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Algemene gegevens
Naam onderneming
Secmatix B.V. in liquidatie

25-06-2020
1

Gegevens onderneming
Secmatix B.V.
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen
Correspondentie-adres: postbus 9102, 6500 HC Nijmegen

25-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van farmaceutische producten

25-06-2020
1

Secmatix is een holding-vennootschap. Zij houdt aandelen in
w erkmaatschappijen die tot doel hebben het ontw ikkelen, maken en
commercialiseren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -476.482,00

€ 122.706,00

2018

€ 0,00

€ -274.570,00

€ 81.401,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt alleen over de op 31 oktober 2019 vastgestelde
jaarrekening over 2018, tevens bevattende gegevens van de jaarrekening
over 2017.

25-06-2020
1

Resultaten 2019 en 2020: de interne cijfers zijn inmiddels opgevraagd bij
bestuurder.
In de verslagperiode is aanvullende financiële informatie ontvangen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

25-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.099,93

25-06-2020
1

€ 4.105,92
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€ 4.107,86

19-07-2021
4

Verslagperiode
van
2-6-2020

25-06-2020
1

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

08-12-2020
2

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020
t/m
16-7-2021

Bestede uren

19-07-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 24 min

2

80 uur 54 min

3

70 uur 36 min

4

96 uur 30 min

totaal

278 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is sedert 14 september 2016 Crow nvest AG
in Schw ys, Zw itserland.

25-06-2020
1

Bestuurder van de vennootschap w as sedert 14 september 2016 Crow nvest
AG in Schw ys, Zw itserland, en w el tot 9 april 2020. Nadat aandeelhouders van
de vennootschap besloten tot ontbinding w as de heer G.B. van Assem
vereffenaar van de vennootschap in de zin van artikel 2:23a BW .

27-05-2021
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1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Het faillissement is voorafgegaan door een reeks van procedures gevoerd
tussen de vennootschap en haar aandeelhoudsters Radboud University
Participations B.V. en UMC Stichting Radboud Holding B.V., w elke tezamen
42,5% van de aandelen in curanda houden. De resterende 57,5% van de
aandelen w orden gehouden door Acu Blue AG, een Zw itserse vennootschap
w aarvan mevrouw B.M. Kohl bestuurder en grootaandeelhouder is. Bestuurder
van Secmatix is de Zw itserse vennootschap Crow nvest AG, w aarvan de heer J.
Nagy bestuurder is. Kohl en Nagy zijn echtgenoten.
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Daarnaast zijn procedures gevoerd tussen de drie aandeelhouders, uiteindelijk
leidend tot een veroordeling van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland d.d. 25 maart 2020 van Acu Blue tot levering van haar aandelen in
het kapitaal van Secmatix aan UMC Stichting Radboud Holding B.V., alsmede
aan Radboud University Participations B.V., zulks tegen voorafgaande betaling
van de Radboud-Universiteit van een bedrag van in totaal € 275.000,--. Na
executie van de betreffende veroordeling is door de nieuw e aandeelhouders
besloten tot ontbinding van de vennootschap. Tot vereffenaar w erd Radboud
University Participations B.V. benoemd. Vereffenaar heeft daarop onmiddellijk
tot het aanvragen van het faillissement van Secmatix B.V. besloten, op basis
van de vaststelling dat de schulden in de vennootschap de baten zouden
overtreffen.
Daarnaast is een procedure gevoerd tussen de drie aandeelhouders, leidend
tot een veroordeling van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland
d.d. 25 maart 2020 van Acu Blue tot levering van haar aandelen in het kapitaal
van Secmatix aan UMC Stichting Radboud Holding B.V., alsmede aan Radboud
University Participations B.V., zulks tegen voorafgaande betaling van de
Radboud-Universiteit van een bedrag van in totaal € 275.000,--. Na executie
van de betreffende veroordeling is door de nieuw e aandeelhouders besloten
tot ontbinding van de vennootschap. Tot vereffenaar w erd Radboud University
Participations B.V. benoemd. Vereffenaar heeft daarop onmiddellijk tot het
aanvragen van het faillissement van Secmatix B.V. besloten, op basis van de
vaststelling dat de schulden in de vennootschap de baten zouden overtreffen.

27-05-2021
3

1.3 Verzekeringen
Voor zover de vennootschap verzekeringen had afgesloten zijn of w orden
deze opgezegd.

25-06-2020
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1.4 Huur
Naar curator heeft begrepen opereerde de vennootschap vanuit een ruimte bij
de Radboud Universiteit in Nijmegen w aarvoor geen huurovereenkomst w as
afgesloten.
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De dochtervennootschappen Noviocell B.V. en W ound-ex B.V. opereren vanuit
eigen locaties. Zie daarover nader paragraaf 3.8 van dit verslag.
In de verslagperiode heeft de curator van de voormalig bestuurder begrepen
dat Secmatix en dochtervennootschap Noviocell beiden opereerden vanuit Oss
op het voormalige Organon-terrein, nu Pivot Park genaamd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een biogel ontw ikkeld die onder
meer w ordt gebruikt voor de genezing van brandw onden. De universiteit
beschikt over de intellectuele eigendomsrechten. De universiteit heeft tezamen
met de toenmalige mede-aandeelhouders de onderhavige vennootschap
opgericht teneinde het product verder te ontw ikkelen en te vermarkten. De
bestuurder is daar evenw el niet in geslaagd en heeft in de vennootschap tot
op heden geen enkele omzet gerealiseerd. De universiteit heeft daarop onder
meer de licentie die zij aan Secmatix B.V. had verstrekt opgezegd. De reeks
van financiële conflicten tussen de aandeelhouders is geëindigd als hierboven
in paragraaf 1.2 beschreven.

25-06-2020
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In de afgelopen periode heeft de curator nader onderzoek ingesteld naar de
oorzaken van het faillissement. Te dezer zake w orden nader verw ezen naar
paragraaf 7.5 van dit verslag.

08-12-2020
2

In de verslagperiode is duidelijk gew orden dat in afw ijking van het
bovenstaande dochtervennootschap Noviocell er w el in is geslaagd in beperkte
mate omzet te ontw ikkelen. De Radboud Universiteit heeft de licentie van
Secmatix opgezegd na verschillen van mening met voormalig bestuurder en
diverse procedures daarover.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

25-06-2020
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Toelichting
Bestuurder w as vennootschap Crow nvest AG.

Toelichting
Bestuurder tot 9 april 2020 w as de vennootschap Crow nvest AG.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

25-06-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de beschikbare jaarrekeningen beschikt de vennootschap niet over
bedrijfsmiddelen. De actiefzijde van de balans bestaat uitsluitend uit
vorderingen op groepsmaatschappijen (ad € 24.895,--) en een vordering op
een Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen ad € 50.000,--, w elke lening
naar het oordeel van Radboud niet opeisbaar is.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft nog niet vastgesteld of sprake is van fiscale schulden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

25-06-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap beschikt niet over voorraden.

25-06-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
a. W ound-Ex B.V.

25-06-2020
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Curanda houdt aandelen in dochtervennootschap W ound-Ex B.V. te Nijmegen.
De betreffende dochtervennootschap pretendeert eigenaar te zijn van
bepaalde materialen (monomeren, polymeren en documentatie) die horen bij
het zogenaamde Heal-X project, w elk standpunt door de Stichting Katholieke
Universiteit Nijmegen w ordt betw ist. Partijen hebben daarover geprocedeerd
bij de rechtbank Gelderland, in w elke procedure op 18 december 2019
eindvonnis w erd gew ezen. Alle vorderingen van W ound-Ex w erden bij dat
eindvonnis afgew ezen. Met bijstand van haar raadsman mr. A.A.H.M. van der
W ijst zijn de aanspraken van W ound-Ex op 6 april 2020 gecedeerd aan
Crow nvest AG, terw ijl namens W ound-Ex bij exploot van 17 maart 2020 hoger
beroep tegen voornoemd eindvonnis is ingesteld tegen de zitting van het
gerechtshof Arnhem-Leeuw arden d.d. 16 juni 2020. Mr. Van der W ijst heeft
meegedeeld Crow nvest in de betreffende procedure in hoger beroep bij te
zullen staan. Curator zal de achtergronden van een en ander nog nader
beoordelen.
b. Noviocell B.V.
Een andere dochtervennootschap van curanda is Noviocell B.V. te Nijmegen. In
deze dochtervennootschap vinden daadw erkelijk ontw ikkelingsactiviteiten
plaats, onder meer bestaande in samenw erking met een aantal andere
universiteiten.
Op dit moment vindt overleg plaats tussen de bestuurders van de betreffende
vennootschap en Radboud Universiteit over de vraag of overname/voortzetting
van de betreffende activiteiten en/of aandelen in de vennootschap geïncideerd
is. De curator komt hierop in een volgend verslag terug.
a. W ound-Ex B.V.

08-12-2020
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mr. Van der W ijst heeft in de betreffende procedure op 10 november 2020 ter
rolle van het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden van grieven gediend. De curator
w acht de ontw ikkelingen in de procedure vooralsnog af.
b. Noviocell B.V.
De curator heeft bij de Radboud Universiteit geïnformeerd naar de bereidheid
de licentie aan Noviocell te verlengen c.q. te vernieuw en, teneinde haar aldus
w eer bestaansrecht te geven. Na uitvoerig overleg is de Radboud Universiteit
daartoe niet bereid gebleken, w aarop de directie het faillissement van
Noviocell heeft aangevraagd. Het faillissement w erd inmiddels uitgesproken
(C01/20/225 F).

A. W oundEx
De betreffende procedure staat inmiddels inmiddels ter rolle van 25 mei 2021
voor arrest. De curator pleegt nog nader overleg over de effecten van de
uitkomst van de bedoelde procedure en vervolgens de vereffening van
bedoelde dochtervennootschap.
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De curator zal de procedure niet verder afw achten, nu dit geen (financieel)
boedelbelang dient.

19-07-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De vennootschap zou beschikken over een vordering uit hoofde van een
toegezegde lening op de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen. De
universiteit heeft bericht te betw isten dat op haar de rechtsplicht rust om tot
betaling over te gaan. In een eerder gevoerde procedure vond Secmatix die
rechtsplicht in een non-binding term sheet van 21 oktober 2014. SKU stelt dat
tot formalisering van de daarin genoemde "IP-lening" voor dat bedrag het
nooit zou zijn gekomen. Bovendien is het doel w aarvoor de lening verstrekt
zou w orden (patent expenses) niet meer aan de orde gelet op het
faillissement van Secmatix. SKU stelt zich op het standpunt dat Secmatix onder
deze omstandigheden geen aanspraak heeft op verschaffing van die lening.
Bovendien stelt zij dat Secmatix geen partij w as bij de non-binding term sheet
en zij daar dus ook geen rechten aan kan ontlenen.
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De curator zal dit standpunt nog nader beoordelen.
In de verslagperiode heeft hiernaar nader onderzoek plaatsgevonden. Naar
het oordeel van curator is de vordering ad € 50.000,-- vermeerderd met rente
en kosten opeisbaar. Op 14 december 2020 zal onder meer over dit punt
nader overleg met debiteur plaatsvinden.

08-12-2020
2

Het vorenstaande standpunt van curator is in overeenstemming met het
oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden in een procedure tegen
Noviotech, w aarin w erd geoordeeld dat sprake is van een derdenbeding en
Secmatix rechten aan de onderliggende termsheet kan ontlenen. Partijen bij
de termsheet (Radboud en Noviotech) hebben voorts bevestigd dat deze een
bindend karakter heeft.

27-05-2021
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Hieromtrent vindt nog nader overleg plaats met SKU en Radboud, w aartoe
nader w ordt verw ezen naar paragraaf 7.5 van dit verslag.
Dit overleg is inmiddels afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap beschikte niet over bancaire financiering.

25-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Volgens bestuurder zijn er geen leasecontracten afgesloten.

25-06-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
-

25-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
-

25-06-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is hier niet van gebleken.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is hier niet van gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is hier niet van gebleken.

25-06-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
-

25-06-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

25-06-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as op faillissementsdatum reeds beëindigd en feitelijk
geliquideerd. Van voortzetting kon derhalve geen sprake zijn.

25-06-2020
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W el w ordt onderzocht w at dient te gebeuren met de beide
dochtervennootschappen en de daarin geëxploiteerde activiteiten.
In de verslagperiode is het faillissement van dochtervennootschap Noviocell
B.V. afgesproken (C01/20/225 F).

08-12-2020
2

De ontw ikkelingen in de procedure van de dochtervennootschap W ound-Ex
w orden door curator voorlopig afgew acht.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

25-06-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op dit moment vindt onderzoek plaats in de aangeleverde administratie.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening
2019.
De jaarrekening
2018.
De jaarrekening
2017.
De jaarrekening

over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 31 december
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over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 27 december
over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 20 september
over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 1 januari 2017.

De bovenstaande jaarrekeningen zijn derhalve steeds tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze kleine vennootschap is niet verplicht haar jaarrekening van een
goedkeurende accountantsverklaring te laten voorzien.

25-06-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het betreft een flex-vennootschap met een geplaatst kapitaal per aandeel ad
€ 0,01.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal hier onderzoek naar doen.

Toelichting
De curator heeft in de verslagperiode uitgebreid onderzoek verricht naar het
voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en de achtergrond van de
verhouding van de gefailleerde vennootschap met aandeelhouders Radboud
University Participations B.V., UMC Stichting Radboud Holding en de in
paragraaf 3.3 van dit verslag genoemde Stichting Katholieke Universiteit
Nijmegen.

25-06-2020
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27-05-2021
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Over deze onderw erpen heeft een aantal besprekingen plaatsgevonden met
zow el de voormalig bestuurder als de aan de zijde van de Radboud Universiteit
betrokken entiteiten. Dat overleg bevindt zich thans in een afrondende fase.

Toelichting
De curator heeft het standpunt ingenomen dat het voor de boedel geen
belang heeft de achtergronden van het faillissement en het gevoerde beleid
verder te onderzoeken. De rechter-commissaris heeft met dit standpunt
ingestemd. Op voorw aarde van efficiënte afw ikkeling heeft Radboud zich
bereid verklaard de faillissementskosten aan de boedel te vergoeden,
althans binnen overeengekomen grenzen.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

25-06-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

25-06-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
-

25-06-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

25-06-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden zijn geen vorderingen van de fiscus ingediend.
€ 368,00

25-06-2020
1

27-05-2021
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Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden één vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

25-06-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Andere preferente crediteuren zijn nog niet bekend.

25-06-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

25-06-2020
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Toelichting
Tot op heden heeft slechts één crediteur (Noviotech B.V.) een vordering
ingediend. De onderneming zou w orden gefinancierd middels een zestal
converteerbare geldleningen verstrekt door Radboud UMC, Radboud University
Participations B.V., Noviotech B.V. en UMC Stichting Radboud Holding B.V. De
totale financiering beliep per ultimo 2018 € 516.564,--.
5
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Toelichting
Van de 5 crediteuren w orden er 2 betw ist.
De met betrekking tot de hiervoor genoemde converteerbare geldleningen
ingediende vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betw iste
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.935,91

25-06-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft alleen Noviotech B.V. haar vordering uit hoofde van
converteerbare geldlening ingediend.
€ 648.935,91
Toelichting
Dit betreft de hoogte van de erkende vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht hierover in het volgende verslag nadere mededelingen te
kunnen doen. De curator streeft naar voortvarende afronding van het lopende
overleg aangaande W ound-Ex.

27-05-2021
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De curator is voornemens tot afw ikkeling van het faillissement over te gaan
en het faillissement voor te dragen voor opheffing. Dit is derhalve het
eindverslag.

19-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Normale verificatie. In dat kader zal tevens w orden beoordeeld in hoeverre de
converteerbare geldleningen geconverteerd dienen te w orden / hadden dienen
te w orden omgezet in aandelen, dan w el nog aanspraken in geld
vertegenw oordigen.

25-06-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator moet nog beoordelen of de vennootschap op dit moment nog zelf in
procedures verw ikkeld is.
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Van lopende procedures is curator niet gebleken.

08-12-2020
2

9.2 Aard procedures
Namens de vennootschap is hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de
rechtbank Oost-Brabant. Voorts is mede namens de vennootschap een
tuchtklacht ingediend tegen een notaris.

25-06-2020
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In de verslagperiode is besloten het hoger beroep niet verder voort te zetten.
Voorts heeft de curator zich onthouden van bemoeienis met de voor
faillissementsdatum ingediende tuchtklacht.

08-12-2020
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9.3 Stand procedures
Nog niet bekend.

25-06-2020
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Er zijn geen lopende procedures meer.

08-12-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordeling of het zinvol is de procedures voort te zetten.

25-06-2020
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De in 9.2 bedoelde procedure is niet voortgezet.

08-12-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. Beoordeling continuïteit dochtervennootschap Noviocell B.V.
b. Beoordeling continuïteit dochtervennotschap W ound-Ex B.V.
c. Beoordeling vordering op Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen ad €
50.000,-d. Onderzoek oorzaken faillissement
e. Onderzoek administratie
f. Verificatie crediteuren
g. Reguliere faillissementsafw ikkeling

25-06-2020
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a. beoordeling continuïteit dochtervennootschap W ound-Ex B.V.;
b. inning vordering op Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen ad € 50.000,-;
c. onderzoek oorzaken faillissement;
d. onderzoek administratie;
e. Verificatie crediteuren;
f. Reguliere faillissementsafw ikkeling.

08-12-2020
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a. afw ikkeling van het faillissement

19-07-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Deze is thans nog niet aan te geven.

25-06-2020
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Deze valt thans nog niet aan te geven. Voor de actuele situatie in dit
faillissement w ordt verw ezen naar het financieel verslag per 2 december 2020.

08-12-2020
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Mogelijk kan het onderhavige faillissement in 2021 w orden afgew ikkeld. Voor
de actuele situatie in dit faillissement w ordt verw ezen naar het bijgevoegde
financieel verslag per 18 mei 2021.

27-05-2021
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De curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode
voor te dragen voor opheffing.
Dit is het eindverslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

