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Datum verslag
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9
18-07-2022
F.02/19/198
NL:TZ:0000108171:F001
08-07-2019

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr J.J.C.M. Willemen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pabo 4.0 B.V.

07-08-2019
1

Gegevens onderneming
Hogew eg nr. 6 te (4561 RA) Hulst

07-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Pabo 4.0 is onderdeel van een groep vennootschappen die zich bezig houdt
met de in- en verkoop van attributen en aanverw ante artikelen in de 'adult
entertainment industry' (Beate Uhse Groep).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 3.854.446,00

€ -1.622.341,00

2018

€ 30.661.565,00

€ -12.413.788,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 12.237.701,00

07-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Pabo 4.0 hanteerde een gebroken boekjaar 2018/2019 van 1 april 2018 tot en
met 31 maart 2019. De cijfers zijn geconsolideerd.

07-08-2019
1

De cijfers zijn onder voorbehoud van juistheid van de verstrekte gegevens.
Voor de cijfers over boekjaar 2019/2020 geldt dat deze slechts beschikbaar
zijn over de periode van 1 april 2019 tot en met 31 mei 2019.
Het verlies is gebaseerd op het resultaat na afschrijving en rente (EBT).

Gemiddeld aantal personeelsleden
59

Boedelsaldo

07-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 112.040,40

07-08-2019
1

Toelichting
Dit betreft het boedelsaldo op 1 augustus 2019. Het boedelsaldo is als volgt
opgebouw d:
verkoopopbrengst activa: € 85.000,00
resterend boedelkrediet: € 26.236,40 (oorspronkelijk € 40.000,00)
overig: € 804,00

€ 179.686,73

05-11-2019
2

€ 88.593,01

04-02-2020
3

Toelichting
saldo t/m 31 januari 2020

€ 56.566,49

06-05-2020
4

Toelichting
saldo t/m 30 april 2020

€ 58.648,46

23-07-2020
5

Toelichting
Saldo t/m 22 juli 2020

€ 66.375,25

20-01-2021
6

Toelichting
t/m 11 januari 2021

€ 67.841,69

19-07-2021
7

€ 69.133,65

18-01-2022
8

€ 69.347,29

18-07-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-7-2019

07-08-2019
1

t/m
31-7-2019
van
1-10-2019

05-11-2019
2

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

04-02-2020
3

t/m
3-2-2020
van
4-2-2020

06-05-2020
4

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

23-07-2020
5

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

20-01-2021
6

t/m
11-1-2021
van
12-1-2021

19-07-2021
7

t/m
18-7-2021
van
19-7-2021

18-01-2022
8

t/m
16-1-2022
van
17-1-2022
t/m
17-7-2022

Bestede uren

18-07-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

342 uur 44 min

2

509 uur 13 min

3

189 uur 2 min

4

118 uur 11 min

5

38 uur 10 min

6

49 uur 10 min

7

101 uur 24 min

8

29 uur 13 min

9

69 uur 32 min

totaal

1.446 uur 39 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Pabo 4.0 is op 11 april 2018 opgericht in het kader van een herstructurering
van de voormalige Beate Uhse Groep. In het kader van de herstructurering van
de voormalige Beate Uhse Groep heeft de rechtbank Zeeland-W est-Brabant op
27 maart 2018 Beate Uhse Shared Services B.V. failliet verklaard met
benoeming van mr. F.T. Hiemstra en mr. J.B. de Meester tot curatoren en mr. M.
Pellikaan als rechter-commissaris, een en ander onder faillissementsnummer
F.02/18/93.
Pabo 4.0 en haar dochtervennootschappen hebben de onderneming van de
voormalige Beate Uhse Groep overgenomen en voortgezet. De Beate Uhse
Groep bestond uit 15 vennootschappen. Pabo 4.0 functioneert in deze groep
als operationele moedermaatschappij. Enig aandeelhouder van Pabo 4.0 is Be
You GmbH. De bestuurder van Pabo 4.0 w as de heer C.A. W heeler.
Pabo 4.0 w as moedervennootschap van Versa Distanzhandel GmbH, een
Duitse vennootschap, Beate Uhse Versandhandel GmbH, een Oostenrijkse
vennootschap en AVN Adult Video Netherlands Beate Uhse Licensing B.V. De
Groep w ordt door Pabo 4.0 vanuit Hulst aangestuurd.
De Beate Uhse Groep verkocht haar producten vanuit fysieke w inkels (in het
buitenland vanuit de buitenlandse vennootschappen), online, alsmede per
postorder.
Pabo 4.0 verzorgde het grootste gedeelte van de klantenservice en marketing
en is het aanspreekpunt van (en de contractuele w ederpartij voor) de
belangrijkste service providers, zoals Google, de IT-leveranciers en de
logistieke leveranciers.

07-08-2019
1

De rechtbank Zeeland-W est-Brabant heeft op 1 juli 2019 voorlopig uitstel van
betaling verleend. Door de bew indvoerder is onderzoek gedaan naar de
bedrijfseconomische omstandigheden en de financiële situatie. Daarbij is
vastgesteld dat, gezien de omvang van de crediteurenlast in relatie tot de
resterende activa, er geen vooruitzicht bestond dat Pabo 4.0 haar schuldeisers
binnen afzienbare tijd zou kunnen betalen. In overleg met en na goedkeuring
van de bestuurder hebben de bew indvoerder en de bestuurder de rechtbank
daarom verzocht de surseance in te trekken. De rechtbank Zeeland-W estBrabant heeft bij beschikking d.d. 8 juli 2019 Pabo 4.0 in staat van faillissement
verklaard.

1.2 Lopende procedures
Tussen Pabo 4.0 als eiseres en Doet Finance B.V. als gedaagde is bij de
rechtbank Oost-Brabant een procedure aanhangig. Het financieel belang
bedraag € 300.000,-. De zaak staat op de rol van 18 september 2019 voor
comparitie. De curator beraadt zich erover de procedure over te nemen.

07-08-2019
1

De curator heeft contact opgenomen met de advocaat van Doet Finance BV en
is in overleg over een minnelijke regeling van het geschil.

05-11-2019
2

De curator heeft in de voorbije verslagperiode in hoofdlijnen overeenstemming
bereikt over een schikking en daarover is nog overleg gaande.

04-02-2020
3

De curator heeft met instemming van de pandhouder overeenstemming bereikt
over een minnelijke regeling met DOET Finance. In het kader daarvan is
overeengekomen betaling van een bedrag van € 12.500,-- tegen kw ijting. Dit
bedrag is op de boedelrekening betaald. De curator en de pandhouder hebben
een regeling getroffen over de verdeling van de opbrengst van dit bedrag en
ieder ontvangt de helft daarvan en het de pandhouder toekomende bedrag is
doorbetaald. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor deze
regelingen. Afgerond.

06-05-2020
4

1.3 Verzekeringen
Deze w orden geïnventariseerd en zo nodig tijdig voortgezet.

07-08-2019
1

De verzekering met betrekking tot de voorraden w ordt vanaf de surseance
datum voortgezet en w ordt door de boedel betaald. De overige verzekeringen
zijn beeindigd.

05-11-2019
2

De verzekering voor de voorraden w ordt voortgezet maar de verzekeraar
heeft meegedeeld de verzekering niet te zullen verlengen (na 1 mei 2020). De
curator beraadt zich hierover. De maandelijkse premie en facturen zijn voldaan.

04-02-2020
3

De curator heeft nog de helft van de door de boedel voorgeschoten
verzekeringspremie ontvangen (€ 2.682,26).

06-05-2020
4

Afgerond.

23-07-2020
5

1.4 Huur

1.4 Huur
1. Het kantoorpand, tevens hoofdkantoor van de groepsvennootschappen
te (4561 RA) Hulst, aan het adres Hogew eg nr. 6.

07-08-2019
1

De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd en de ontruiming zal in onderling
overleg plaatsvinden.
1. Een w oning ten behoeve van het gebruik door de bij de vennootschap
w erkzame medew erkers te (4561 RS) Hulst, aan het adres Sasdijk nr. 21.
De curator is in onderhandeling met de verhuurder over een beëindiging met
w ederzijds goedvinden per 1 september 2019.
1. De kantoorruimte van de vennootschap te Londen, Verenigd Koninkrijk
aan het adres Kingsw ay nr. 125.
De curator heeft met de verhuurder een regeling bereikt over een beëindiging
met w ederzijds goedvinden per 1 augustus 2019.

1. De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden m.i.v. 10 september
2019 beeindigd. Op deze datum heeft ook de ontruiming, oplevering en
goedkeuring van alle ruimten in aanw ezigheid van de beheerder namens
de verhuurder plaats gevonden.
2. De door de vennootschap gehuurde w oning is ook nog een deel in de
maand september 2019 in gebruik gew eest en daarover is met de
verhuurder een regeling bereikt en deze is uitgevoerd.
3. Afgerond.

Afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

05-11-2019
2

06-05-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
Pabo 4.0 heeft ten behoeve van de Beate Uhse Groep een totaalbedrag van in
de hoofdsom € 18.088.714,- geleend van een financier door middel van
verschillende tranches. De overige groepsmaatschappijen hebben de
verplichtingen die voortvloeien uit de leningsovereenkomst gegarandeerd. Tot
zekerheid van de nakoming van haar vorderingen uit hoofde van de
leningsovereenkomst heeft de financier pandrechten bedongen op nagenoeg
alle activa van de groep. Pabo is thans in verzuim met de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de leningsovereenkomst.

07-08-2019
1

De financier heeft bij brieven d.d. 1 juli 2019 aan Pabo 4.0 en alle
groepsvennootschappen de leningsovereenkomst opgezegd en haar
vorderingen uit hoofde van de leningsovereenkomst direct opeisbaar gemaakt.
Pabo 4.0 w as niet in staat om de lening af te lossen. De finanier heeft
vervolgens haar pandrechten ingeroepen en geldend gemaakt.
Binnen Pabo 4.0 w as sprake van te hoge kosten w aardoor de onderneming
structureel verlieslatend w as.
Het faillissement van Pabo 4.0 en de groepsvennootschappen w as daarmee
onvermijdelijk. Op 8 juli 2019 heeft de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant het
faillissement van Pabo 4.0 uitgesproken.
Op 10 juli 2019 heeft het Amtsgericht Flensburg (Duitsland) een voorlopige
insolventieprocedure geopend ten aanzien van de moedervennootschap van
Pabo 4.0, be you GmbH, haar dochtervennootschappen Versa Distanzhandel
GmbH, Beate Uhse Einzelhandel GmbH en Beate Uhse Fun Center GmbH.
Daarbij is dr. S.H. Undritz, advocaat te Hamburg, benoemd tot (voorlopig)
curator.
Daarnaast zijn de retailbedrijven RT België BVBA, Retail België BVBA en Pabo
B.V.B.A. op 23 juli 2019 door de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. B. Dehandschutter,
advocaat te Brussel, tot curator benoemd.
Inmiddels zou tevens de Franse vennootschappen Pabo S.A.S.U. in staat van
faillissement zijn verklaard. De curator heeft daarvan evenw el nog geen
bevestiging ontvangen.
Nader onderzoek naar de voornoemde, alsmede eventuele andere oorzaken
van het faillissement, zal door de curator w orden gestart.
De oorzaken w orden meegenomen in het kader van het oriënterend
boekenonderzoek.

04-02-2020
3

In onderzoek.

06-05-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
59

07-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
59

07-08-2019
1

Toelichting
Bij Pabo 4.0 w aren 42 Nederlandse, 3 Belgische en 14 Engelse w erknemers
w erkzaam. Voor de Engelse w erknemers geldt dat zij w erkzaam w aren op de
onzelfstandige nevenvestiging in Londen, Verenigd Koninkrijk.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-8-2019

59

Bij brieven d.d. 8 en 9 juli 2019 heeft de curator de w erknemers het
ontslag aangezegd. De r-c heeft daarvoor mondeling toestemming
verleend. De r-c heeft deze op 11 juli 2019 schriftelijk bevestigd.

totaal

59

2.4 Werkzaamheden personeel
Besprekingen met de bestuurder en mw . Quaijtaal (human resource manager),
telefonisch overleg met het UW V, correspondentie met de r-c, correspondentie
met de w erknemers.

07-08-2019
1

Ook in de voorbije verslagperiode heeft nog telefonisch overleg en
correspondentie plaatsgevonden met een delegatie van de medew erkers van
de nevenvestiging in Engeland en met het UW V. De curator heeft voor de
afw ikkeling van de aanspraken van de Engelse medew erkers een Engelse
advocaat moeten inschakelen en mr Van Hulten namens de curator heeft met
hem regelmatig telefonisch en schriftelijk overleg gevoerd.

05-11-2019
2

Afgerond.

04-02-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

2. Computerapparatuur
1. Kantoorinventaris

€ 2.500,00

3. Zaken van derden
4. 13 laptops
totaal

€ 2.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. De computerapparatuur betreft 7 laptops, 15 24" beelschermen, 40 21"
beeldschermen van het merk Philips en 4 pc's.
2. Dit betreffen 7 pc's, 14 schermen, 7 muizen, 5 toetsenbordenen 3
laptops. Deze zaken zijn gehuurd van een ICT bedrijf. Hierover is overleg
met het ICT bedrijf gaande.
3. Deze laptops bevinden zich bij de personeelsleden in Engeland.

07-08-2019
1

De opbrengst van bovenstaande bedrijfsmiddelen is nog onbekend.

1. De aan Pabo 4.0 toebehorende computerapparatuur w as gedateerd en
uit onderzoek bleek dat deze nauw elijks w aarde had. De
financier/pandhouder heeft afstand gedaan en de apparatuur is
afgevoerd.
2. Het ICT-bedrijf heeft de aan haar toebehorende - eveneens gedateerde apparatuur terug gehaald.
3. De medew erkers die een laptop hadden zijn verzocht en gesommeerd
deze terug te geven maar hebben dat gew eigerd.

1. Ondanks herhaalde verzoeken en sommatie blijven de voormalige
medew erkers bij hun standpunt en hebben de laptops niet terug
gegeven. De curator beraadt zich over een kosten/batenanalyse en op
(rechts)maatregelen om dat traject in te zetten.

1. De curator heeft afgew ogen dat kosten niet opw egen tegen de baten om
in Engeland een procedure te starten. De reden is dat de medew erkers
een deel van hun loonvorderingen niet uitbetaald hebben gekregen en
voornemens zijn bij een procedure een tegenvordering in te stellen.
Hoew el die tegenvorderingen de boedel niet regraarderen (zij hebben
hooguit een laag preferente loonvordering) zijn aan het voeren van een
procedure in Engeland hoge kosten verbonden. De curator heeft
uiteindelijk besloten die procedure niet te starten w aarbij heeft
meegew ogen dat de medew erkers aanzienlijk financieel benadeeld zijn.

1. Afgerond.

05-11-2019
2

04-02-2020
3

06-05-2020
4

23-07-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

07-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Besprekingen met de kopende partij, de financier, de bestuurder en het
managementteam, correspondentie met het ICT bedrijf, telefonisch overleg
met andere betrokken partijen en personen.

07-08-2019
1

Groot aantal telefoongesprekken en uitvoerige e-mailcorrespondentie met
operational manager van Pabo 4.0, verhuizer, de advocaat van de
financier/pandhouder.

05-11-2019
2

Correspondentie met huurder (over en w eer), telefonisch overleg en
correspondentie met (advocaten van) de leveranciers en pandhouder .

04-02-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

1. Voorraden

€ 0,50

totaal

€ 0,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden betreffen (erotische) artikelen en attributen w elke zich bevinden
in Gelsenkirchen, Duitsland, bij Alt FineCom Finishing - eCommerce - Logistics
GmbH. De voorraden vertegenw oordigen een w aarde ad € 567.247,-.

07-08-2019
1

De voorraden maken onderdeel uit van de verpande activa die voor een
totaalbedrag ad € 1,- zijn verkocht.
Voor een toelichting hierover, alsmede op de ten aanzien van voorraden door
derden ingeroepen eigendomsvoorbehouden en retentierechten, w ordt
verw ezen naar punt 5.
De curator heeft als aanvulling op de koopprijs ten aanzien van de voorraden
bij de financier, tevens pandhouder, bedongen dat de boedel tot een bedrag
ad € 250.000,- de helft van de netto-opbrengst van de voorraden zal
ontvangen. Een en ander met inachtneming van eigendomsvoorbehouden en
retentierechten van derden.
De curator is in overleg met de advocaten van respectievelijk de
financier/pandhouder, FineCom en de leveranciers die een
eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd ter zake van de door hen aan Pabo
4.0 verkochte voorraden om te komen tot een oplossing van alle rechten en
aanspraken die deze schuldeisers jegens de boedel uitoefenen. Gezien de
conflicterende belangen, het feit dat de voorraden zich in Duitsland bevinden,
naar alle w aarschijnlijkheid Duits recht van toepassing is op alle aanspraken,
dient gedegen en zorgvuldig onderzoek plaats te vinden over de
rechtsgeldigheid en rechtmatigheid van al deze aanspraken. De curator tracht
voor alle betrokken partijen een redelijke oplossing en regeling te bereiken.

05-11-2019
2

De curator heeft recentelijk in overleg met pandhouder aan de leveranciers en
aan FineCom onder voorw aarde(n) een concreet voorstel gedaan tot

04-02-2020

respectievelijk (al dan niet gedeeltelijk) teruggave en respectievelijk
onderhandse of openbare verkoop van de (resterende) voorraden en is in
afw achting van een reactie van FineCom.

3

De leveranciers hebben het voorstel van de curator niet geaccepteerd.
FineCom stelt zich op het standpunt dat zij (naar Duits recht) vuistpandrecht
en/of retentierecht heeft op alle goederen w aaronder de goederen die onder
eigendomsvoorbehoud zouden zijn geleverd. De curator heeft overigens naar
alle leveranciers betw ist dat zij enig recht op eigendomsvoorbehoud hebben
om redenen dat ofw el een dergelijk voorbehoud niet is overeengekomen
danw el is vervallen in verband met instemming van aflevering van alle
goederen danw el een deel daarvan aan aflevering in het w arehouse van
FineCom. De curator, pandhouder en koper zijn in overleg met FineCom om te
komen tot een alomvattende regeling, w aarmee met de eventuele rechten en
belangen van de leveranciers zoveel mogelijk rekening w ordt gehouden.

06-05-2020
4

De pandhouder en FineCom hebben getracht om in rechtstreeks overleg de
contouren te verkennen van (de uitgangspunten van) een minnelijke regeling.
De curator is niet (exact) geinformeerd over de uitkomst van het overleg. De
curator beraadt zich over de thans ontstane situatie en eventuele
rechtsmaatregelen tegen FineCom. De leveranciers zullen, nadat de curator
een definitief standpunt heeft bepaald, nog over de eventueel in te stellen
acties w orden geinformeerd.

23-07-2020
5

De pandhouder, de koper en FineCom zijn er niet in geslaagd om een
minnelijke regeling te treffen. FineCom is niet bereid om enig artikel van de
voorraden die zij onder zich heeft af te geven en evenmin bereid om met de
curator een minnelijke schikking te treffen. De curator heeft over het door
FineCom ingeroepen pandrecht en de juistheid daarvan advies gevraagd bij
een Duitse advocaat omdat Duits recht op de rechtsverhouding van toepassing
w as/is. Naar aanleiding daarvan heeft de curator zich beraden om
rechtsmaatregelen tegen FineCom te treffen. Gezien de inhoud van dat advies
en het feit dat de boedel niet over de middelen beschikt om een procedure
tegen FineCom te beginnen en de betrokken leveranciers niet bereid w aren om
een boedelbijdrage te betalen, en alle zaken zich in het buitenland bevinden
en de curator geen beschikkingsmacht noch toegang heeft tot het gebouw van
FineCom, heeft de curator moeten besluiten om geen procedure (tot afgifte) in
te stellen, omdat de slagingskans te klein w as. De curator heeft FineCom
aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel eventueel zal lijden als
gevolg van het niet afgeven van de voorraden. De curator is verder afhankelijk
van de eventueel door de pandhouder en koper tegen FineCom in te stellen
juridische acties en zal door de pandhouder op de hoogte gehouden w orden
w aaronder indien schikkingsonderhandelingen zouden w orden hervat en/of
alsnog een regeling zal w orden bereikt.

20-01-2021
6

De curator is in overleg met de pandhouder over zijn(definitieve) plan van
aanpak w aarbij in onderling overleg een keuze zal w orden bepaald over de
beschikbare opties (alsnog initiatief tot een gesprek of procedure). De curator
is in afw achting van de beslissing van de pandhouder hierover.

19-07-2021
7

De curator en de pandhouder zijn nog in overleg met elkaar over het door
pandhouder en koper te bepalen plan van aanpak tegen FineCom. De curator
is in afw achting van een reactie op een voorstel dat hij heeft gedaan.

18-01-2022
8

Ondanks diverse verzoeken van de curator aan de pandhouder heeft de
curator nog geen voorstel ontvangen. De boedel beschikt niet over de
middelen om zelf (juridische) aktie te ondernemen tegen FineCom tot afgifte

18-07-2022
9

van de voorraden. De curator is afhankelijk van de medew erking en
beschikbaar stellen van de financiele middelen om een vordering tot afgifte
van deze zaken in te stellen, nu de pandhouder zakelijk gerechtigde is en
(mede) gerechtigd is tot de opbrengst. De curator zal aan de pandhouder
een laatste termijn stellen en, afhankelijk van haar reactie, een eindafw eging
maken en definitief standpunt bepalen om zelf afspraken te maken met
FineCom.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie punt 3.5.

07-08-2019
1

Telefoongesprekken en correspondentie met alle hiervoor genoemde
betrokken partijen.

05-11-2019
2

Correspondentie pandhouder.

23-07-2020
5

Correspondentie en telefonisch overleg met pandhouder en koper.

20-01-2021
6

Correspondentie met pandhouder over en w eer.

19-07-2021
7

Correspondentie met pandhouder.

18-01-2022
8

E-mails aan pandhouder.

18-07-2022
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldi op bankrekeningen bij de ABN AMRO
Bank per 8 juli 2019

€ 0,00

De (eventuele) vorderingen op de
groepsvennootschappen

€ 0,00

2. Immateriële activa
1. Aandelen in be you international B.V.
totaal

Boedelbijdrage

€ 77.499,00

€ 5.000,00

€ 0,50
€ 77.499,50

€ 5.000,00

Toelichting andere activa
1. Zie punt 3.6. De onder 1. genoemde activa maken onderdeel uit van de
verpande activa die voor een totaalbedrag ad € 1,- zijn verkocht.
De aandelen zijn rechtsgelding aan de financier verpand. Voor een toelichting
op de op de aandelen rustende pandrechten, w ordt verw ezen naar punt 5.
De navolgende rekeningnummers met bijbehorende saldi van bankrekeningen
die Pabo 4.0 aanhield bij ABN AMRO Bank zijn eveneens rechtsgeldig aan de

07-08-2019
1

financier verpand:
0824397819 met een creditsaldo ad € 83.491,04;
0832902616 met een creditsaldo ad € 1514,36;
0833721909 met een creditsaldo ad € 453,65.
Voor een toelichting op de op de creditsaldi rustende pandrechten, w ordt
verw ezen naar punt 5.
Een toelichting op alle intercompany vorderingen volgt in het tw eede openbaar
verslag. Voor een toelichting op de verpanding daarvan, verw ijst de curator
naar punt 5.
De saldi op de hierboven genoemde rekeningen over de periode tot datum
faillissement (t/m 7 juli 2019) zijn inmiddels overgeboekt naar de pandhouder
en de bedragen die zijn gestort vanaf datum faillissement, te w eten totaal €
38.275,87 zijn overgeboekt naar de boedelrekening.

1. Na datum faillissement is op de geblokkeerde rekeningnummer 819 over
de periode t/m 31 augustus 2019 nog een bedrag gestort van €
1.509,09. De curator heeft inmiddels ook aan de bank een
mutatieoverzicht gevraagd over de periode 1 september t/m 31
december 2019.
2. De curator heeft van Paypal Limited het saldo dat stond geparkeerd op
het geblokkeerde account op de boedelrekening ontvangen (€ 9.263,76)

1. De curator heeft in de voorbije verslagperiode op de geblokkeerde
bankrekening bij ABN AMRO Bank NV nog ontvangen € 1.710,37.
2. De curator onderzoekt nog of de boedel recht heeft op eventueel ten
name van Pabo danw el een van haar rechtsvoorgangers nog uitstaande
saldi op geblokkeerde accounts bij PayPal Limited.
3. De curator heeft in de voorbije verslagperiode nog € 1.250,-- als
aanvullende boedelbijdrage van de pandhouder ontvangen in verband
met de (administratieve) afhandeling van de levering van een van de
immateriële activa.

1. Na datum vorig verslag is nog een bedrag van € 2.286,54 op de
boedelrekening gestort.
2. Uit onderzoek is gebleken dat bij PayPal Limited geen
rekeningen/accounts ten name van Pabo 4.0 BV zijn afgesloten;
3. Afgerond;
4. De curator heeft de resultatenrekeningen (op maandbasis) van Pabo 4.0
en alle dochtervennootschappen bekeken en de onderlinge rekeningcourantverhoudingen met de (10) dochtervennootschappen, w aarvan 7
vennootschappen eveneens in staat van faillissement zijn verklaard,
w elke vennootschappen in respectievelijk Duitsland (3), Belgie (2) en
Frankrijk (1) w aren gevestigd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator
de (voorlopige) resultaten in beraad en naar zich laat aanzien heeft de
boedel nog aanzienlijke bedragen te vorderen van het merendeel van de
dochtervennootschappen. Aangezien nader onderzoek noodzakelijk is
naar de omvang van de vorderingen en schulden (over en w eer) en de
vorderingen op de dochtervennootschappen aan de pandhouder zijn
verpand, is de curator nog in overleg met de bestuurder daarvan
(ondermeer over de kosten van de financiering van een
boekenonderzoek door een externe accountant). Op dit moment is nog

05-11-2019
2

04-02-2020
3

06-05-2020
4

20-01-2021
6

onduidelijk of de saldi van de boedelrekeningen van de buitenlandse
vennootschappen toereikend zijn om na aftrek van de algemene
faillissementskosten en de vorderingen van crediteuren (met eventueel
zekerheidsrecht) en preferente crediteuren toereikend zal zijn om ook
aan concurrente crediteuren enige uitkering te doen. Hierover zal op
korte termijn navraag w orden gedaan. Zo niet, dan heeft het
vermoedelijk geen zin om een accountant in te schakelen en verdere
kosten te maken.

1. Na datum vorig verslag is nog een bedrag van € 892,71 op de
boedelrekening gestort;
2. Afgerond;
3. Afgerond;
4. De curator heeft inmiddels informatie ontvangen van de Duitse en
Belgische curator dat de saldi van de boedelrekeningen in die
faillissementen niet toereikend zullen zijn om na aftrek van de algemene
faillissementskosten en de schuldvorderingen van de bevoorrechte
schuldeisers aan concurrente crediteuren, w aaronder gefailleerde, enige
uitkering te doen. De curator heeft hierover verslag uitgebracht aan de
pandhouder die heeft laten w eten geen tijd en middelen meer te w illen
investeren in een nader financieel onderzoek naar de hoogte van de
vorderingen van gefailleerde op deze dochtervennootschappen. De
curator beraadt zich over de thans ontstane situatie mede in het licht van
het nog (nader) in te stellen boekenonderzoek of voldaan is aan de
boekhoudplicht en of sprake is van onbehoorlijk bestuur of paulianeus
handelen (zie 7.1, 7.5 en 7.6);
5. De curator heeft bericht ontvangen dat in het faillissement van de
Oostenrijkse dochtervennootschap Beate Uhse
Versandhandelsgesellshaft mbH te Innsbruck het saldo van de
boedelrekening toereikend w as om aan alle crediteuren een uitkering te
doen en er per saldo nog een bedrag resteert om aan de
aandeelhouder, Pabo 4.0 BV, een uitkering te doen. De curator heeft de
slotuitdelingslijst en het verslag over de rekening en verantw oording
door de Oostenrijkse curator ontvangen. Hierover heeft de curator nog
enkele vragen gesteld en is in afw achting van de beantw oording
daarvan.

1. Na datum vorig verslag is nog een bedrag van € 1.219,73 op de
boedelrekening gestort;
2. Afgerond;
3. Afgerond;
4. In beraad;
5. Naar aanleiding van nadere informatie die de curator in het faillissement
van de Oostenrijkse dochtervennootschap heeft ontvangen is gebleken
dat de concurrente crediteuren niet het totale bedrag van hun erkende
schuldvorderingen hebben ontvangen. Dit is een bedrag van € 3.535,--.
Het resterende saldo van de boedelrekening w as € 3.152,--. Nu het
vermogen nog niet is vereffend en de vennootschap is thans in liquidatie
en het is aan de vereffenaar om het vermogen bestaande uit het
resterende saldo van de bankrekening te vereffenen. Hoe dan ook, aan
Pabo 4.0/de boedel zal niets w orden uitgekeerd. Dit onderdeel is
afgerond.

19-07-2021
7

18-01-2022
8

18-07-2022
1. In de voorbije verslagperiode is nog € 2.112,44 van de bank op de

2.
3.
4.
5.

9

boedelrekening gestort;
Afgerond;
Afgerond;
In beraad;
Afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie punt 3.5.

07-08-2019
1

Correspondentie met ABN AMRO Bank over en w eer en - naast diverse
telefoongesprekken hierover - met de advocaten van de financier.

05-11-2019
2

Correspondentie bank en boekenonderzoek rekening courantverhoudingen
met groepsvennootschappen.

04-02-2020
3

correspondentie over en w eer, onderzoek accounts met PayPal en
correspondentie pandhouder en bestudering documenten.

06-05-2020
4

Voortzetting boekenonderzoek.

20-01-2021
6

Correspondentie met de heer Hülsmann en bestudering uitdelingslijst en
rekening en verantw oording.

19-07-2021
7

E-mails met ABN AMRO Bank.

18-07-2022
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.779,00
totaal

€ 27.779,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Dit betreft een bedrag ad € 27.779,- aan inbare handelsvorderingen

07-08-2019
1

Daarnaast is sprake van een aanzienlijk bedrag aan vorderingen op
consumenten. De vorderingen op consumenten hebben betrekking op
geleverde en niet betaalde artikelen. Per transactie betreffen die telkens
relatief kleine bedragen. De curator is in afw achting van een gedetailleerd en
actueel financieel overzicht, alsmede van de (adres)gegevens om deze
vorderingen in overleg met de pandhouder/koper te innen.
De debiteuren zijn rechtsgeldig aan de financier verpand. Voor een toelichting
op de debiteuren rustende pandrechten, w ordt verw ezen naar punt 5.
In onderzoek.

05-11-2019
2

Geïnd: € 8.737,73 (tot 1 juli 2020, w aarvan € 7.391,56 terugbetaling creditsaldi
International Card Services)

23-07-2020
5

Geïnd: € 9.173,92, w aarvan € 1.513,49 aan consumenten (die met al hun
crediteuren een (buiten)w ettelijke schuldsaneringsregeling hebben getroffen.

20-01-2021
6

Geïnd: € 9.783,59, w aarvan sinds het vorige verslag aanvullend € 609,67 door
bew indvoerders aan de boedel afgedragen gelden in het kader van de
betreffende (buiten)w ettelijke schuldsaneringsregelingen.

19-07-2021
7

Geïnd: € 9.890,32 w aarvan sinds het vorige verslag aanvullend € 106,73 door
bew indvoerders aan de boedel afgedragen gelden in het kader van W SNPregeling.

18-01-2022
8

Geïnd: in de voorbije verslagperiode aanvullend € 963,82 (totaal €
10.137,74).

18-07-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Besprekingen met de bestuurder en correspondentie en telefoongesprekken
met het managementteam en pandhouder.

07-08-2019
1

Inventarisatie en studie financieel overzicht.

05-11-2019
2

Correspondentie met schuldbemiddelingsbureau (over en w eer).

04-02-2020
3

Correspondentie met schuldbemiddelingsbureau over en w eer.

23-07-2020
5

Correspondentie en telefonisch overleg met schuldbemiddelingsbureau's over
en w eer.

20-01-2021
6

Correspondentie en telefoongesprekken met schuldbemiddelingsbureau's over
en w eer

19-07-2021
7

E-mails met schuldbemiddelingsbureau's

18-07-2022
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 19.665.673,00
Toelichting vordering van bank(en)
De financier van Pabo 4.0 en de groepsvennootschappen heeft bij de curator
haar schuldvordering ingdiend. Deze bedraagt in de hoofdsom € 18.088.714,exclusief provisie/fees en rente. De totale vordering tot 1 juli 2019 bedraagt €
19.665.673.- exclusief kosten.

5.2 Leasecontracten

07-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft 2 auto's aangetroffen:

07-08-2019
1

1. Citroën C3: ten behoeve van deze auto is een (operational)
leaseovereenkomst gesloten met Alphabet Nederland B.V. Deze
leaseovereenkomst zou evenw el niet met Pabo 4.0 zijn gesloten, maar
met Beate Uhse Netherlands B.V. De curator doet hier nader onderzoek
naar.
2. Audi A3: ten behoeve van deze auto is een (operational)
leaseovereenkomst gesloten met Volksw agen Pon Financial Services.
Deze auto zal w orden teruggegeven.
3. 2 Ricoh multifunctionele kantoormachines: deze zullen in onderling
overleg w orden teruggegeven.

1. Deze auto stond nog geregistreerd ten name van een rechtsvoorganger
van Pabo 4.0, zijnde een vennootschap die is betrokken in een
insolventieprocedure naar Duits recht die in Duitsland is geopend. De
leasetermijnen zijn overigens vanaf datum oprichting Pabo 4.0 door deze
vennootschap ook voldaan. In overleg met de Duitse curator is de auto
inmiddels aan de leasemaatschappij terug gegeven.
2. De Audi A3 is ook inmiddels terug gegeven.
3. De 2 kantoormachines zijn ook aan de leverancier terug gegeven.

Afgerond.

05-11-2019
2

04-02-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De financier stelt dat zij de navolgende zekerheden heeft bedongen:
geregistreerde akte(n) w aarmee een bezitloos pandrecht is gevestigd op
de voorraden en de inventaris;
geregistreerde akte(n) w aarmee een pandrecht is gevestigd op
banktegoeden, vorderingen uit hoofde van verzekeringen en vorderingen
op intercompany vennootschappen;
geregistreerde akte(n) w aarmee een pandrecht is gevestigd op de
aandelen in be you international B.V.
Daarnaast heeft de curator ter zake van de verpande creditgelden bericht
ontvangen van de mededeling van de pandakte aan de ABN Amro Bank d.d. 24
juni 2019. Voorts heeft de curator bericht ontvangen van een e-mail van ABN
AMRO Bank aan de advocaat van de financier w aarin de ontvangst van de
mededeling ter zake van de verpanding van de creditgelden w ordt bevestigd.
Het pandrecht is daarmee openbaar gemaakt.
De curator heeft na onderzoek vastgesteld dat ter zake van de door de
financier gestelde zekerheden aan de w ettelijke vereisten van vestiging is
voldaan.

5.4 Separatistenpositie

07-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De financier heeft bij brief d.d. 1 juli 2019 aangezegd de pandrechten
voornoemd te zullen uitw innen.

07-08-2019
1

Verkoop van de (verpande) activa heeft plaatsgevonden via onderhandse
executie als bedoeld in artikel 3:251 BW lid 2 aan koper.

04-02-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door 11 leveranciers is een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De curator heeft
inmiddels een onderzoek ingesteld naar de rechten van de leveranciers op de
geclaimde eigendomsvoorbehouden.

07-08-2019
1

Deze leveranciers hebben inmiddels bericht ontvangen w aarin zij w orden
uitgenodigd om ondertekende documenten aan te leveren w aaruit blijkt dat de
geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn overeengekomen.
Tevens heeft de curator in deze brief aangeven w aar de goederen zich kunnen
bevinden (bij FineCom dan w el in de fysieke w inkels in Duitsland, België en
Frankrijk). Eveneens zal bij de leveranciers nog w orden aangegeven of hun
rechten al dan niet zijn vervallen. Voorts zullen de leveranciers informatie
ontvangen omtrent het plan van aanpak, w elk plan is gericht op het (zoveel
mogelijk) w aarborgen van de rechten van de leveranciers.
De curator is in overleg met de advocaten van respectievelijk de
financier/pandhouder, FineCom en de leveranciers die een
eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd ter zake van de door hen aan Pabo
4.0 verkochte voorraden om te komen tot een oplossing van alle rechten en
aanspraken die deze schuldeisers jegens de boedel uitoefenen. Gezien de
conflicterende belangen, het feit dat de voorraden zich in Duitsland bevinden,
naar alle w aarschijnlijkheid Duits recht van toepassing is op alle aanspraken,
dient gedegen en zorgvuldig onderzoek plaats te vinden over de
rechtsgeldigheid en rechtmatigheid van al deze aanspraken. De curator tracht
voor alle betrokken partijen een redelijke oplossing en regeling te bereiken.

05-11-2019
2

De curator heeft aan alle betrokken partijen onlangs bij brief een voorstel
gedaan en verw ijst naar 3.6. Het totaalbedrag van de (met een geclaimd
eigendomsvoorbehoud) geleverde goederen is € 140.564,32 w aarvan een
bedrag van € 91.083,11 is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente schuldvorderingen.

04-02-2020
3

De betrokken leveranciers hebben het voorstel van de curator afgew ezen en
zijn niet bereid een boedelbijdrage te betalen of hebben dat niet toegezegd.
De curator is in overleg met de verhuurder om te komen tot een regeling.
Daarbij zal met de (eventuele) rechten en belangen van de betrokken
leveranciers van w ie nog goederen bij FineCom aanw ezig zijn zoveel mogelijk
rekening w orden gehouden.

06-05-2020
4

De pandhouder en FineCom hebben getracht om in rechtstreeks overleg de
contouren te verkennen van (de uitgangspunten van) een minnelijke regeling.
De curator is niet (exact) geinformeerd over de uitkomst van het overleg. De
curator beraadt zich over de thans ontstane situatie en eventuele
rechtsmaatregelen tegen FineCom. De leveranciers zullen, nadat de curator
een definitief standpunt heeft bepaald, nog over de eventueel in te stellen
acties w orden geinformeerd.

23-07-2020
5

zie toelichting 3.6

20-01-2021
6

Ongew ijzigd.

18-01-2022
8

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
De curator heeft van het managementteam informatie ontvangen w aaruit blijkt
dat de geclaimde eigendomsvoorbehouden voor een bedrag ad € 121.000,betrekking hebben op goederen/artikelen die zich bevinden bij FineCom.

07-08-2019
1

FineCom oefent retentierecht uit op alle goederen/artikelen van Pabo 4.0 die
bij FineCom in bew aring zijn.
De curator inventariseert de (conflicterende) rechten van de leveranciers met
een geclaimd eigendomsvoorbehoud, FineCom als retentor en de boedel.
Nu op de rechtsverhouding met FineCom Duits recht van toepassing is, is de
curator mogelijk genoodzaakt een Duitse advocaat te raadplegen. De curator
heeft inmiddels contact met de Nederlands advocaat van FineCom. De curator
zal trachten op korte termijn een bespreking te arrangeren met FineCom en de
financier/pandhouder.
Zie 5.5.

05-11-2019
2

Ondanks diverse verzoeken en sommaties heeft de curator van FineCom nog
geen gespecificeerd overzicht ontvangen van haar totale vordering. Deze zou
volgens mondelinge mededeling bedragen € 1.021.741,96 maar dit bedrag is
recentelijk door de curator bij brief gemotiveerd bestreden. De curator is van
mening dat hij per saldo van FineCom nog een bedrag krijgt omdat er een
aanzienlijk totaalbedrag aan voorschotten door Pabo 4.0 aan FineCom is
betaald. De curator heeft naast terugbetaling van het voorschot ook afgifte
gevraagd van de voorraden maar heeft ook een concreet voorstel gedaan aan
FineCom om te komen tot (onderhandse of openbare) verkoop van de
voorraden. De curator is in afw achting van een reactie.

04-02-2020
3

FineCom heeft bij brief d.d. 20 maart 2020 een overzicht gezonden van de
volgens haar openstaande facturen, een toelichting gegeven, erkend dat de
voorschotbetalingen zijn ontvangen en voornemens te zijn de goederen te
verkopen. Decurator heeft een (aanzienlijk) deel van de vorderingen en het
retentie- en vuistpandrecht bestreden. Partijen zijn in overleg over een
regeling. De curator zal zich inspannen om met de eventuele rechten en de
belangen van de betrokken leveranciers zoveel mogelijk rekening te houden.

06-05-2020
4

zie 3.6 en 5.5.

23-07-2020
5

zie 3.6

20-01-2021
6

Ongew ijzigd.

18-01-2022
8

Zie 3.6

18-07-2022
9

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Besprekingen en vele telefoongesprekken met de bestuurder en het
mangementteam, bestuderen van een groot aantal zekerheidsdocumenten,
correspondentie met FineCom, leveranciers, de financier/pandhouder en diens
advocaat.

07-08-2019
1

Telefoongesprekken en correspondentie met alle hiervoor genoemde
betrokken partijen.

05-11-2019
2

Correspondentie met (advocaten van) de leveranciers, telefonisch overleg en
correspondentie met (advocaten van) pandhouder en (advocaten van) de
verhuurder.

04-02-2020
3

Ongew ijzigd.Correspondentie met (advocaten van) pandhouder, koper en
verhuurder.

06-05-2020
4

correspondentie met pandhouder.

23-07-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten eerste meldt de curator dat de onderneming niet w ordt voortgezet.

07-08-2019
1

In het kader van de administratieve afw ikkeling van de geboekte orders,
alsmede de afhandeling van de verkoop van de voorraden en de verdeling van
de opbrengst daarvan, het bepalen van een standpunt over de
eigendomsvoorbehouden van de leveranciers en het retentierecht van
FineCom, is van belang dat Pabo 4.0 tijdelijk nog toegang behoudt tot de
private cloud. Deze w ordt beheerd door een extern ICT bedrijf.
Het tijdelijk in stand houden van het systeem is tevens in het belang van de
boedel van een Duitse gefailleerde vennootschappen van w aaruit de
exploitatie van de fysieke w inkels w ordt voortgezet tot vermoedelijk 1
september 2019. De curator heeft inmiddels met het ICT bedrijf en de Duitse
curator overeenstemming bereikt over de kosten van het tijdelijk in stand
houden van het ICT systeem. De kosten w orden vooralsnog tussen de beide
boedels op 50/50 basis verdeeld. Eenzelfde verdeling geldt voor de inzet van
externe personen in de periode van 8 juli tot 2 augustus 2019. Over de
periode vanaf 2 augustus 2019 w ordt per w eek bekeken w ie nog w ordt
ingezet. De curator maakt daarbij iedere w eek de afw eging tot w elke datum
Pabo 4.0 nog financieel belang heeft bij het tijdelijk voortzetten van de
relevante diensten (gebruik ICT systeem en diensten van externe personen).
De ICT-omgeving is tot 20 oktober 2019 operationeel gebleven en alle
(w ezenlijke) bestanden w aaronder een groot aantal mappen met de financiele
administratie inclusief controling en management zijn op een harde schijf
gezet. De curator heeft inmiddels de harddisk (w elke is versleuteld)
ontvangen. De inzet en diensten van tw ee externe personen (financieel- en
operational manager) zijn inmiddels beeindigd.

05-11-2019
2

Afgerond.

04-02-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging
Voor de met het bovenstaande voor de boedel gemoeid zijn de kosten, heeft
de financier een boedelkrediet ad € 40.000,- beschikbaar gesteld. De
besteding, verantw oording, kostenverdeling en doorbelasting aan de Duitse
boedel volgt in het volgende verslag.

07-08-2019
1

Daarvoor verw ijst de curator naar het tussentijds financieel verslag.

05-11-2019
2

Over de in de voorbije verslagperiode nog gedane inkomsten en uitgaven
verw ijst de curator naar 3e tussentijds financieel verslag

04-02-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Besprekingen met het managementteam, de financier/pandhouder en de
Duitse en Belgische curatoren, telefoongesprekken, overleg en
correspondentie met het ICT bedrijf, bestuurder, managementteam en (de
advcoaat van) de pandhouder.

07-08-2019
1

Telefonisch overleg en uitvoerige correspondentie met medew erkers van het
ICT-bedrijf, de Duitse curator, operational en financieel manager van Pabo 4.0.

05-11-2019
2

Correspondentie en telefonisch overleg met de medew erkster van de Duitse
curator, aangifte boedel btw 3e en 4e kw artaal.

04-02-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ja. Dit zal nog in kaart w orden gebracht.

07-08-2019
1

De curator heeft de beschikking over de financiele administratie van Pabo 4.0;
zow el op papier als digitaal op de harde schijf. Op korte termijn zal een
orienterend boekenonderzoek naar de volledigheid en deugdelijkheid daarvan
w orden ingesteld.

05-11-2019
2

Dit oriënterend onderzoek zal in deze verslagperiode w orden opgestart.

04-02-2020
3

In onderzoek.

06-05-2020
4

Ongew ijzigd.

23-07-2020
5

Of aan de boekhoudplicht is voldaan hangt af van de resultaten van een nader
in te stellen boekenonderzoek w aarvoor een (externe) accountant zal moeten
w orden ingesteld. De boedel beschikt echter niet over de financiele

20-01-2021
6

mogelijkheden om een dergelijk onderzoek in te stellen. De curator beraadt
zich over een (kosteneffectieve) vervolgaanpak.
Nu, zoals onder 3.8 uiteengezet, de pandhouder geen middelen aan de boedel
ter beschikking w il stellen om een nader accountantsonderzoek in te stellen
naar de omvang en verloop van de rekening-courantverhoudingen tussen
gefailleerde en de dochtervennootschappen en het boekenonderzoek voor een
belangrijk deel zich daarop zou toespitsen, beraadt de curator zich over deze
thans ontstane situatie en of er een alternatieve (financierings)mogelijkheid is
om alsnog een (nader) boekenonderzoek in te stellen. Daarin zou ook de
rechtmatigheid van het door de vorige bestuurders gevoerde beleid en
(eventueel) paulianeus handelen of nalaten kunnen w orden getoetst.

19-07-2021
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De curator iseen orienterend boekenonderzoek gestart.

18-01-2022
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De curator heeft in de voorbije verslagperiode het boekenonderzoek
voortgezet w aaronder de stortingen van de door de
dochtervennootschappen op de ABN AMRO bankrekening gestorte bedragen
en de aan de voormalige bestuurders en managers uitbetaalde
managementfees en onkosten. De accountant had ten tijde van het
faillissement geen opdracht gekregen om de grootboekadministratie in te
richten. De curator heeft daarom geen grootboekadministratiekaarten
ontvangen zodat hij geen inzicht heeft in het ontstaan, verloop en de
eindsaldi van de rekening-courantvorderingen over en w eer met de
dochtervennootschappen (van aan dochtervennootschappen doorbelaste
fees en door Pabo 4.0 van hen ontvangen betalingen). De curator heeft
inmiddels zelf aan de hand van de bankafschriften een onderzoek uitgevoerd.
Over de resultaten daarvan beraadt hij zich op dit moment. Alle
inkoopfacturen en de bankafschriften over 2018 en 2019 zijn afgegeven.
Gezien de grootboekmutatiekaarten ontbreken is slechts ten dele aan de
boekhoudplicht voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Nee, nog niet aan de orde. Het eerste (gebroken) boekjaar liep van 31 maart
2018 tot 1 april 2019.

07-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit w ordt beoordeeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-08-2019
1

In onderzoek.

Toelichting

05-11-2019
2

Dit zal in het kader van het boekenonderzoek w orden meegenomen.

Toelichting

06-05-2020
4

Ongew ijzigd.

Toelichting

19-07-2021
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zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

07-08-2019
1
05-11-2019
2

Dit zal in het kader van het boekenonderzoek w orden meegenomen.

Toelichting

06-05-2020
4

Ongew ijzigd.

Toelichting
zie 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

07-08-2019
1

Ongew ijzigd.

06-05-2020
4

ongew ijzigd.

23-07-2020
5

zie 7.1.

18-01-2022
8

Nadat het boekenonderzoek is afgerond zal de curator een standpunt
bepalen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en eventueel
paulianeus handelen.

18-07-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen met de bestuurder, de financier/pandhouder, uitgebreide studie
en onderzoek naar de rechtsgeldigheid van alle pandakten en onderliggende
documenten door de curator en mr. Van Hulten.

07-08-2019
1

Inname en eerste controle van de financiele administratie, correspondentie en
telefonisch overleg daarover met de financieel manager.

05-11-2019
2

Voorbereiding en orienterend onderzoek in de boeken.

04-02-2020
3

Voortzetting uitvoering boekenonderzoek, bestuderen resultatenrekening (op
maandbasis) van Pabo 4.0 en alle dochtervennootschappen en onderlinge
rekening-courantverhoudingen.

20-01-2021
6

Correspondentie met pandhouder over en w eer.

19-07-2021
7

Deel van het boekenonderzoek uitgevoerd.

18-01-2022
8

Voortzetten boekenonderzoek.

18-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.763,60
Toelichting

07-08-2019
1

1. UW V P.M.
2. ICT bedrijf € 9.075,- (€ 18.150,- op basis van een 50/50 verdeling met de
curator van de boedel van de Duitse vennootschap).
3. YesTelecom € 150,-.
4. Inzet ingehuurde manager € 3.600,- (7.200,- op basis van een 50/50
verdeling met de curator van de boedel van de Duitse vennootschap).
5. AFAS € 938,60.

€ 78.340,85

05-11-2019
2

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag (post B).

Toelichting

04-02-2020
3

1. salaris curator t/m 31 juli 2019 € 104.912,68 en verschotten € 4.196,50
exclusief btw . De curator heeft gefactureerd € 83.200,--. De btw over het
salaris is inmiddels terug gevraagd.
2. Loonheffingen w egens medew erking die tijdelijk na opzegtermijn voor de
boedel heeft gew erkt € 3.643,-- (voldaan).
3. ICT-bedrijf, YES telecom, ingehuurd personeel, verzekeringen, accountants
en salaris adviesbureau kosten, tijdelijke huurpand medew erkers een bedrag
w aarvoor de curator verw ijst naar het tussentijds financieel verslag (voldaan);
4. UW W V € 360.996,69 (niet voldaan);

Toelichting

06-05-2020
4

1. salaris en verschotten van de eerste beschikking van de rechtbank zijn
betaald. Inmiddels is een 2e beschikking afgegeven over de periode 1 t/m 10
augustus 2019 w aarbij het salaris is vastgesteld op € 26.466,88 en
verschotten € 1.058,68 exclusief. Deze zijn inmiddels (grotendeels) voldaan.
2. Afgehandeld.
3. Afgehandeld.
4. UW V € 366.284,24 (niet voldaan).

€ 409.482,89
Toelichting
1. Het resterend salaris (€ 3.305,93) is voldaan.
2. Afgehandeld;
3. Afgehandeld;
4. UW V € 366.284,24 (niet voldaan)
5. Pabo Bidco, boedelkrediet € 40.000,-6. De heer S. Meulenbelt € 3.198,65 (bruto) w egens niet door UW V uitgekeerd
salaris over de periode na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-07-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

07-08-2019
1

Nog onbekend. Per 8 juli 2019 w orden de Nederlandse
groepsvennootschappen w aarvan Pabo 4.0 onderdeel uitmaakt door de
Belastingdienst niet meer als fiscale eenheid voor de BTW aangemerkt (brief
d.d. 26 juli 2019).

€ 122.484,00

05-11-2019
2

Toelichting
De curator heeft op verzoek van de Belastingdienst inmiddels informatie
verstrekt over de (ten onrechte) in vooraftrek gebrachte btw ex artikel 29.7
W ob.

€ 274.013,00

06-05-2020
4

€ 274.013,00

23-07-2020
5

Toelichting

20-01-2021
6

De curator heeft boedelaangiften btw 3e en 4e kw artaal 2020 gedaan.

Toelichting

19-07-2021
7

De curator heeft boedelaangiften btw gedaan over 1e en 2e kw artaal 2021

Toelichting

18-01-2022
8

Namens de curator zijn de boedelaangiften voor de btw gedaan over 3e en 4e
kw artaal 2021 (beiden nihil).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-08-2019
1

Nog onbekend.

€ 172.651,07

04-02-2020
3

€ 172.654,02

18-01-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

07-08-2019
1

Een voormalig medew erkster van Pabo 4.0 heeft haar vordering ingediend.
Deze w ordt nog beoordeeld.

€ 29.110,02

05-11-2019
2

€ 29.110,02

23-07-2020
5

Toelichting
andere preferente crediteuren staan erkend voor een bedrag van £ 14.029,06

8.5 Aantal concurrente crediteuren
112

07-08-2019
1

119

05-11-2019
2

Toelichting
Door de curator (voorlopig) erkende concurrente crediteuren.

136

04-02-2020
3

140

06-05-2020
4

141

23-07-2020
5

143

20-01-2021
6

146

19-07-2021
7

148

18-01-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.239.380,85
Toelichting
In totaal is door concurrente crediteuren voor een bedrag ad € 3.239.380,85
aan vorderingen ingediend. Deze vorderingen kunnen als volgt w orden
onderscheiden:

07-08-2019
1

1. Leveranciers van goederen hebben vorderingen ingediend ter hoogte van
een totaalbedrag ad € 237.232,85.
2. Consumenten die betaald hebben voor goederen die niet zijn geleverd
hebben vorderingen ingediend ter hoogte van een totaalbedrag ad €
294.636,65. De curator onderzoekt nader aan w ie en op w elke
bankrekening(en) deze gelden zijn overgeboekt en of deze gelden al dan niet
tot het vermogen van de boedel behoren.
3. Overige concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend ter hoogte
van een totaalbedrag ad € 2.707.511,35

Toelichting

05-11-2019
2

€ 1.249.418,69 door curator voorlopig erkende crediteuren;
£ 225.912,68 door curator voorlopig erkende crediteuren

Toelichting

04-02-2020
3

€ 2.179.520,16 door curator voorlopig erkende credieuren;
£ 225.912,68 door curator voorlopig erkende crediteuren.

Toelichting

06-05-2020
4

€ 2.097.440,56 door de curator voorlopig erkende crediteuren;
£ 225.912,68 door de curator voorlopig erkende crediteuren.

Toelichting

23-07-2020
5

€ 2.097.490,56 door de curator voorlopig erkende crediteuren;
£ 225.912,68 door de curator voorlopig erkende crediteuren.

Toelichting

20-01-2021
6

€ 2.097.608,28 door de curator voorlopig erkende crediteuren;
£ 225.912,68 door de curator voorlopig erkende crediteuren.

Toelichting

19-07-2021
7

€ 14.899.770,78 door de curator voorlopig erkende crediteuren;
£ 225.912,68 door de curator voorlopig erkende crediteuren;

Toelichting
€ 12.978.065,55 door de curator voorlopig erkende crediteuren;
£ 225.912,68 door de curator voorlopig erkende crediteuren;

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

18-01-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

07-08-2019
1

Op basis van de huidige stand van zaken in het boedelactief kan op dit
moment nog geen definitieve uitspraak w orden gedaan of het saldo van de
boedelrekening na aftrek van de algemene faillissementskosten en de super
preferente boedelvordering van de UW V - die nog moet w orden ingediend toereikend zal zijn om ook aan overige crediteuren enige uitkering te doen. De
curator acht de kans daarop klein

05-11-2019
2

Gezien de hoogte van de super preferente boedelvordering van de UW V is het
perspectief dat het saldo van de boedelrekening, na aftrek van de algemene
faillissementskosten inclusief deze vordering van UW V, toereikend zal zijn voor
een uitkering aan andere crediteuren nog lager gew orden. Hierover zal de
curator bij de financiele afw ikkeling van het faillissement definitief berichten.

04-02-2020
3

Ongew ijzigd.

06-05-2020
4

Het staat nagenoeg vast dat het saldo van de boedelrekening na aftrek van
de algemene faillissementskosten inclusief super preferente vordering van de
UW V niet toereikend zal zijn om aan andere crediteuren enige uitkering te
doen.

20-01-2021
6

Ongew ijzigd.

19-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Besprekingen met het managementteam, het aanschrijven van crediteuren en
daaruit voortvloeiende correspondentie.

07-08-2019
1

Beoordelen van de ingediende schuldvorderingen en plaatsen op de lijst van
voorlopig erkende preferente danw el concurrente crediteuren.

05-11-2019
2

Correspondentie met crediteuren over en w eer.

04-02-2020
3

Ongew ijzigd.

06-05-2020
4

Correspondentie met crediteuren.

20-01-2021
6

Correspondentie met crediteuren

19-07-2021
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9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen
Zie punt 1.2.

07-08-2019
1

Hiervoor verw ijst de curator naar 1.2. De naam van de w ederpartij is Doet
Finance BV.

05-11-2019
2

Procedure Pabo 4.0 en DOET Finance BV. De curator is in afrondend overleg
met de advocaat van DOET Finance over een minnelijke regeling.

04-02-2020
3

Zie 1.5. Nu een schikking is bereikt en uitgevoerd is de procedure ter rolle van
1 april jl. (ambtshalve) geroyeerd.

06-05-2020
4

Afgerond.

23-07-2020
5

1. Inmiddels is door een (voormalig) leverancier tevens schuldeiser een
procedure gestart tegen de curator;

19-07-2021
7

9.2 Aard procedures
Pabo 4.0 w as eiseres in deze procedure en vorderde ten titel van nakoming
van een overeengekomen koopsom een bedrag van in totaal € 330.000,-exclusief rente en kosten. Tegen deze vordering is verw eer gevoerd door
gedaagde partij.

05-11-2019
2

zie onder 9.1

04-02-2020
3

Afgerond.

23-07-2020
5

1. De leverancier vordert dat de rechtbank voor recht verklaart dat de
curator onrechtmatig heeft gehandeld doordat hij de leverancier niet
heeft benaderd als potentiele overnamekandidaat althans haar niet in
het biedingsproces te betrekken en de zaak ter vaststelling van schade
te verw ijzen naar een schadestaatprocedure.

9.3 Stand procedures

19-07-2021
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9.3 Stand procedures
Deze is door de rechtbank Oost-Brabant geschorst en verw ezen naar de
parkeerrol van 1 april 2020.

05-11-2019
2

Geschorst;

04-02-2020
3

Afgerond.

06-05-2020
4

1. De rechtbank heeft inmiddels een inlichtingencomparitie gelast en de
zitting zal plaatsvinden op 15 november 2021. Over de uitkomst zal in
het volgende verslag w orden bericht. De rechter-commissaris heeft
toestemming gegeven verw eer te voeren tegen de vorderingen (bij
bericht d.d. 8 januari 2021).

1. Op verzoek van de rechtbank is de zitting verplaatst naar 21 maart 2022.
De curator zal in het volgende verslag over de uitkomst daarvan nader
berichten.

1. De rechtbank Zeeland-W est-Brabant heeft de vorderingen van de
voormalig leverancier tegen de curator afgew ezen en zij is veroordeeld
in de proceskosten voor een bedrag van € 2.063,-- met de nakosten
van € 163,--. Daarnaast heeft deze leverancier in de voorbije
verslagperiode bij de rechtbank tevens een verzoekschrift ingediend tot
het houden van een voorlopig getuigenverhoor en tot afgifte van
stukken. Daartegen heeft de curator verw eren gevoerd. Ook deze
vorderingen heeft de rechtbank afgew ezen. Ook in deze procedure is
de w ederpartij in de proceskosten veroordeeld groot € 1.0126,--. In
beide zaken is vonnis gew ezen door de rechtbank Zeeland-W estBrabant.

9.4 Werkzaamheden procedures
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18-01-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Schikkingsonderhandelingen en correspondentie met advocaat van Doet
Finance BV.

05-11-2019
2

De curator heeft telefonisch en per e-mail onderhandeld met de advocaat van
DOET Finance;

04-02-2020
3

Telefonisch en schriftelijk overleg met advocaat DOET Finance en advocaat
pandhouder.

06-05-2020
4

Correspondentie met advocaat van de curator en aanvullen conclusie van
antw oord en bestudering dossier.

19-07-2021
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Correspondentie met advocaat van de curator.

18-01-2022
8

Processtukken beoordeeld en aangevuld, zitting rechtbank en
correspondentie en telefonische gesprekken met mr M. Lohman.

18-07-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Het overzetten van alle data (o.a. orderafhandeling, voorraden en de
gehele financiële administratie) uit de private cloud naar (excel) files.
2. Het afhandelen van de rechten van leveranciers op goederen, het
retentierecht van FineCom en het begeleiden van de verkoop van de
voorraden.
3. Het definitief vaststellen van de omvang van de intercompany
vorderingen op groepsvennootschappen en van de vorderingen op
debiteuren, alsmede afspraken maken over het innen daarvan met
pandhouder/koper.
4. Het ontruimen van het bedrijfspand te Hulst.
5. Het vervolgen van het boekenonderzoek en controleren of er
aanw ijzingen zijn voor w anbeleid en/of pauliana.

1. Afgerond;
2. In behandeling en overleg met alle betrokken partijen;
3. Het vaststellen van de omvang van de intercompany vorderingen en
andere derden zal in het kader van het orienterend boekenonderzoek
w orden meegenomen. Daarbij past w el de aantekening dat bijna alle
groepsvennootschappen inmiddels in staat van faillissement verkeren en
de curator heeft de curator van die vennootschappen inmiddels gevraagd
om mee te delen of het saldo van hun boedelrekeningen toereikend zal
w orden om na aftrek van de algemene faillissementskosten inclusief
boedelschulden en de vorderingen van preferente crediteuren ook
toereikend zal w orden om aan concurrente crediteuren een uitkering te
doen.
4. Ontruiming is uitgevoerd.

07-08-2019
1

05-11-2019
2

5. Het boekenonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
uitgevoerd.

1. Afgerond;
2. In behandeling en overleg met alle betrokken partijen om een voor allen
billijke regeling te treffen. Mocht dat overleg niet tot resultaat leiden dan
zal de curator (mogelijk) genoodzaakt zijn om een procedure in Duitsland
tegen FineCom in te stellen;
3. Dit zal in de komende verslagperiode verder ter hand w orden genomen
w aarbij de curator de reactie van de curatoren van de buitenlandse
groepsvennootschappen zal betrekken bij de vraag of het tijd- en
kostentechnisch effectief is om hieraan nog specifieke aandacht te
schenken. De curator is daarover ook in overleg met de pandhouder aan
w ie de vorderingen op groepsvennootschappen zijn verpand;
4. Afgerond;
5. Het orienterend boekenonderzoek zal op korte termijn w orden ingesteld;
6. Formaliseren en uitvoeren van een schikking met DOET Finance BV.

1. De curator verw acht dat de gesprekken en onderhandelingen met
FineCom tot resultaat zullen leiden en w ellicht al op korte termijn
afspraken kunnen w orden gemaakt over de verkoop en een
verdeelsleutel over de opbrengst van de goederen. De curator zal zoveel
mogelijk met de eventuele rechten en belangen van de leveranciers
rekening houden.
2. Gezien de aandacht van de curator in de voorbije verslagperiode zich nog
steeds heeft toegespitst op diverse urgente dossiers zal het onderzoek
over de (hoogte van) de intercompanyverhoudingen in de komende
verslagperiode pas w orden opgestart.
3. Afgerond.
4. Het boekenonderzoek zal eveneens op korte termijn w orden opgestart.
5. Afgerond.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afgerond;
In behandeling en overeg met alle betrokken partijen;
In onderzoek;
Afgerond;
Het boekenonderzoek w ordt in de komende verslagperiode voortgezet;
Voltooid

1. Afgerond;
2. De curator blijft in overleg met pandhouder en koper en is in afw achting
van de uitkomst van het overleg tussen hen en Finecom. W ellicht dat
alsnog een regeling kan w orden bereikt over de verdeling van de (netto)
opbrengst van de voorraden;
3. De curator zal op korte termijn een beslissing nemen over een in te
schakelen (externe) accountant naar (ondermeer) de deugdelijkheid van
de gevoerde administratie en de (saldi van de) vorderingen en schulden
uit hoofde van de rekening-courantverhouding tussen Pabo 4.0 en alle
dochtervennootschappen vast te stellen. Het overleg met de pandhouder
hierover en over de te maken kosten w ordt voortgezet;
4. Afgerond;
5. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt in het kader van het

04-02-2020
3

06-05-2020
4

23-07-2020
5

20-01-2021
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(eventeel) nader in te stellen boekenonderzoek meegenomen;
6. Voltooid.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afgerond;
Ongew ijzigd;
Afgerond;
Afgerond;
In beraad;
Voltooid;
Afw ikkelen te verw achten uitkering van de Oostenrijkse
dochtervennootschap;
8. Info over stand procedure tussen leverancier/schuldeiser tegen curator.

De openstaande punten zijn nog als volgt.

19-07-2021
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18-01-2022
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1. Ongew ijzigd en de curator hoopt het overleg af te ronden met de
pandhouder voor een standpunt naar FineCom en is in afw achting van
een definitief standpunt over zijn voorstel tot een oplossing met FineCom
over de verdeling van de opbrengst van de voorraden tussen de
betrokken partijen;
2. Gezien het ontbreken van middelen in de boedel om (een) verdiept
boekenonderzoek te doen beraadt de curator zich hoe dit verder op te
pakken;
3. Afgerond (er komt geen uitkering van de curator/vereffenaar van de
Oostenrijkse dochtervennootschap);
4. Informeren over stand en eventuele uitkomst procedure tussen
leverancier/schuldeiser en curator.

1. Ongew ijzigd en de curator is in afw achting van een definitieve reactie
van de pandhouder. De curator zal aan de pandhouder een laatste
termijn stellen en een eindafw eging over een vervolgaktie tegen
FineCom maken.
2. Voortzetten en zo mogelijk afronden boekenonderzoek en standpunt
bepalen over de rechtmatigheid van het door de voormalige
bestuurders gevoerde beleid en eventueel paulianeus handelen.

18-07-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Minimaal 1 jaar.

07-08-2019
1

6 maanden

05-11-2019
2

6 maanden

06-05-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
18-1-2023

18-07-2022
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10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

