betw iste concurrente
crediteuren staat een totaal bedrag van € 1.318.290,19.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, etc.

9. Procedures
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9.1 Naam wederpartijen
Ten aanzien van de procedures sub A t/m D:
Arkelhof Investments B.V. [verder aan te duiden als: Arkelhof].
Ten aanzien van de procedure sub D:
Mouthaan Management Consultancy B.V.
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9.2 Aard procedures
A. Nederlands Arbitrage Instituut [NAI]
NSE Holding B.V. heeft in 2013 een procedure aanhangig gemaakt bij
het NAI w aarin
het NAI verzocht w ordt [kortw eg]:
• Arkelhof te veroordelen tot betaling aan NSE van een diverse bedragen
van
€ 11.300.000,--, € 381.250,--, € 49.579,82, en
€ 598.242,--, te vermeerderen met ieder bedrag dat NSE verschuldigd is
aan Leemans
en mogelijke belastingclaims alsmede rente en kosten, een en ander
met het recht van
verrekening;
B. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Arkelhof heeft op 22 oktober 2014 een verzoekschrift ex artikel 2:447 lid
1 BW
ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam
w aarbij de
Ondernemingskamer verzocht w ordt [kortw eg]:
• Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2011 van NSE en
Benschop te
vernietigen.
• NSE en Benschop te bevelen de jaarverslagen 2011 in te richten met in
achtneming
van de aanw ijzingen van de Ondernemingskamer;
• NSE en Benschop te bevelen de aldus opnieuw opgemaakte jaarrekening
2011 vast te
stellen, met veroordeling van NSE en Benschop in de kosten van het
geding.
C. Rechtbank Amsterdam C/13/524521.
Curatoren zijn nog in afw achting van nadere informatie omtrent deze
procedure.
D. Rechtbank Amsterdam C/13/524520
Curatoren zijn nog in afw achting van nadere informatie omtrent deze
procedure.

9.3 Stand procedures
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9.3 Stand procedures
Ad A.
De Statement of reply is op 5 mei 2014 ingediend.
Het NAI heeft aan NSE de gelegenheid gegeven, om onder door het NAI
bepaalde voorw aarden, stukken in het geding te brengen.
Gedurende de verslag periode is een minnelijke regeling bereikt tussen
partijen inhoudende dat Arkelhof € 125.000,-- aan de boedel van NSE Holding
betaalt. De procedure bij het NAI w ordt beëindigd en Arkelhof zal haar
[restant] vorderingen ter verificatie aanmelden.
Ad B.
Het verzoekschrift is ingediend bij de Ondernemingskamer.
Gedurende de tw eede verslagperiode heeft de mondelinge behandeling
plaats gevonden. Curatoren hebben zich formeel niet in de procedure
gesteld.
Gedurende de derde verslagperiode heeft de Ondernemingskamer een
beschikking afgegeven. Namens New Store Europe B.V. en T. Benschop B.V. is
niemand verschenen in de procedure.
De Ondernemingskamer heeft de bezw aren van Arkelhof gedeeltelijk
ongegrond en gedeeltelijk gegrond verklaard en de besluiten tot vaststelling
van de jaarrekeningen 2011 van New Store Europe B.V. en T. Benschop B.V.
vernietigd en heeft bevolen dat deze vennootschappen ieder hun
jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens 2011 inrichten met
inachtneming van hetgeen de Ondernemingskamer in haar beschikking heeft
overw ogen ten aanzien van de gegrond bevonden bezw aren tegen op 18
september 2014 vastgestelde jaarrekeningen en jaarverslagen.
Ad C. en D.
Deze procedures zijn (ambtshalve) geschorst. De procedures zijn niet meer
zichtbaar in het roljournaal.

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In komende verslagperiode zullen de activiteiten gericht zijn op de volgende
onderw erpen:
• De crediteurenpositie;
• De procedure[s] tegen Arkelhof Investments B.V.
• Het rechtmatigheidsonderzoek
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Verslag 4
In komende verslagperiode zullen de activiteiten gericht zijn op de volgende
onderw erpen:
• Eventuele w ijzigingen in de crediteurenpositie
• Het rechtmatigheidsonderzoek
De curator verw acht in de komende verslagperiode het oorzakenonderzoek
af te kunnen ronden. Dan zal ook duidelijk w orden of derde partijen
aansprakelijk gesteld kunnen w orden. Nu de Noorse curator van New Store
Europe AS geen derde partijen aansprakelijk heeft gesteld en het
faillissement direct veroorzaakt w erd door stagnatie van geldstromen richting
gefailleerde en haar (klein)dochtervennootschappen, is het de verw achting
dat er ook in dit faillissement geen derde partijen aansprakelijk gesteld zullen
w orden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal in alle New Store faillissementen op 22 oktober aanstaande
w eer verslag doen teneinde de verslagverplichting parallel te laten lopen met
de faillissementsdatum.

Bijlagen
Bijlagen
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