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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Plastics Holding B.V.
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Gegevens onderneming
Dutch Plastics Holding B.V.
Statutair gevestigd te Veghel
KvK nummer 17129704
Adres Landw eerstraat-Zuid 158, 5340 AJ Oss

15-01-2019
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde is een holdingvennootschap die aandelen (100%) houdt in een
tw eetal B.V.'s, te w eten Dutch Plastics Beheer B.V. en Equipment4you B.V.
Dutch Plastics Beheer B.V. houdt op haar beurt 100% van de aandelen in
Cups4you B.V., Closures4you B.V. en Packaging Store B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 430.617,00

€ 244.424,00

€ 3.571.294,00

2016

€ 461.756,00

€ 502.748,00

€ 7.762.782,00

2017

€ 507.844,00

€ 911.345,00

€ 8.336.126,00

2018

€ 329.725,00

€ -539.046,00

€ 7.593.299,00

15-01-2019
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Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening en cijfers over respectievelijk 2017 en 2018 (tot en met
september 2018) w erden niet gecontroleerd door een accountant.

15-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

15-01-2019
1

Boedelsaldo
15-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

13-06-2019
2

Boedelsaldo
€ 39.321,61

Verslagperiode
15-01-2019
1

van
11-12-2018
t/m
11-1-2019

13-06-2019
2

van
12-1-2019
t/m
13-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51,70 uur

2

77,20 uur

totaal

128,90 uur

Toelichting bestede uren
Inventarisatie van door gefailleerde overgelegde gegevens zoals
financieringsdocumentatie, jaarstukken, stukken uit de administratie,
gesprekken met de directie van gefailleerde en adviseurs, etc.

15-01-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in gefailleerde w orden gehouden door Langenberg Industries B.V.
(75 %) en Suez Capital B.V. (25 %).

15-01-2019
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Het bestuur van gefailleerde w ordt gevormd door Langenberg Capital B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Langenberg Capital B.V. is de heer J.
Langenberg.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

15-01-2019
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1.3 Verzekeringen
N.v.t.

15-01-2019
1

1.4 Huur
N.v.t.

1.5 Oorzaak faillissement

15-01-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement w erd veroorzaakt omdat gefailleerde als hoofdelijk
aansprakelijke partij bij een licentieovereenkomst, aansprakelijk is gehouden
door de licentiegever uit de licentieovereenkomst, te w eten Captech Ltd.
gevestigd te Dubai.
De licentienemer onder voornoemde licentieovereenkomst betreft een
kleindochter van gefailleerde, Closures4you B.V. Captech Ltd. heeft
gefailleerde en Closures4you B.V. betrokken in een arbitrageprocedure in
Duitsland vanw ege een schending van geheimhoudingsverplichtingen onder de
licentieovereenkomst door Closures4you B.V. Deze procedure heeft ertoe
geleid dat zow el Closures4you B.V. als gefailleerde aansprakelijk zijn voor de
betaling van een boetebedrag ad €1.000.000 uit hoofde van de
licentieovereenkomst, vermeerderd met diverse kosten. Captech Ltd. heeft in
dit kader een vordering bij de curator ingediend van €1.251.826,80.
Gefailleerde en Closures4you B.V. w aren niet in staat om de vordering van
Captech Ltd. te voldoen. Er zouden w el schikkingspogingen ondernomen zijn
door gefailleerde en haar kleindochter, echter er w erd geen overeenstemming
bereikt met Captech Ltd. Nadat door Captech Ltd. onder gefailleerde diverse
beslagen gelegd w aren, onder meer op de aandelen die gefailleerde houdt in
tw ee dochtervennootschappen, hebben de aandeelhouders en het bestuur
van gefailleerde besloten om het eigen faillissement van gefailleerde aan te
vragen. Als gevolg ven het faillissement zijn de door Captech Ltd. gelegde
beslagen vervallen. Er w ordt nu gew erkt aan een doorstartplan w aarbij het
concern w aarvan gefailleerde de topholding is integraal onder een nieuw e
topholding komt te hangen. Het faillissement raakt de diverse
concernvennootschappen derhalve niet. De curator hecht eraan om het laatste
expliciet in dit verslag te vermelden om de andere vennootschappen in het
concern van gefailleerde zo min mogelijk hinder te laten ondervinden en
schade op te laten lopen als gevolg van het faillissement.

15-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-01-2019
1

Personeelsleden
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-01-2019
1

Personeelsleden
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-12-2018

2

Ontslag aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met het UW V, overleg met de medew erkers en directie

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

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen in dochtervennootschappen
totaal

Toelichting andere activa
De aandelen in de dochtervennootschappen, Dutch Plastics Beheer B.V. en
Equipment4you B.V. w orden in het kader van het faillissement en de daardoor
ingegeven financiële reorganisatie van het concern van gefailleerde, naar alle
w aarschijnlijkheid verkocht aan een aan de huidige aandeelhouders gelieerde
partij (doorstarter). De financierende bank en een aantal private
leningverschaffers hebben aanzienlijke vorderingen op gefailleerde w aarvoor
de aandelen als zekerheid in eerste en tw eede verband verpand zijn. De
financierende bank en de voornoemde private leningverschaffers hebben
aangegeven, dat zij bereid zijn om voornoemde doorstarter te financieren om
de laatste in staat te stellen de aandelen te verw erven. De facto ontvangen de
financierende partijen van gefailleerde de aan de doorstarter te verstrekken
financiering terug (vestzak-broekzak transactie).

15-01-2019
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De curator heeft in voornoemd kader een onafhankelijke valuator ingehuurd
die de w aarde zal bepalen van de aandelen.
De aandelen in de dochtervennootschappen, Dutch Plastics Beheer B.V. en
Equipment4you B.V. alsook intercompany vorderingen van gefailleerde op
deze dochtervennootschappen, w erden door de curator zoals verw acht
verkocht aan een aan de aandeelhouders gelieerde partij.

13-06-2019
2

De verkoopopbrengst voor de aandelen en vorderingen bedroeg €
4.965.000. Onderdeel van de transactie w as het ontslag van gefailleerde uit
bepaalde hoofdelijke aansprakelijkheden ten opzichte van haar financiers tot
een bedrag van € 4.564.237,85. De transactie kende daarmee voor
gefailleerde een w aarde van € 9.529.237,85.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met zekerheidsgerechtigden, adviseurs van gefailleerde, directie van
gefailleerde en valuator. Bestudering concept w aarderingen, jaarstukken en
overige stukken uit de financiële administratie van gefailleerde.

15-01-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op dochters.

€ 3.726.683,00

totaal

€ 3.726.683,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft een tw eetal aanzienlijke intercompany vorderingen op haar
dochters. Deze vorderingen hebben uiteraard effect op de w aarde van de
aandelen in deze dochters in het kader van de voorgenomen herstructurering.
De vorderingen zijn verpand aan de Rabobank en een aantal private partijen
die gefailleerde financieren. De intercompany vorderingen w orden
meegenomen in de transactie w aarin de aandelen in de
dochtervennootschappen verkocht w orden.

15-01-2019
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De intercompany vorderingen w erden door de curator verkocht (zie onder
3.8). De opbrengst van de verkoop van de boedelvorderingen vermeerderd
met de aandelen in de betreffende dochters bedraagt een hoger bedrag dan
de nominale w aarde van de intercompany vorderingen.

13-06-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de directie van gefailleerde, adviseurs en valuator. Onderzoek in
de administratie van gefailleerde.

15-01-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.712.500,00

15-01-2019
1

Voornoemd bedrag betreft de schuld van gefailleerde bij Rabobank en DLL per
30 september 2018. Naast aansprakelijkheid voor dit bedrag is gefailleerde
ook hoofdelijk aansprakelijk voor de totale concernfinanciering door Rabobank
en DLL. Dat betreft een totaalbedrag van circa € 6.000.000.
Gefailleerde w ordt daarnaast gefinancierd door een drietal private partijen.
Deze hebben een vordering op gefailleerde van in totaal € 1.136.000.
€ 0,00
Gefailleerde heeft haar schulden aan haar financiers gedeeltelijk voldaan en
w erd voor het restant ontslagen uit bepaalde hoofdelijkheden en finaal
gekw eten.

5.2 Leasecontracten

13-06-2019
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5.2 Leasecontracten
N.v.t.

15-01-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Aan alle voornoemde financiers w erden dezelfde zekerheden verstrekt. In het
geval van gefailleerde is met name van belang dat pandrechten gevestigd
w erden op de aandelen die gefailleerde houdt in Dutch Plastics Beheer B.V. en
Equipment4you B.V. Daarnaast zijn pandrechten gevestigd op de
debiteurenvorderingen van gefailleerde w aaronder de vorderingen op
laatstgenoemde dochtervennootschappen.

15-01-2019
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

15-01-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

15-01-2019
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

15-01-2019
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

15-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Thans nog onbekend.
€ 50.000,00

15-01-2019
1
13-06-2019
2

In totaal heeft de boedel een bedrag ontvangen van € 50.000.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met directie van gefailleerde, Rabobank en private financiers en
adviseurs. Onderzoek naar financieringsdocumentatie, jaarrekeningen en
administratie van gefailleerde.

15-01-2019
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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.

15-01-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

15-01-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het is de bedoeling dat de aandelen in de dochtervennootschappen verkocht
gaan w orden aan een aan de aandeelhouders van gefailleerde gelieerde
partij. Deze kan in theorie een koopsom betalen ter hoogte van de totale
schulden aan de in punt 5 genoemde private financiers en Rabobank en DLL
tezamen. De w aarde van de aandelen in de dochtervennootschappen w ordt
nu in opdracht van de curator bepaald.

15-01-2019
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Uiteraard w orden ook derden geïnteresseerde partijen uitgenodigd om een
bod te doen, echter het is de (gecalculeerde) verw achting dat de w aarde van
de aandelen in de dochtervennootschappen aanmerkelijk minder w aard zijn
dan de koopsom die de beoogde koper kan en w il betalen.
De w aarde van de aandelen in de dochtervennootschappen w erd bepaald en
de aandelen w erden met inachtneming van die w aarde verkocht (zie 3.8).

13-06-2019
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6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

15-01-2019
1

De w aarde van de transactie w aarbij aandelen in dochtervennootschappen
en vorderingen op deze dochtervennootschappen w erd verkocht kent een
w aarde van € 9.529.237,85. Zie tevens 3.8.

13-06-2019
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6.6 Opbrengst
€ 9.529.237,85

6.7 Boedelbijdrage

13-06-2019
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6.7 Boedelbijdrage
€ 50.000,00

13-06-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met betrokken partijen (Rabobank, valuator, directie, private
financiers)

15-01-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde voldoet aan de eisen die w et daaraan stelt.

15-01-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerde w erden vanaf 2010 immer tijdig
gedeponeerd.

15-01-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De gedeponeerde jaarrekeningen over 2016 en 2015 zijn voorzien van een
controleverklaring door een registeraccountant. Voor de jaarrekening over
2017 w erd deze verklaring onthouden in verband met het gevaar voor
discontinuïteit van de onderneming van gefailleerde. Het laatste in verband
met de veroordeling van gefailleerde in de arbitragezaak in Duitsland (zie punt
1.5).

15-01-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen in gefailleerde w erden volgestort.

15-01-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Er w erden geen termen ontdekt die leiden tot de conclusie dat er sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

13-06-2019
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Er w erden geen termen ontdekt die leiden tot de conclusie dat er sprake is
van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie en jaarstukken van gefailleerde, onderzoek in
de registers van de kamer van koophandel, etc.

15-01-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Op het salaris van de curator na zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen
bekend.
€ 43.786,05

15-01-2019
1

13-06-2019
2

Betreft vorderingen van het UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Thans nog geen.
€ 6.736,00

15-01-2019
1
13-06-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.824,62

13-06-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
Thans nog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-01-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-01-2019
1

4

13-06-2019
2

Een zekerheidsgerechtigde crediteur w erd voldaan. Zie verder 8.6.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.535.333,75

15-01-2019
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€ 2.103.134,15

13-06-2019
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Een in het aanvangsverslag genoemde crediteur met een vordering van €
283.506,95 had zekerheidsrechten en w erd volledig voldaan. Zie ook 1.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

15-01-2019
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De verw achting is dat het faillissement beëindigd zal w orden w egens gebrek
aan baten.

13-06-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie crediteuren, overleg bestuurder, etc.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-01-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Realiseren van een doorstart.

15-01-2019
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Afw ikkelen van het faillissement.

13-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

15-01-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2019
2

