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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gibson Innovations Netherlands B.V.

25-05-2018
1

Gegevens onderneming
Gibson Innovations Netherlands B.V.
Statutair gevestigd te Amsterdam
Kantoorhoudende te Eindhoven aan de Kastanjelaan 400

25-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens Kamer van Koophandel:
SBI-code: 2640 - Vervaardiging van consumentenelektronica
Holdingmaatschappij, ontw ikkelen, fabriceren en de marketing en
in- en verkoop van en anderzins handeldrijven in en service
verlenen aan elektrische, elektronische, mechanische en andere
producten en daaraan verw ante artikelen en systemen met name
op het gebied van lifestyle entertainment.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 307.486.393,00

€ -1.052.079,00

€ 121.475.925,00

2016

€ 402.543.601,00

€ -435.956,00

€ 130.602.979,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

25-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Boekjaar liep van april tot en met maart.

25-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
60

25-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-05-2018
1

€ 4.029.474,39

03-10-2018
2

€ 206.221,61

03-04-2019
3

€ 745.067,30

04-10-2019
4

€ 708.152,06

20-04-2020
5

€ 673.734,50

05-10-2020
6

€ 711.254,31

02-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-5-2018

25-05-2018
1

t/m
23-5-2018
van
24-5-2018

03-10-2018
2

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

03-04-2019
3

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

04-10-2019
4

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

20-04-2020
5

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

05-10-2020
6

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020
t/m
31-3-2021

Bestede uren

02-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

99 uur 42 min

2

188 uur 24 min

3

149 uur 42 min

4

126 uur 54 min

5

70 uur 36 min

6

76 uur 36 min

7

166 uur 42 min

totaal

878 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gibson Brands Inc te USA is de (hoofd) moedermaatschappij.

25-05-2018
1

Gibson Brands Inc houdt door middel van een Nederlandse (lege) holding
aandelen in Gibson Innovations Limited te Hong Kong.
Onder deze Limited hangt Gibson Innovantions Netherlands B.V.
De bestuurders zijn:
De heer B. Mitchell, de heer D.H. Berryman, de heer H.E. Juskiew icz.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

25-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover aanw ezig en aangegaan met failliet zullen deze beëindigd w orden.

1.4 Huur

25-05-2018
1

1.4 Huur
Failliet huurt een locatie te Eindhoven en te Amsterdam.

25-05-2018
1

W at betreft Eindhoven heeft de curator overleg met verhuurder m.b.t. de
beëindiging en oplevering van de locatie.
W at betreft locatie Amsterdam is het de curator niet duidelijk of sprake is van
huur. De curator is in afw achting totdat een eventuele verhuurder zich meldt.
De curator heeft afspraken kunnen maken met de verhuurder van de locatie te
Eindhoven met betrekking tot de beëindiging van de huur en de oplevering van
de locatie. Voorgaande is in goed overleg afgew ikkeld.

03-10-2018
2

Status locatie Amsterdam is ongew ijzigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De Amerikaanse moedermaatschappij Gibson Brands Inc. zou reeds enige tijd
in moeilijkheden verkeren. Onder druk van haar schuldeisers heeft Gibson
Brands Inc uiteindelijk begin mei een zgn. Chapter 11 procedure aangevraagd.
De focus in deze procedure ligt blijkbaar op het behoud en continuering van
het onderdeel muziekinstrumenten. Nu verkoop van de audiotak niet mogelijk
bleek te zijn, is besloten om dit onderdeel te laten failleren en verder af te
w ikkelen. Men heeft tegelijkertijd een faillissementsprocedure gestart van
Gibson Innovations Limited te Hong Kong. Diverse entiteiten, w aaronder
failliet, zijn inmiddels of komen te failleren.

25-05-2018
1

De curator zal - voor zover mogelijk - nader onderzoek verrichten.
De curator ontvangt berichtgeving over de voortgang van de Chapter 11
procedure. Hieruit blijkt dat op het moment een akkoord w ordt aangeboden
aan diverse groepen schuldeisers. Voor zover de curator bekend heeft de
gefailleerde geen vorderingen op Gibson Brands Inc. De curator heeft op dit
punt afgelopen verslagperiode geen verdere w erkzaamheden en/of onderzoek
kunnen verrichten.

03-10-2018
2

De curator heeft bij gebrek aan administratief bescheiden geen onderzoek
kunnen verrichten op dit punt (zie ook hierna onder 7).

03-04-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
60

25-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
86

25-05-2018
1

Toelichting
Volgens KvK.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-5-2018

60

totaal

60

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator ondersteunt w aar nodig het UW V. Voorts verblijven enkele
medew erkers als expats in het Buitenland. Voor zover mogelijk informeert de
curator betreffende medew erkers.

25-05-2018
1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator zoveel mogelijk ondersteuning
verleent aan het UW V en met betrokken w erknemers (via de door hen
aangew ezen w oordvoerder) gecommuniceerd.

03-10-2018
2

Periodiek heeft de curator contact met de door w erknemers aangew ezen
w oordvoerder met betrekking tot de voortgang van de afw ikkeling van het
faillissement en (indien mogelijk) beantw oording van vragen.

03-04-2019
3

Curator houdt periodiek contact met de door w erknemers aangew ezen
w oordvoerder.

04-10-2019
4

De curator onderhoudt periodiek contact met de door w erknemers
aangew ezen w oordvoerder.

20-04-2020
5

De curator onderhoudt nog steeds periodiek contact.

05-10-2020
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gebruikelijke kantoor meubilair

€ 67.771,89

totaal

€ 67.771,89

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de beide locaties is het gebruikelijke kantoormeubilair (o.m. tafels, stoelen
en computers) aanw ezig.

25-05-2018
1

De curator heeft een regeling getroffen met GSO als pandhouder van vrijw el al
het actief van failliet. Onderdeel van deze regeling is dat de curator de
goederen als aanw ezig op de locaties in Amsterdam en Eindhoven, w aaronder
het meubilair en (show room)modellen e.d., zelf verkoopt door middel van een
internetveiling. De opbrengst ter zake vloeit in de boedel. In verband met de
omvang en met name het feit dat de goederen interessant zijn voor
consumenten, w orden de goederen in gedeelten geveild. Om de gehuurde
locaties te Eindhoven en Amsterdam vrij te kunnen geven zijn de goederen
vervoerd naar een locatie van het Veilinghuis. Afw ikkeling van de totale
verkoopopbrengst zal plaatsvinden als de laatste internetveiling is
afgew ikkeld.

03-10-2018
2

Er hebben meerdere veilingen plaatsgevonden, de laatste december 2018. Met
deze veiling zijn alle goederen als aanw ezig op de locatie te Eindhoven en
Amsterdam geveild.

03-04-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft ter zake een bodemvoorrecht.

25-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is in afw achting van het standpunt en (aanvang) w erkzaamheden
pandhouder (zie ook hierna).

3.6 Voorraden / onderhanden werk

25-05-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad gereed product.

€ 4.000.000,00

€ 98.000,00

totaal

€ 4.000.000,00

€ 98.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is geïnformeerd dat failliet eigenaar is van gereed voorraad
opgeslagen op een tw eetal locaties te Venray en Batta (Hongarije) van CEVA
Logistics. Deze voorraad vertegenw oordigt een boekw aarde van circa 8,5 mln.
De voorraad is verpand.

25-05-2018
1

Voorts zou er nog gereed product (voorraad) onderw eg zijn naar de
opslaglocaties. Boekw aarde hiervan bedraagt circa € 450.000,Door de advocaten van de pandhouder is de curator gew ezen op het feit dat
de goederen onderw eg in eigendom toebehoren van Gibson Innovations Hong
Kong. Pandhouder w ikkelt deze voorraad verder af met betreffende curatoren.

03-10-2018
2

Hoew el de curator, bij gebreke aan enig administratief bescheiden, niet zelf
heeft vast kunnen stellen, geldt dat de voorraden als aanw ezig bij CEVA
Logistics in eigendom toebehoren van failliet. Curator heeft met toestemming
van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met de pandhouder op
de w ijze w aarop de voorraden te CEVA uitgew onnen zouden w orden. Alle
verkoop handelingen ter zake hebben plaatsgevonden door Hilco Global in
afstemming met de advocaten van GSO. Voorgaand proces heeft enige tijd
gevergd, maar uiteindelijk heeft de curator met goedkeuring van de rechtercommissaris betreffende voorraden verkocht aan Blandford Capital LLP.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator voert overleg met pandhouder m.b.t. de w ijze w aarop zij haar
zekerheden w enst uit te w innen. Zie ook hierna.

25-05-2018
1

Curator is met regelmaat geïnformeerd tijdens het verkoopproces en heeft
w aar nodig ondersteunende w erkzaamheden verricht. Onder regie van de
curator is uiteindelijk een verkoopovereenkomst opgesteld en door partijen
getekend op 1 oktober 2018.

03-10-2018
2

Afw ikkeling van de koopsom met pandhouder en door pandhouder
aangew ezen partijen heeft plaatsgevonden. Voor zover curator bekend is er
geen voorraad meer aanw ezig behorende in eigendom van failliet.

03-04-2019
3

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Overige

€ 69.098,26

Aandelen Philips Argentina S.A.

€ 100.000,00

Aandelen Eurasia

€ 599.403,09

Restitutie
totaal

€ 2.133,25
€ 0,00

€ 770.634,60

Toelichting andere activa
Op de beide locaties te Eindhoven en Amsterdam zijn demo modellen
aanw ezig.

25-05-2018
1

Voorts houdt failliet in 32 buitenlandse entiteiten aandelen. Deze aandelen
zouden zijn verpand.
Betreffende goederen w orden door middel van meerdere internetveilingen
verkocht.

03-10-2018
2

Failliet hield aandelen in Philips Argentina S.A. te Argentinië. In overleg en
afstemming met Philips heeft de curator - met toestemming van de rechtercommissaris - betreffende aandelen afgew ikkeld. Het traject heeft enige
maanden in beslag genomen en de nodige inspanningen gevergd van
betrokkenen. Voor onder meer deze w erkzaamheden heeft de curator een
boedelbijdrage bedongen van € 100.000,-.

03-04-2019
3

Afgelopen verslagperiode heeft de curatoren w erkzaamheden moeten
verrichten op verzoek van de vereffenaar (liquidator) van Gibson Innovations
Eurasia. Betreffende entiteit is afgew ikkeld en vereffend. Het saldo resterende
is ten goede gekomen aan de aandeelhouders w aaronder failliet. Failliet hield
90% van de aandelen.

04-10-2019
4

De curator heeft een restitutie ontvangen van € 2.133,25.

20-04-2020
5

Daarnaast is de curator recentelijk betrokken bij een voorraad goederen te
België (in opslag). In eerste instantie hebben de contacten plaatsgevonden
tussen de advocaat van de transporteur en de advocaat van de pandhouder.
Dit contact heeft niet geresulteerd in een oplossing. Thans heeft de advocaat
van de transporteur zich tot de curator gew end.
Voorts heeft de curator afgelopen verslagperiode - w aar mogelijk - zich laten
informeren dan w el geïnformeerd naar de deelnemingen in betreffende landen.
Dit laatste geldt met name voor Gibson Innovations Ukraine, Branche Gibson te
United Arab Emirates en Gibson Innovations Brazil. Met diverse
contactpersonen en instanties aldaar onderhoudt de curator contact om te
bezien of er nog mogelijke actief aanw ezig is ten behoeve van de boedel.
De curator heeft inmiddels met de Belgische rententor afspraken gemaakt over
de goederen. Betreffende goederen zullen naar verw achting op korte termijn
geveild w orden.
Daarnaast heeft de curator de nodige inspanningen moeten verrichten ten
aanzien van de branche Gibson te United Arab Emirates. Voornoemd proces

05-10-2020
6

verloopt moeizaam en vergt veel formele handelingen. De situatie van Gibson
Innovations Ukraine w ordt gevolgd door de curator. Er speelt aldaar een taxissue.
W at betreft Gibson Innovations Brazil is er geen communicatie meer vanuit de
contact persoon aldaar.
Tot slot is de curator benaderd inzake Gibson Innovations India. Op
eenvoudige w edervragen van de curator w ordt er niet dan w el beperkt
geantw oord zodat de curator (nog) niet duidelijk is w elk belang de boedel hier
heeft.
Een transporteur te België had nog goederen van Gibson onder zich. De
curator heeft betreffende goederen op laten halen en heeft deze geveild.
Vordering van betreffende transporteur is opgenomen met aantekening van
een gesteld recht van retentie terzake deze goederen.
Voorts voert de curator nog altijd overleg met betrekking tot de branche te
United Arab Emirates. Dit proces blijft erg moeizaam verlopen en vergt nog
altijd veel formele handelingen. Dit alles kost veel tijd.
Daarnaast heeft de curator in de maanden december 2020 en januari 2021
meermaals contact gehad met Gibson Innovations Brazil, althans met een
vertegenw oordiger aldaar. Naar de curator heeft begrepen zijn de tax issues
afgew ikkeld en zou er nog een actief resteren. Hier speelt zich ook nog een
discussie met GI Hong Kong. Niet duidelijk is of deze entiteit nog een
vordering heeft op GI Brasil en zo ja op w elke w ijze dit afgew ikkeld zou
moeten w orden. Ook hier verlopen de contacten moeizaam.
Tot slot heeft de curator geantw oord op een verzoek tot medew erking aan
de overdracht van 1 aandeel in GI India. Na dit antw oord is er tot op heden
geen reactie gekomen.
De curator w ordt van tijd tot tijd geattendeerd op nieuw e kw esties
w ereldw ijd w aarbij er mogelijk actief van de vennootschap betrokken is dan
w el nadere informatie kan w orden verkregen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-04-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator voert overleg met pandhouder m.b.t. de w ijze w aarop zij haar
zekerheden w enst uit te w innen. Zie ook hierna.

25-05-2018
1

W at betreft de aandelen in diverse entiteiten geldt dat inmiddels enkele
entiteiten reeds zijn komen te failleren dan w el de verw achting is dat ze op
termijn komen te failleren.
De curator is houder van aandelen in diverse entiteiten. Verschillende
entiteiten zijn inmiddels komen te failleren, dan w el w orden op een andere
w ijze vereffend. Gelet op het ontbreken van administratie heeft de curator
vrijw el geen zicht op deze entiteiten. Daarnaast ontbreekt het de curator aan
boedelactief om derden in te schakelen om dit inzicht te verkrijgen (met
überhaupt de vraag of dit leidt tot actief voor de boedel). De curator laat
derhalve besluitvorming als aandeelhouder over aan het bestuur van Gibson
Innovations Netherlands B.V. (zij blijven in beginsel bevoegd), tenzij voor de
curator duidelijk is dat er een boedelbelang is om te acteren m.b.t. betreffende
aandelen. In dit kader heeft de curator gesprekken gevoerd met de mede
aandeelhouder Philips International B.V. ten aanzien van een belang in Philips
Argentina S.A. Deze gesprekken zijn tot op heden constructief en de curator
verw acht komende verslagperiode nadere afspraken te kunnen maken over de
afw ikkeling van deze aandelen.

03-10-2018
2

Zie hiervoor w at betreft de aandelen Philips Argentina S.A.

03-04-2019
3

Verder, voor zover curator heeft begrepen en kan nagaan zijn de overige
buitenlandse Gibson Innovations entiteiten in staat van faillissement verklaard
dan w el in vereffening. Diverse betrokkenen bij betreffende entiteiten hebben
contact gezocht met de curator. W aar mogelijk en w enselijk heeft de curator
medew erking verleend dan w el informatie verschaft. Het proces op dit punt
verloopt moeizaam in verband met gebrek van informatie en/of administratieve
bescheiden en het feit dat informatie - indien aanw ezig - versnipperd is.
De curator is recentelijk geïnformeerd dat er mogelijk nog een uitkering te
verw achten is op aandelen gehouden in een buitenlandse entiteit.
Zoals uit het voorgaande volgt heeft de curator een uitkering ontvangen op de
aandelen van GI Eurasia.

04-10-2019
4

Zoals volgt uit het voorgaande hoopt de curator nog een uitkering te
ontvangen (onder meer) op aandelen. Betreffende trajecten zijn evenw el
arbeidsintensief omdat in de nodige gevallen nadere aanvullende informatie
dient te w orden overlegd.

20-04-2020
5

Zie hiervoor.

05-10-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

handels- en intercompany
debiteuren.

€ 12.000.000,00

€ 2.114.196,00

€ 0,00

totaal

€ 12.000.000,00

€ 2.114.196,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren (inclusief intercompany vorderingen) zou circa € 12 mln
bedragen.

25-05-2018
1

De curator heeft enkele debiteuren - conform afspraak pandhouder - zelf
rechtstreeks aangeschreven (tw eemaal). Een bedrag van € 1532,50 is tot en
met heden ontvangen. Hier geldt een boedelbijdrage voor van 10%.

03-04-2019
3

Overige debiteuren zijn door de pandhouder als separatist uitgew onnen.

De curator is nog altijd doende om een vordering ten behoeve van de
pandhouder te incasseren op Altex. Inmiddels heeft de curator veelvuldig
gecorrespondeerd met betreffende debiteuren en heeft hij recent de advocaat
van de pandhouder betrokken om de incasso thans af te ronden. Evenw el is
tot en met heden een bedrag van EUR 76.841,72 niet voldaan.

04-10-2019
4

De curator heeft op dit punt - in afstemming met de advocaat van de
pandhouder - de nodige w erkzaamheden verricht. Hij laat thans de incasso
over aan de (advocaat van de) pandhouder.

20-04-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Pandhouder heeft reeds voor datum faillissement de debiteuren
aangeschreven en w int deze (vooralsnog) als seperatist uit.

25-05-2018
1

De curator heeft naast de afspraken met de pandhouder over de voorraden en
de goederen op de locaties te Eindhoven en Amsterdam tevens afspraken
gemaakt ten aanzien van de incasso van de debiteuren. De curator heeft ter
zake informatie opgevraagd bij de advocaten van de pandhouder en is in
afw achting.

03-10-2018
2

De curator verricht op dit moment geen w erkzaamheden met betrekking tot
incasso van debiteurenvorderingen.

03-04-2019
3

W el is de curator recentelijk benaderd door de pandhouder met betrekking tot
een incasso van een vordering op Douane autoriteiten. De curator heeft om
een nadere toelichting gevraagd.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator - met toestemming van de rechtercommissaris - afspraken GSO als pandhouder, The Consulting Company en
CEVA. Er is een discussie ontstaan tussen de curator en GSO of een eventuele
teruggave van de Douane onder het pandrecht van GSO zou vallen. Partijen
zijn evenw el een schikking overeengekomen op dit punt.

04-10-2019
4

Curator heeft om een update verzocht maar nog niet mogen vernemen.

20-04-2020
5

Update is tot op heden uitgebleven. De curator zal een reminder sturen.

05-10-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

25-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zou een banksaldo aanw ezig zijn bij de Bank of America van € 170.055,-.
Dit saldo zou verpand zijn.
GSO Capital Partners LLP (GSO), financier, zou een vordering hebben op het
concern (w aaronder failliet als entiteit) van circa € 24 mln.

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen vordering van de bank in het faillissement. Op basis van de
bestudering van de bankstukken en mede gelet op o.m. het arrest HR
"Intergamma/Coface" (ECLI:NL:HR:2014:682) is de curator van oordeel dat het
aanw ezige banksaldo verpand is aan GSO.

5.2 Leasecontracten

03-10-2018
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn enkele auto's geleased. Deze zijn/w orden ingeleverd in overleg met de
leasemaatschappij.

25-05-2018
1

Alle voertuigen zijn inmiddels ingeleverd.

03-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Op datum faillissement hebben de advocaten namens GSO Capital Partners
LLP (GSO) zich als pandhouder gemeld. GSO zou enig zekerheidsgerechtigde
zijn met een pandrecht op (al) het actief als aanw ezig bij failliet.

25-05-2018
1

Er hebben zich geen andere zekerheidsgerechtigden gemeld bij de curator.

03-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
GSO is op dit moment enig pandhouder van al het actief van failliet. De curator
heeft in afgelopen periode de pandhouder geïnformeerd over het actief als
verpand. W at betreft het saldo als aanw ezig bij de Bank of America heeft de
curator nog niet kunnen vaststellen of dit rechtens verpand is (mogelijk is er
sprake van een verpandingsverbod).

25-05-2018
1

Bij de curator is aanvankelijk aangedrongen met het direct uitw innen van de
zekerheden. Hierbij w as evenw el niet een voorstel aanw ezig in de vorm van
een bijdrage aan de boedel. Curator heeft aangegeven bereid te zijn in
samenw erking met de pandhouder het (verpande) actief uit te w innen, met
name de voorraden. Omdat de boedel geen middelen heeft - en naar
verw achting op korte termijn ook niet zal verkrijgen - heeft de curator naast
een boedelbijdrage ook om een boedelkrediet verzocht. GSO en de curator zijn
op dit punt nog in gesprek.
De curator en GSO zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris op 15
augustus jl. eens gew orden op w elke w ijze de voorraden te CEVA w orden
uitgew onnen, de banksaldi als aanw ezig bij de Bank of America, incasso
debiteuren en de goederen als aanw ezig op de locaties te Amsterdam en
Eindhoven.

03-10-2018
2

GSO heeft op enig moment het standpunt ingenomen dat de uitkering als
gedaan door de vereffenaar van GI Eurasia onder haar pandrecht zou vallen.
Curator heeft dit standpunt beoordeeld en geconcludeerd dat deze uitkering
niet onder het pandrecht vallen nu de aandelen als gehouden door failliet in GI
Eurasia niet bezw aard w aren met een pandrecht ten behoeve van GSO. Voorts
meent de curator dat de uitkering op de aandelen na vereffening in de boedel
vallen op grond van artikel 35 Fw .

04-10-2019
4

De curator heeft verder op dit punt niet meer mogen vernemen van (de
advocaat van) GSO.

20-04-2020
5

Op 3 juli jl. heeft de curator een brief mogen ontvangen van de advocaten van
GSO Capital Partners w aarbij - kort gezegd - het standpunt w ordt ingenomen
dat de uitkeringen op de aandelen GI Eurasia verpand zouden zijn en dat deze
ontvangsten aan GSO doorbetaald zouden moeten w orden (incl. de
gebruikelijke aansprakelijkstelling van de curator). Binnen de gestelde termijn
van 14 dagen heeft de curator enkele nadere vragen gesteld c.q. om een
nadere toelichting verzocht. Ondanks reminder zijdens de curator heeft hij niks
mogen vernemen ter zake van GSO en/of haar advocaten. W ellicht gebeurt dit
nog de komende verslagperiode.

05-10-2020
6

De curator heeft tot op heden niet mogen vernemen ter zake het gestelde
pandrecht zijdens GSO ter zake de uitkering GI Eurasia. Het zal vermoedelijk
w el een proefballonnetje zijn gew eest.

02-04-2021
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog in onderzoek.

25-05-2018
1

Advocaat van BT Nederland heeft zich bij de curator gemeld. Het heeft enige
tijd gevergd alvorens de stukken w erden aangeleverd door de advocaat bij de
curator w aar het eigendomsvoorbehoud van BT Nederland uit bleek. De curator
heeft deze informatie gedeeld met de pandhouder GSO, de feitelijk gebruiker
en houder op dit moment (Gibson) en advocaat BT Nederland en medegedeeld
dat betrokkenen het zelf konden afw ikkelen. De curator hield (en heeft dit ook
nooit gehouden) betreffende goederen niet onder zich.

03-04-2019
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich een drietal schuldeiser gemeld met een beroep op het recht
van retentie. De curator dient deze nog te beoordelen.

25-05-2018
1

Enkele schuldeisers hebben het retentierecht ingeroepen jegens de curator,
echter, nu de goederen onderw eg w aren, lag het eigendom hier van bij Gibson
Innovations Hong Kong.

03-10-2018
2

Ook in afgelopen periode heeft de curator met diverse partijen contact hierover
gehad. Betreffende informatie is - w aar nodig en mogelijk - gedeeld met
curatoren Hong Kong, GSO en betreffende partij.

03-04-2019
3

5.7 Reclamerechten
Nog in onderzoek.

25-05-2018
1

Nvt.

04-10-2019
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Curator voert nog overleg met GSO. GSO heeft de mogelijkheid om als
separatist zelf haar zekerheden uit te w innen.

Toelichting
Ten aanzien van de voorraden CEVA is deze bekend. De bijdrage kan nog
w ijzigen i.v.m. de afw ikkeling van de overige zekerheden (zie hiervoor).
€ 198.000,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-05-2018
1

03-10-2018
2

03-04-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het aanleveren van de eerste info aan GSO ingevolge het arrest Hamm
q.q./ABN Amro.

25-05-2018
1

Zie hiervoor.

03-10-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w aren de moedervennootschappen te Amerika en te
Hong Kong reeds komen te failleren. Hierdoor w aren diverse (cruciale)
activiteiten inmiddels stil komen te vallen dan w el gestaakt. De curator is bij
aanvang geïnformeerd dat er partijen onderzoek zouden verrichten naar een
overname van de activiteiten. Mogelijk zou daarbij een gedeeltelijke overname
(incl. medew erkers) van failliet betrokken kunnen w orden. Voorgaande zou
binnen enkele dagen moeten blijken. De curator heeft zo goed en kw aad als
het kon de activiteiten voortgezet.

25-05-2018
1

Inmiddels hebben diverse partijen de curator verzocht aan te geven of hij
bereid is de overeenkomst ex art. 37 Fw gestand te doen. De curator heeft
geen middelen in zijn boedel w aardoor het feitelijk onmogelijk w as om de nog
resterende activiteiten voort te zetten.
De activiteiten - voor zover nog aanw ezig - zijn definitief gestaakt per 25 mei
2018.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W aar mogelijk hebben medew erkers van failliet de activiteiten gecontinueerd.

25-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart zoals te doen gebruikelijk is niet (meer) mogelijk.

6.5 Verantwoording

25-05-2018
1

6.5 Verantwoording
Met de genoemde activiteiten gingen geen (externe) kosten en/of inkomsten
gepaard.

25-05-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nvt

25-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nvt

25-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nvt

25-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is afhankelijk van aanleveren van informatie van derde partijen.
Gibson Innovations Limited te Hong Kong w as (hoofd verantw oordelijke) voor
de administratie. De administratie draaide op SAP softw are. In verband met
betalingsachterstanden heeft de leverancier de systemen 'gesloten'. Hierdoor
kan men niet bij de gew enste informatie.

25-05-2018
1

Hierdoor kan de curator niet de beschikking krijgen over de gew enste en
volledige administratieve bescheiden van failliet.
Voorgaande is met zoveel w oorden bekend gemaakt aan de bestuurders.
Het administratieve bescheiden als nog aanw ezig bij de verschillende
entiteiten en relevant voor de curator van failliet is zo veel mogelijk door de
medew erkers aangeleverd.
Tot op heden ontbreekt het de curator aan afdoende administratief
bescheiden. Voorgaande betekent dat de curator voornamelijk moet afgaan op
informatie verkregen van derden en/of (mondeling) aangereikt door de
medew erkers van Gibson Innovations Netherlands B.V.

03-10-2018
2

Curator is recentelijk geïnformeerd over het feit dat Gibson toegelaten is tot de
systemen van SAP te Hong Kong en de data aanw ezig heeft kunnen
ontsluiten. De curator is toegezegd thans op korte termijn de administratieve
data als verzocht en nodig te zullen ontvangen aangaande Gibson Innovations
Netherlands. Indien de curator betreffende data verkrijgt, zal hij naar

03-04-2019
3

verw achting - na de te verkrijgen toestemming van de rechter-commissaris een financieel deskundige inschakelen om betreffende data te verifiëren en
w aar mogelijk de curator inhoudelijk te informeren.
Curator heeft de data als veiliggesteld vanuit de administratie ontvangen.
Deze data is zeer omvangrijk en feitelijk niet door de curator te doorgronden.
Curator heeft met instemming van de rechter-commissaris een accountant
verzocht een beperkte scan uit te voeren ten aanzien van de ontvangen data.
Een uitgebreid onderzoek zou evenw el te kostbaar zijn en het is de vraag w at
het op zou leveren. Vooralsnog ziet de curator aldus af van nader en
diepgaand onderzoek.

04-10-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar:
2017
Balansdatum:
31-03-2017
Datum deponering: 29-3-2018
Vastgesteld:
voorlopig

2016
31-03-2016
29-3-2018
voorlopig

2015
31-03-2015
29-3-2018
voorlopig

25-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

25-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator w acht vooralsnog de data af.

Toelichting
De curator is voornemens om komende verslagperiode een nader standpunt in
te nemen. Daags na faillissement hebben er gesprekken plaatsgevonden met
diverse Medew erkers van failliet. Op basis van deze gesprekken zijn er
indicaties dat er mogelijk onvoldoende invullingen is gegeven aan de
bestuurlijke taken. Voorts staat vast dat jaarrekeningen niet tijdig zijn
gedeponeerd.

Toelichting
De curator is aangevangen met de beoordeling in samenw erking met een
kantoorgenoot. Dit is nog niet afgerond.

Toelichting
Hoew el diverse kw esties besproken zijn en w aar nodig (en mogelijk) nader
onderzoek heeft plaatsgevonden heeft de curator het e.e.a. nog niet kunnen
afronden.

Toelichting
De curator heeft afgelopen periode onderzoek verricht en de vraag gesteld of
er sprake is van onbehoorlijk bestuur op grond van de beschikbare informatie
en feiten. Na veelvuldig (intern) overleg heeft de curator een eerste voorlopig
bevinding. De curator is voornemens om in overleg en met toestemming van
de rechter-commissaris een second opinion te vragen bij een derde ter zake
deskundige.

25-05-2018
1

03-04-2019
3

04-10-2019
4

20-04-2020
5

05-10-2020
6

02-04-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

25-05-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is het onderzoek nog niet aangevangen. Op dit moment tracht de
curator zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Gelet op de situatie in
Amerika en te Hong Kong is dit lastig.

25-05-2018
1

De curator heeft zijn onderzoek (nog) niet kunnen aanvangen.

03-10-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Een aanvang van de beoordeling is inmiddels gemaakt.

20-04-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-05-2018
1

Toelichting
Salariskosten curator en huur dienen nog verw erkt te w orden .
€ 9.400,33

03-10-2018
2

Toelichting
Microlab heeft een huurvordering ingediend van € 9.400,33.
€ 729.302,64

04-10-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 719.902,31.
€ 833.666,07
Toelichting
Het UW V heeft een aangepaste vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-10-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

25-05-2018
1

Toelichting
Nog onbekend.
€ 312.783,83

03-10-2018
2

€ 1.493.117,00

03-04-2019
3

€ 1.511.191,00

04-10-2019
4

Toelichting
De fiscus heeft een aanslag VPB 2019 ingediend. Er is verzocht deze te
w ijzigen in een € 0,00 aanslag.
€ 2.114.955,00

20-04-2020
5

Toelichting
De fiscus heeft een VPB aanslag 2015/2016 en VPB 2019 ingediend.
€ 3.751.239,00

05-10-2020
6

Toelichting
De fiscus heeft een vordering VPB 2017/2018 ingediend van €770.335,00.
€ 4.617.168,00

02-04-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-05-2018
1

Toelichting
Nog onbekend
€ 184.115,78
Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van €184.115,78.

8.4 Andere pref. crediteuren

04-10-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-05-2018
1

Toelichting
Nog onbekend.
€ 80.977,58

03-10-2018
2

Toelichting
Tw aalf medew erkers hebben een vordering ingediend.
€ 113.771,12

03-04-2019
3

Toelichting
Zestien medew erkers hebben hun vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

25-05-2018
1

103

03-10-2018
2

112

03-04-2019
3

115

04-10-2019
4

116

05-10-2020
6

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 582.850,92

25-05-2018
1

€ 47.823.899,25

03-10-2018
2

€ 48.618.601,58

03-04-2019
3

€ 48.669.611,13

04-10-2019
4

€ 48.707.114,31

05-10-2020
6

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 37.503,18.

Toelichting
De curator merkt op dat Gibson Brands een vordering heeft ingediend van
15.254.682,- EUR en Gibson Innovations Limited (Hong Kong) een vordering
van 26.042.129,43.

02-04-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend

25-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator verw acht het volgend verslag completer te kunnen zijn ten aanzien
van de schulden van de failliet alsmede de (overige) boedelvorderingen.

25-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nvt

25-05-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende periode de interne activiteiten bij failliet verder
afbouw en.

25-05-2018
1

Voorts inventariseren crediteuren, afw ikkelen verpand actief, verzamelen
informatie en overige reguliere faillissementsw erkzaamheden.
De curator heeft gemeend thans verslag te moeten doen in verband met de
verkoop van de voorraden als aanw ezig bij CEVA. Komende verslagperiode zal
de curator zich concentreren op de afw ikkeling van de aandelen Philips
Argentina S.A., uitw inning debiteuren en enkele kw esties als gesignaleerd door
(oud)w erknemers.

03-10-2018
2

De curator hoopt thans de data te verkrijgen w aarmee het faillissement verder
afgew ikkeld kan w orden. Voorts verw acht de curator komende verslagperiode
aan te kunnen vangen met zijn onderzoek naar o.m. onbehoorlijk bestuur.

03-04-2019
3

Curator is doende om te bezien of er nog entiteiten zijn die conform GI Eurasia
afgew ikkeld zouden moeten w orden. Voorts is de curator betrokken bij het
traject ten aanzien van teruggaven van de Douane.

04-10-2019
4

Periodiek laat de curator zich informeren over de voortgang in de Chapter 11procedure.

De curator onderzoekt thans GI Ukraine, branche VAE en GI Brazil. Voorts is hij
aangevangen met de beoordeling 'rechtmatigheid' en betrokken bij de
afw ikkeling van goederen zoals deze zich bevinden in opslag bij een Belgische
transporteur. Tot slot w ordt de teruggave van de Douane gevolgd.

20-04-2020
5

W at betreft de teruggave van de Douane, is de curator bericht dat dit
uiteindelijk geen kw estie is dat leidt tot opbrengsten.

05-10-2020
6

Overige kw esties duren onverkort voort.

De curator concentreert zich op een drietal kw esties namelijk GI Brasil,
branche te VAE en onderzoek W BF. Daarnaast spelen van tijd tot tijd andere
(internationale) kw esties op. Op basis van het feit dat het dossier zeer
omvangrijk is en doorgaans de informatie moeilijk beschikbaar is, vergt dit de
nodige inspanningen van de curator.

02-04-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

25-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-10-2021

02-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie voorgaande.

25-05-2018
1

Zie onderdeel 10.1.

02-04-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

