Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
29-04-2022
F.01/16/190
NL:TZ:0000006874:F001
12-04-2016

R-C
Curator

mr. S.J.O. Vries
mr R.A.M.L. van Oeijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Alrack B.V.

23-04-2018
4

Gegevens onderneming
Alrack B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5508 RN)
Veldhoven aan de Zandven 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17151658.

23-04-2018
4

Activiteiten onderneming
Alrack B.V. hield zich bezig met de in- en verkoop van industriële producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 279.724,00

€ -440.833,00

€ 382.859,00

2014

€ 142.257,00

€ -365.569,00

€ 155.373,00

2012

€ 559.970,00

€ -935.116,00

€ 989.994,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

23-04-2018
4

Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen w erknemers in
dienst.
(NB: w aarde 1 ingevoerd i.v.m. bug RP-verslag)

Boedelsaldo
€ 19.062,13

23-04-2018
4

€ 19.084,12

31-10-2018
5

€ 19.106,01

01-05-2019
6

€ 19.128,06

31-10-2019
7

€ 19.150,10

30-04-2020
8

€ 19.169,57

30-10-2020
9

€ 19.187,70

30-04-2021
10

€ 19.205,98

28-10-2021
11

€ 19.224,18

29-04-2022
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-4-2016

23-04-2018
4

t/m
18-4-2018
van
19-4-2018

31-10-2018
5

t/m
22-10-2018
van
23-10-2018

01-05-2019
6

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

31-10-2019
7

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

30-04-2020
8

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

30-10-2020
9

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

30-04-2021
10

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

28-10-2021
11

t/m
15-10-2021
van
16-10-2021
t/m
15-4-2022

Bestede uren

29-04-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

207 uur 11 min

5

9 uur 37 min

6

6 uur 12 min

7

5 uur 36 min

8

5 uur 24 min

9

13 uur 42 min

10

5 uur 18 min

11

1 uur 48 min

12

7 uur 12 min

totaal

262 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Het bestede aantal uren in de verslagperiode van 18 oktober 2017 tot en met
18 april 2018 bedraagt 16,9 uren.

23-04-2018
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
13-05-2016
Bestuurder en enig aandeelhouder van Alrack is Alrack Beheer B.V. ("Beheer").
De aandelen in Beheer w orden gehouden door EMP International B.V. ("EMP")
en Alven B.V. ("Alven"), ieder voor 50%. EMP en Alven zijn tevens bestuurders
van Beheer. Emp en Alven zijn daarnaast tevens de bestuurders en ieder voor
50% aandeelhouder van Alrack International B.V. ("International"). Bestuurder
en enig aandeelhouder van Alven is mevrouw M. van der Ven-van Alst en
bestuurder enig aandeelhouder van EMP is de heer A.H. van Alst

23-04-2018
4

Alrack is zelfstandig Vennootschapsbelastingplichtig en Omzetbelastingplichtig.

1.2 Lopende procedures
De curator verw ijst naar hoofdstuk procedures.

23-04-2018
4

1.3 Verzekeringen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

1.4 Huur

23-04-2018
4

1.4 Huur
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
13-05-2016
De activiteiten van Alrack bestaan voornamelijk uit het samenstellen en
assembleren van 'junction boxen' en het inkopen van 'backsheets'. Deze
'juntion boxen' en 'backsheets' w orden gebruikt voor de productie van
zonnepanelen. De voornaamste afnemers van Alrack - Scheuten Solar
Technology GmbH ("SST") en Scheuten Solar Systems ("SSS") - zijn in 2012
gefailleerd. Hierdoor is de omzet van Alrack achtergebleven. Ook het
genereren van omzet door middel van doorleveren van 'spare parts' is
uitgebleven. Naar aanleiding van diverse klachten uit onder meer Frankrijk,
Duitsland, Italië en Griekenland over de zonnepanelen van SST - al dan niet
veroorzaakt door de door Alrack geleverde 'junction boxen' - w aren er
nauw elijks afnemers voor de 'spare parts'.

23-04-2018
4

Daarnaast is Alrack in een aantal juridische procedures verw ikkeld. In 2011 zijn
door de beschadigde zonnepanelen van SST meerdere branden ontstaan.
Alrack heeft - als toeleverancier van SST - als gevolg van deze branden
momenteel meer dan 350 claims uit het buitenland ontvangen. Ook door de
curator van SST is Alrack gedagvaard. Alrack is tevens in geschil met de
verzekeraar Allianz Benelux N.V. ("Allianz"), die momenteel geen dekking meer
biedt voor de te voeren juridische procedures.
Het achterblijven van omzet en de financiële gevolgen van de verschillende
juridische procedures gaven een dermate grote druk op de liquiditeit dat
uiteindelijke besloten w erd om de faillissementen aan te vragen.
De curator zal uiteraard een onderzoek instellen naar de oorzaken van de
faillissementen.
Dit onderzoek is nog gaande. De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld
onder het kopje Stand procedures.

31-10-2018
5

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder het hoofdstuk Procedures.

01-05-2019
6

De curator verw ijst opnieuw naar hetgeen gesteld is onder het hoofdstuk
Procedures.

31-10-2019
7

Verw ezen w ordt naar hetgeen gesteld is onder het hoofdstuk procedures.

30-04-2020
8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator nader gecorrespondeerd met de
betrokkenen bij het faillissement. Mede aan de hand daarvan is de curator tot
de voorlopige conclusie gekomen dat het achterblijven van de omzet en de
juridische procedures ten gevolge van de branden die zijn ontstaan - al dan
niet veroorzaakt door de door Alrack geleverde "junction boxen" - de
uiteindelijke oorzaken zijn van het faillissement.

30-10-2020
9

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-04-2021
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

23-04-2018
4

Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen w erknemers in
dienst.
(NB: w aarde 1 ingevoerd i.v.m. bug RP-verslag)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

23-04-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-04-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-04-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

5.6 Retentierechten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

5.7 Reclamerechten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-04-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

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
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-04-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

23-04-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-04-2018
4

13-05-2016
De curator zal in de komende periode aan de hand van de administratie een
onderzoek instellen naar de vraag of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.
31-10-2016
De curator is gestart met de rechtmatigheidsonderzoeken maar heeft deze nog
niet afgerond. In de komende verslagperiode zullen deze onderzoeken verder
w orden voortgezet.
26-04-2017
Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode verder w orden voortgezet.
31-10-2017
Het onderzoek kon in de afgelopen verslagperiode nog niet w orden afgerond.
23-04-2018
Het onderzoek is nog gaande.

Toelichting

31-10-2019
7

Het onderzoek is nog niet afgesloten.

Toelichting

30-04-2020
8

Het onderzoek kon nog niet w orden afgesloten.

Toelichting

30-10-2020
9

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader gecorrespondeerd met (de
advocaat van) bestuurders. Mede aan de hand daarvan is de curator tot de
voorlopige conclusie gekomen dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

30-04-2021
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

23-04-2018
4

13-05-2016
De curator onderzoekt in de komende periode of sprake is gew eest van
paulianeus handelen.
31-10-2016
De curator heeft geconstateerd dat er in de periode voorafgaand aan het
faillissement enkele betalingen aan de bestuurders zijn verricht. In de
komende verslagperiode zal verder w orden onderzocht of deze betalingen als
paulianeus zijn aan te merken.
26-04-2017
Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode verder w orden voortgezet.
31-10-2017
Het onderzoek w ordt voortgezet.
23-04-2018
Dit onderzoek is nog gaande.

Toelichting

31-10-2019
7

Dit onderzoek is nog gaande.

Toelichting

30-04-2020
8

Ook dit onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

30-10-2020
9

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader gecorrespondeerd met (de
advocaat van) de bestuurders. Het onderzoek naar paualianeus handelen zal
w orden voortgezet nu de curator nog niet is gebleken dat geen sprake is van
paulianeuze transacties.

Toelichting

30-04-2021
10

Dit onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting

28-10-2021
11

De curator tracht tot een regeling te komen.

Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode opnieuw contact gehad met de
raadsman van de bestuurders en zal trachten tot een regeling te komen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

29-04-2022
12

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

01-05-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.639,00

31-10-2018
5

€ 128.640,00

01-05-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-05-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

01-05-2019
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

23-04-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.649.450,00

23-04-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
23-04-2018
Het is de curator vooralsnog onbekend op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

23-04-2018
4

13-05-2016
Alrack w as in een aantal juridische procedures verw ikkeld.

23-04-2018
4

In 2011 zijn door de beschadigde zonnepanelen van SST en SSS meerdere
branden ontstaan. Alrack heeft - als toeleverancier van SST en SSS - als gevolg
van deze branden momenteel meer dan 350 claims uit het buitenland
ontvangen. De claims komen van crediteuren uit Frankrijk, Italië, Griekenland
en Duitsland.
Naar aanleiding van voormelde branden, is Alrack door de curator in het
faillissement van SSS aansprakelijk gesteld voor de geleden schade van SSS.
Op 29 mei 2015 heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden w aarin
de rechter partijen diverse vragen heeft gesteld. Het tussenvonnis stond
gepland op de roldatum van 11 mei 2016.
Kort voor faillissement heeft Alrack bij de voorzieningenrechter in kort geding
gevorderd Allianz Benelux B.V. te veroordelen om de externe kosten gemoeid
met het door Alrack te voeren verw eer in de tegen haar aanhangig gemaakte
en nog te maken procedures te blijven vergoeden tot een voorlopig maximum
van € 5.000.000,-. Deze gevraagde voorziening is door de
voorzieningenrechter afgew ezen. De hoger beroepstermijn w as reeds
verstreken voordat het faillissement w erd uitgesproken.
31-10-2016
In deze verslagperiode zijn met name in Frankrijk verschillende procedures
aanhangig gemaakt w aarbij de curator c.q. Alrack w ordt betrokken. Het betreft
met name procedures ter vaststelling van de schade.
26-04-2017
Ook gedurende deze verslagprocedure is de curator c.q. Alrack met enige
regelmaat geconfronteerd met procedures uit Frankrijk.
23-04-2018
Ook gedurende deze verslagprocedure is de curator c.q. Alrack met enige
regelmaat geconfronteerd met procedures uit Frankrijk.

9.2 Aard procedures
31-10-2016
Op 10 augustus 2016 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een (tussen-)vonnis
gew ezen in de juridische procedure met SSS. Alrack is door de rechtbank in de
gelegenheid gesteld om bew ijs te leveren van haar stelling dat zij de junction
boxes volgens de instructie van SSS heeft geproduceerd.

23-04-2018
4

9.3 Stand procedures
31-10-2016
De juridische procedure met SSS is op grond van art. 29 Fw geschorst.

23-04-2018
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, hoew el om verzocht, geen
nadere informatie ontvangen over de in Frankrijk lopende procedures. De
curator zal opnieuw informatie inw innen.

30-04-2020
8

De stand van zaken ten aanzien van de procedures in Frankrijk is niet
veranderd.

30-10-2020
9

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
13-05-2016
De curator zal de komende periode onderzoeken of het zinvol is de procedures
over te nemen.

23-04-2018
4

31-10-2016
De curator laat de procedures in Frankrijk vooralsnog verstek gaan. Dit mede
gezien het feit dat in deze procedures de verzekeraar van Alrack tevens
(rechtstreeks) w ordt aangesproken.
De curator zal daarnaast in de komende verslagperiode in gesprek gaan met
de curator van SSS, haar verzekeraar en de verzekeraar van Alrack zelf
teneinde een (mogelijke) oplossing te zoeken voor de vele in Frankrijk
aanhangig zijnde procedures en de procedure tussen de curator van SSS en
de curator van Alrack.
26-04-2017
De curator is in de afgelopen verslagperiode in gesprek gegaan met de
verzekeraar van SSS (AIG), de curator van SSS en de verzekeraar van Alrack
zelf (Allianz). Er zijn tijdens dat gesprek verschillende mogelijkheden
besproken om de samenlopende aanspraken uit de met name Frankrijk af te
w ikkelen. De problematiek is echter dusdanig juridisch complex dat thans nog
geen (definitieve) afsprake4n hierover zijn gemaakt. De juridische complexiteit
is gelegen in het feit dat buitenlandse benadeelden (w aaronder benadeelden
uit Frankrijk) die zaakschade hebben gelden rechtstreeks de verzekeraar
kunnen aanspreken, terw ijl Nederland een dergelijke rechtsregel niet kent.
Vraag is of een dergelijke benadeelde haar rechtstreekse actie ten uitvoer kan
leggen in Nederland onder een Nederlandse verzekeraar terw ijl verzekerde
een in Nederland gevestigde onderneming is en w elke in staat van
faillissement is verklaard. Het overleg zal in de aankomende verslagperiode
w orden voortgezet.
01-11-2017
De curator streeft met de curator van SSS AIG en Allianz naar een algehele
oplossing voor de aanspraken en lopende procedures. Ten tijde van dit verslag
is een dergelijke regeling (nog) niet bereikt. De curator verw acht hierin een
volgende verslag op terug te komen.
23-04-2018
Een oplossing is in de afgelopen verslagperiode nog niet tot stand gekomen.
Der curator heeft een concept legal opinion van de advocaat van AIG
ontvangen met betrekking tot de claims die door Franse onderdanen zijn
ingesteld tegen de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. De curator
bestudeert dit standpunt en komt daar in een volgend verslag op terug.

31-10-2018
5

Vooralsnog kan de curator zich niet verenigen met de inhoud van de concept
legal opinion. In de komende verslagperiode zal de curator hier nader op
ingaan.

01-05-2019
6

De curator heeft vernomen dat er in Frankrijk een overleg plaatsvindt/heeft
gevonden om de stroom aan procedures tot stilstand te brengen.
De curator zal hier op terugkomen.

31-10-2019
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
23-04-2018
Ook in de afgelopen verslagperiode zal de curator zich, onder meer,
bezighouden met de aansprakelijkheidsstellingen uit het buitenland en het
overleg met de verzekeraar van SSS (AIG), de curator van SSS en de
verzekeraar van Alrack zelf (Allianz). Daarnaast zal de curator de onderzoeken
naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen en het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement voortzetten.

23-04-2018
4

Ook in de afgelopen verslagperiode zal de curator zich, onder meer,
bezighouden met de aansprakelijkheidsstellingen uit het buitenland en het
overleg met de verzekeraar van SSS (AIG), de curator van SSS en de
verzekeraar van Alrack zelf (Allianz). Daarnaast zal de curator de onderzoeken
naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen en het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement voortzetten.

31-10-2018
5

Ook in de aankomende verslagperiode zal de curator zich, onder meer,
bezighouden met de aansprakelijkheidsstellingen uit het buitenland en het
overleg met de verzekeraar van SSS (AIG), de curator van SSS en de
verzekeraar van Alrack zelf (Allianz). Daarnaast zal de curator de onderzoeken
naar paulianeus handelen voortzetten.

30-04-2021
10

De voormelde kw esties zullen ook in de komende verslagperiode onderw erp
van nader onderzoek en pogingen tot een minnelijke regeling zijn.

28-10-2021
11

De onderzoeken naar paulianeus handelen en het overleg met de
verzekeraars w orden voortgezet.

29-04-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
23-04-2018
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

23-04-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
31-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

29-04-2022
12

Bijlagen
Bijlagen

