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Naam onderneming
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23-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Color CNTRL
Research BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5651 GW ) Eindhoven
aan de Achtsew eg Zuid 153 V.

23-05-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de failliet bestonden volgens opgave uit het handelsregister
uit: “Het ontw ikkelen produceren en uitgeven van softw are alsmede het
leveren van onderzoek- en ontw ikkeldiensten van elektronische display
technologie”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 50.000,00

€ -988.043,94

€ 2.366.730,05

2017

€ 24.760,00

€ -325.141,44

€ 2.436.650,53

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens blijken uit de w inst- en verliescijfers en balansen
per 31 december 2017 en 31 december 2018. De omvang van het balanstotaal
w ordt voornamelijk verklaard door geactiveerde ontw ikkelingskosten die lijken
te zijn gefinancierd door 2 gefailleerde vennootschappen, te w eten HJ Forever
BV en Color CNTRL Group BV.

23-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

23-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 31.258,07

23-05-2019
1

€ 30.097,93

22-11-2019
2

€ 30.132,61

20-05-2020
3

€ 30.163,25

20-11-2020
4

€ 132.854,49

20-05-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-4-2019

23-05-2019
1

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

22-11-2019
2

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

20-05-2020
3

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-11-2020
4

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

20-05-2021
5

t/m
19-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 53 min

2

33 uur 11 min

3

37 uur 30 min

4

25 uur 33 min

5

15 uur 27 min

totaal

160 uur 34 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren 20 november 2020 tot en met 19 mei 2021: 15,45 uren.

1. Inventarisatie

20-05-2021
5

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is Color CNTRL Group BV, die
tevens op 23 april 2019 failliet is verklaard. Enig aandeelhouder van Color
CNTRL Group is Electronic Colors BV. Enig bestuurder van Color CNTRL Group is
de heer H.J. Amesz.

23-05-2019
1

Dit faillissement hangt verder nauw samen met de faillissementen HJ Forever
BV en HJ Forever Patents BV. HJ Forever BV, w aarvan de heer H.J. Amesz
medebestuurder is, is tevens op 23 april 2019 failliet verklaard. HJ Forever
Patents BV, een dochtermaatschappij van Electronic Colours BV, is op 3 mei
2019 failliet verklaard.

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Een en ander is in onderzoek.

23-05-2019
1

Van lopende procedures is niet gebleken.

22-11-2019
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

23-05-2019
1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

22-11-2019
2

1.4 Huur
De failliet huurt een kantoorruimte gelegen te Eindhoven aan de Achtsew eg
Zuid 153 V. Een en ander is in onderzoek. De verhuurder heeft de
huurovereenkomst opgezegd.

23-05-2019
1

Met betrekking tot de door de failliet gehuurde kantoorruimte, is de partij die
de activiteiten van de failliet heeft overgenomen een nieuw e
huurovereenkomst aangegaan met de verhuurder met ingang van 1 maart
2019. De curator en de verhuurder hebben op 12 juni 2019 de
huurovereenkomst met w ederzijdse goedvinden beëindigd. Nu de verhuurder
en de doorstartende partij een huurovereenkomst met elkaar zijn aangegaan
per 1 maart 2019, heeft de verhuurder een creditnota aan de curator
verstuurd, w aarmee haar vordering op de boedel nihil is.

22-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Dit faillissement hangt nauw samen met de faillissementen van Color CNTRL
Group BV, HJ Forever BV en HJ Forever Patents BV.
Color CNTRL Research en Color CNTRL Group betreffen start-ups die zich
richten op het onderzoek/de ontw ikkeling van “smart glass”, glas w aarvan de
transparantie kan veranderen, afhankelijk van de elektrische spanning die over
het glas gaat. Het onderzoek van de faillieten w as met name gericht op het
verduisteren en het verkleuren van het glas.
De bestuurder gaf aan dat Color CNTRL Research zich richtte op research en
development. Color CNTRL Group richtte zich op de marketing en management
van het nog te ontw ikkelen product.
De IP-rechten die in patenten zijn vastgelegd, zijn ondergebracht in HJ Forever
Patents BV.
De research en development w erd gefinancierd middels kredieten die HJ
Forever BV aantrok. Deze kredieten w erden vervolgens door HJ Forever BV aan
Electronic Colours BV, de Color CNTRL vennootschappen alsmede HJ Forever
Patents BV ter beschikking gesteld. De bestuurder gaf aan dat er tot op heden
een bedrag van ongeveer € 6.000.000,00 is geïnvesteerd in de ontw ikkeling.
De bestuurder gaf aan dat er de laatste paar jaren een structureel tekort w as
aan financiële middelen om de financiering van de research te bekostigen. Dit
leidde tot liquiditeits-/betalingsproblemen.
Uiteindelijk heeft een crediteur, Hezelburcht BV, het faillissement aangevraagd.

23-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

23-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

23-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-4-2019

3

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten van de w erknemers op 26 april 2019 door
de curator opgezegd.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
kantoorinventaris
goodw ill
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 25.000,00
€ 6.250,00
€ 31.250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliet beschikt over een kantoorinventaris, bestaande uit een aantal
bureaus, laptops, computers en printers alsmede (meet)apparatuur w aarmee
het onderzoek w erd verricht.

23-05-2019
1

De curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de
materiële activa en goodw ill van Color CNTRL Group en Color CNTRL Research
(in het kader van een doorstart) verkocht voor een totaalbedrag ad €
37.500,00.
Voor de inventaris van Color CNTRL Research is een bedrag van € 25.000,00
voldaan. Voor de goodw ill van Color CNTRL Research is een bedrag van €
6.250,00 voldaan. De volledige koopsom is in goede orde op de
faillissementsrekening ontvangen. Het aan Color CNTRL Group toekomende
bedrag van € 6.250,00 is inmiddels overgemaakt naar de
faillissementsrekening van Color CNTRL Group. Zie verder punt 6 “Doorstarten
Onderneming”.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de kantoorinventaris van de failliet.

23-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van een voorraad is geen sprake.

23-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie hiervoor.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Van openstaande handelsvorderingen is, gelet op de aard van de
onderneming, geen sprake.

23-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bestuurder van de failliet gaf aan dat de failliet niet bancair gefinancierd
w erd. Van gevestigde zekerheden op de activa van de failliet is dan ook niet
gebleken.

23-05-2019
1

De failliet houdt een bankrekening aan bij de ING Bank. Ten tijde van het
faillissement w as er een saldo van € 8,07 op de bankrekeningen van de failliet.
De ING Bank heeft dit bedrag op verzoek van de curator overgemaakt op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Een aantal apparaten w ordt van Philips gehuurd. Een en ander is in
onderzoek.

23-05-2019
1

De partij die de activiteiten van de failliet heeft overgenomen heeft tevens de
huurovereenkomst tussen de failliet en Philips overgenomen.

22-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

23-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing. Zie 5.1.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

23-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

23-05-2019
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-11-2019
2

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

23-05-2019
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-11-2019
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

23-05-2019
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-11-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. Zie 5.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In afw achting van een mogelijke doorstart zijn de research en development
w erkzaamheden tijdelijk ná faillissement voortgezet zonder dat dit tot kosten
voor de boedel heeft geleid.

23-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de
inventaris en de goodw ill van Color CNTRL Group en Color CNTRL Research (in
het kader van een doorstart) verkocht voor een totaalbedrag ad € 37.500,00.
Voor de inventaris en goodw ill van Color CNTRL Research is een bedrag van €
31.250,00 aan de boedel in dit faillissement voldaan. Zie punt 3.

23-05-2019
1

De doorstartende partij is daarbij voornemens om alle w erknemers van de
Color CNTRL vennootschappen in dienst te nemen.
Inmiddels heeft de curator van de doorstartende partij vernomen dat alle
w erknemers van de Color CNTRL vennootschappen in dienst zijn getreden bij
de doorstartende partij.
Met betrekking tot de door de failliet gehuurde kantoorruimte, is de partij die
de activiteiten van de failliet heeft overgenomen een nieuw e
huurovereenkomst aangegaan met de verhuurder (zie verder punt 1, onder
‘’huur’’).

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

22-11-2019
2

De bestuurder van de failliet heeft al een gedeelte van de (digitale)
administratie aan de curator verstrekt. Deze zal nader onderzocht w orden.

23-05-2019
1

Inmiddels heeft de curator ook de fysieke administratie ontvangen. Een en
ander is in onderzoek.

22-11-2019
2

De curator heeft vooralsnog geconstateerd dat de administratie niet compleet
is/niet volledig is bijgehouden. Aan de administratieplicht lijkt niet voldaan te
zijn.

20-05-2020
3

De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie afgerond en zijn
bevindingen aan de bestuurder voorgelegd. Deze vormen nu onderw erp van
debat.

20-11-2020
4

Zie verder het kopje “onbehoorlijk bestuur”.

20-05-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is niet gepubliceerd.
De jaarrekening over 2016 is op 29 juni 2017, derhalve tijdig, gepubliceerd.
De jaarrekening over 2015 is op 15 februari 2018, derhalve niet tijdig,
gepubliceerd.

23-05-2019
1

Aan de publicatieplicht lijkt niet voldaan te zijn.
Aan de publicatieplicht is niet voldaan.

20-05-2020
3

Zie verder het kopje “onbehoorlijk bestuur”.

20-05-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

23-05-2019
1

Uit de oprichtingsakte van de failliet blijkt dat bij oprichting 1 aandeel is
geplaatst die een w aarde van € 1,00 vertegenw oordigt. Aan de stortingsplicht
is voldaan.

20-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

23-05-2019
1

22-11-2019
2

Toelichting
Er is niet voldaan aan de publicatieplicht. Op grond daarvan staat vast dat de
bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is gew eest van het
faillissement. De curator zal over de gevolgen daarvan in gesprek gaan met de
bestuurder.
Ja

20-05-2020
3

Toelichting
Het onderzoek naar de gang van zaken vóórafgaand aan het faillissement is
afgerond. De bevindingen van dat onderzoek zijn tevens aan de bestuurder
voorgelegd. De curator is thans daarover in gesprek met de bestuurder. Ook
de gevolgen van de schending van de publicatie-en administratieplicht zijn nog
onderw erp van debat.
Ja

20-11-2020
4

Toelichting
De curator is (nog) in gesprek met de bestuurder over de geconstateerde
onregelmatigheden en om te bezien of een minnelijke regeling tot de
mogelijkheden behoort.
Ja
Toelichting
De curator heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de
(middellijk) bestuurder van de failliet, de heer H.J. Amesz, alsmede zijn
partner, mevrouw J.L. Oliver (medebestuurder van HJ Forever BV) over de
door de curator geconstateerde onregelmatigheden in de faillissementen van
Electronic Colors BV, Color CNTRL Group BV, Color CNTRL Research BV, HJ
Forever Patents BV en HJ Forever BV.
De bestuurders betw isten de door de curator gestelde onregelmatigheden.
Partijen hebben in de afgelopen periode onderzocht of een minnelijke
regeling tot de mogelijkheden behoort om deze discussie te beslechten. Na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn partijen de volgende
regeling met elkaar overeengekomen: de bestuurders voldoen, zonder enige
vorm van aansprakelijkheid te erkennen, in de faillissementen van Electronic
Colors BV, Color CNTRL Group BV, Color CNTRL Research BV, HJ Forever
Patents BV en HJ Forever BV een totaalbedrag van € 832.426,37 aan de
boedel, tegen algehele finale kw ijting over en w eer.
Het bedrag van € 832.426,37 is in goede orde op de faillissementsrekening
van Electronic Colors BV ontvangen. Daarmee is de regeling door de
bestuurders (inzake alle 5 de faillissementen) volledig nagekomen. De curator
heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris het bedrag van
€ 832.426,37 naar rato van de schuldenlasten verdeeld onder de 5
faillissementen.
Op grond van de huidige stand van zaken komt er een bedrag van €
102.662,69 toe aan de boedel van Color CNTRL Research BV. Dat bedrag is
ook vanuit de faillissementsrekening van Electronic Colors BV overgemaakt
naar de faillissementsrekening van Color CNTRL Research BV.

7.6 Paulianeus handelen

20-05-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

23-05-2019
1

22-11-2019
2

Toelichting
Een en ander is nog in onderzoek.
Nee

20-05-2020
3

Toelichting
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.
€ 33.799,85

23-05-2019
1

20-05-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft 2 boedelvorderingen aangemeld voor een totaalbedrag van €
33.799,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.176,00

23-05-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft 3 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 27.176,00.
€ 38.063,00

22-11-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft 6 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 38.063,00.
€ 59.054,00
Toelichting
De fiscus heeft 8 preferente vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
59.054,00.

20-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 27.008,44

23-05-2019
1

20-05-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft 2 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 27.008,44

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

23-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

23-05-2019
1

9

22-11-2019
2

10

20-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 181.764,86

23-05-2019
1

€ 7.333.608,52

22-11-2019
2

€ 7.333.951,09

20-11-2020
4

€ 3.345.460,19

20-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

23-05-2019
1

Het faillissement zal naar verw achting vereenvoudigd afgew ikkeld w orden.

20-05-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van procedures is vooralsnog niet gebleken.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement alsmede
de administratie van de failliet nader onderzoeken.

23-05-2019
1

De curator zal trachten het onderzoek naar de administratie (alsmede de gang
van zaken voorafgaand aan het faillissement) de komende periode af te
ronden. De curator zal verder in gesprek gaan met de bestuurder over de
gevolgen van de schending van de publicatieplicht.

22-11-2019
2

De curator zal het gesprek met de bestuurder (blijven) voeren over de
geconstateerde onregelmatigheden.

20-05-2020
3

De curator zal onderzoeken of een minnelijke regeling met de bestuurder
haalbaar is.

20-11-2020
4

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Het faillissement zal
w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

20-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-05-2019
1

Komende periode.

20-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

