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Algemene gegevens
Naam onderneming
VitaK B.V.

16-11-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as statutair gevestigd te Maastricht aan het adres
Oxfordlaan 70 te (6229 EV) te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 14068739, tevens handelend onder de namen R&D
Group VitaK en VitaK Innovation in Life Science.

16-11-2018
1

Activiteiten onderneming
VitaK hield zich bezig met de ontw ikkeling en productie van innovatieve
medische apparaten (IVD/POC) voor professionals in de gezondheidszorg.
Tevens verrichte VitaK pre-klinische onderzoeken en laboratoriumdiensten
(NGP-test).

08-03-2019
2

De pre-klinische onderzoeken en laboratoriumdiensten w orden ook w el CROdiensten genoemd.

29-05-2019
3

Financiële gegevens

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 217.310,00

€ -242.887,00

€ 425.361,00

2016

€ 411.000,00

€ -434.889,00

€ 730.958,00

2015

€ 273.000,00

€ -830.061,00

€ 1.432.776,00

Toelichting financiële gegevens
De administratie van VitaK w erd verzorgd door Du Roi Accountants &
Belastingadviseurs gevestigd te Beek. De curator heeft thans in het bezit de
jaarstukken 2016 en de concept jaarstukken 2017.

16-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

16-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 12.017,44

16-11-2018
1

€ 15.572,88

08-03-2019
2

€ 0,00

29-05-2019
3

€ 5.836,79

22-08-2019
4

€ 5.478,46

19-02-2020
5

€ 41.813,82

03-11-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-10-2018

16-11-2018
1

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

08-03-2019
2

t/m
8-3-2019
van
9-3-2019

29-05-2019
3

t/m
28-5-2019
van
29-5-2019

22-08-2019
4

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

19-02-2020
5

t/m
19-2-2020
van
3-4-2020

03-11-2020
6

t/m
30-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 35 min

2

87 uur 39 min

3

52 uur 3 min

4

65 uur 30 min

5

25 uur 48 min

6

41 uur 36 min

totaal

327 uur 11 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste faillissementsperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met
betrokken partijen w aaronder de aandeelhouders, de ex-bestuurder, oud
w erknemers, potentiële investeerders. Daarnaast is de curator aangevangen
met het innen van de debiteuren. Het personeel is ontslagen, de huur is
beëindigd en de curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart.

16-11-2018
1

In de tw eede faillissementsperiode heeft de curator samen met de
aandeelhouders en de ex-bestuurder getracht een doorstart te
bew erkstelligen. Een doorstart van curanda bleek echter niet mogelijk.

08-03-2019
2

Aangezien een doorstart niet mogelijk is gebleken, heeft de curator de activa
van curanda in kaart gebracht en veilig gesteld. Een deel van de activa,
w aaronder de bedrijfsinventaris en voorraad, is reeds door de curator
verkocht. Voor de overige activa van curanda, w aaronder MGP-bepalingen en
patenten tracht de curator een koper te vinden.
In de derde faillissementsperiode heeft de curator zich met name gericht op
het veiligstellen en het in kaart brengen van de inhoud van de vriezers in het
laboratorium van VitaK, het veilig stellen van relevante bescheiden en
boekhouding in de kantoorruimte van VitaK, de ontruiming van de
bedrijfsruimten en het in kaart brengen van potentiële kopers van de patenten
en resterende overige activa.

29-05-2019
3

In de vierde faillissementsperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met
betrokken partijen om een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen die
zich bij curanda in de aanloop naar het faillissement hebben afgespeeld. De
curator zal hier in de komende faillissementsperiode nader onderzoek naar
doen. Daarnaast is de curator is in gesprek met potentiële kopers van de
activa van curanda.

22-08-2019
4

In de vijfde faillissementsperiode heeft de curator w ederom gesprekken
gevoerd met betrokken partijen om een beeld te krijgen van de
gebeurtenissen die zich bij curanda in de aanloop naar het faillissement
alsmede in een verder verleden hebben afgespeeld. Daarnaast heeft de
curator de boekhouding onderzocht en nader onderzoek gedaan naar
rechtmatigheid. De curator is voorts in gesprek met partijen die mogelijk activa
van curanda w illen kopen.

19-02-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator met name onderhandelingen
gevoerd met potentiële kopers van het actief van curanda en is de curator
overgegaan tot verkoop van een deel van dit actief.

03-11-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
VitaK B.V. is blijkens de inschrijving in de Kamer van Koophandel opgericht op
20 maart 2001. De laatst bekende bestuurder van curanda is de heer M.
Omidvar. Hij w erd bestuurder op 1 augustus 2013. De aandeelhouders van

16-11-2018
1

curanda zijn Pharma Hope Holding B.V. voor 40,1%, UniVenture B.V. voor
49,9% en N.V. Limburgs Instituut voor Ontw ikkeling en Financiering (LIOF) voor
10%.
Volgens eigen zeggen w as de heer M. Omidvar van 1 augustus 2013 tot 1
december 2017 bestuurder en vanaf 1 december 2017 tot juli 2018 interim
bestuurder.

29-05-2019
3

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

16-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Curanda w as verzekerd middels verzekeringstussenpersoon Van Oost,
gevestigd te Hoensbroek, voor aansprakelijkheid bedrijf, aansprakelijkheid
w erknemer-bestuurder, inventaris, ziekteverzuim en collectieve ongevallen.
Indien en voor zover deze verzekeringen nog niet zijn geëindigd w egens
betalingsachterstand, lopen deze verzekeringen op korte termijn af.

16-11-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van curanda gelegen aan de Oxfordlaan 70 en Oxfordlaan 55
w erd verhuurd door BioPartner Center Maastricht B.V., gevestigd aan de
Oxfordlaan 70 te Maastricht. De curator heeft de huurovereenkomsten tussen
curanda en BioPartner Center Maastricht B.V. met machtiging van de rechtercommissaris beëindigd ex artikel 39 FW .

16-11-2018
1

Bio Partner Center Maastricht B.V. heeft het grootste deel van haar vordering
op curanda kunnen verrekenen met de door curanda betaalde huur ad €
33.500,00 inclusief btw .

29-05-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (oud)bestuurder van curanda is er een liquiditeitsprobleem
ontstaan door problemen met de CE-certificering van het belangrijkste product
van curanda, de StiffnoGraph, w aardoor VitaK niet in staat w as om het product
te leveren. Dit betekende w egval van omzet terw ijl de kosten door bleven
lopen.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

16-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

16-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

16-11-2018
1

Toelichting
De curator heeft het personeel met machtiging van de rechter-commissaris
ontslagen op 24 oktober 2018 met inachtneming van de contractuele of
w ettelijke opzegtermijn.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-10-2018

4

De curator heeft het personeel met machtiging van de rechtercommissaris ontslagen op 24 oktober 2018 met inachtneming van
de contractuele of w ettelijke opzegtermijn.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft gesprekken gevoerd met het personeel alsmede het ontslag
aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Nvt
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

16-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 41.846,00

totaal

€ 41.846,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda huurde aan de Oxfordlaan 70/55 een laboratorium, een scanruimte en
diverse kantoorruimten.

16-11-2018
1

Het laboratorium is volledig ingericht met onderzoeksapparatuur, w aaronder
microscopen, diepvriezers en andere benodigdheden voor het verrichten van
w etenschappelijk onderzoek. In de diepvriezers bevinden zich volgens
mededelingen van de bestuurder van curanda en het personeel zogenoemde
MGP-bepalingen, meer specifiek dp-ucMGP-bepalingen alsmede antilichamen.
Voornoemde bepalingen zijn kennelijk cruciaal voor het verrichten van
w etenschappelijk onderzoek en vertegenw oordigen derhalve w aarde. Verder
bevindt zich in het laboratorium een lichtmicroscoop met fluorrescentie-opzet.
Ten slotte staan er celkw eek faciliteiten en een steriele w erkkast, een CO2
broedstoof, alsmede 'normale' microscopen.
In de scanruimte staat een DEXA Hologic Discovery A-scanner met als
toegevoegde optie de mogelijkheid om nauw keurig opmetingen te doen van
de w ervels met 3-dimensionaal beeld. Ook staat er een echo-apparaat van het
type ESAOTE Picus Pro, alsmede meubilair.
In de kantoorruimten staat kantoormeubilair w aaronder kasten, stoelen,
tafels, computers, etcetera.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Fiscus heeft nog geen beroep gedaan op een eventueel bodemvoorrecht.

16-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

16-11-2018
1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechtercommissaris geveild middels een online veiling door BVBA Auctions. De
hierboven genoemde botscanner DEXA Hologic Discovery A is onderhands
verkocht met toestemming van de rechter-commissaris aan Tromp Medical
Engineering voor het bedrag ad € 6.050,00 inclusief btw .

29-05-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van curanda bestaat uit circa 350 stuks van de StiffnoGraph.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

16-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn diverse lopende aanvragen voor het verrichten van w etenschappelijk
onderzoek op onder andere bloedsamples. Deze w erkzaamheden kunnen niet
w orden uitgevoerd. Het personeel van curanda is ziek, zo blijkt uit het
personeelsdossier van curanda.

16-11-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curanda heeft in bezit een achttal octrooien, w aaronder Europese en
Amerikaanse octrooien. Deze octrooien zien met name op w etenschappelijk
onderzoek naar vitamine K2 en de invloed van deze vitamine op o.a. de nieren,
de huid, en microcirculatie. Dit zou de basis zijn voor het product de
Stiffnograph.

16-11-2018
1

In kas zitten naast Euro's ook vreemde valuta. De curator zal deze nog
afstorten.
De curator heeft de Europese octrooien en patenten en patentaanvragen veilig
gesteld en tracht deze over te dragen c.q. te verkopen.

08-03-2019
2

De curator heeft het kasgeld op de faillissementsrekening gestort. De vreemde
valuta zijn omgew isseld en eveneens gestort op de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzocht w elke octrooien op naam staan van curanda en
w elke actie vereist is deze octrooien in stand te laten. De curator laat deze
octrooien voor zover als mogelijk en eventueel met hulp van de
aandeelhouders in stand.

16-11-2018
1

De curator heeft een vijftal Europese octrooi aanvragen met goedkeuring van
de rechter-commissaris verkocht aan NattoPharma gevestigd te Noorw egen
voor het bedrag ad € 35.000,00 ex btw .

03-11-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens de boekhouding van curanda zoude de debiteuren op datum
faillissement € 81.297,72 bedragen. De curator is doende deze debiteuren te
innen.

16-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteuren aangeschreven.

16-11-2018
1

De curator heeft tot nu toe enkel een vordering op de Universiteit Maastricht
kunnen innen. De overige debiteuren tracht de curator nog te innen.

29-05-2019
3

De curator heeft een vordering op debiteur Nattopharma gedeeltelijk kunnen
incasseren.

22-08-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nvt.

16-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
Nvt.

16-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Nvt.

16-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Nvt.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

16-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nvt.

16-11-2018
1

Tot de curator heeft zich gew end IDS (Immuno Diagnostic Systems), gevestigd
in het Verenigd Koninkrijk (UK). IDS doet een beroep op haar
eigendomsvoorbehoud terzake een analyzer in het lab van curanda. Tevens
zou IDS eigenaar zijn van een aantal klonen en antilichamen uit het lab van
curanda. De curator doet onderzoek naar de vermeende rechten van IDS.

08-03-2019
2

Daarnaast heeft zich tot de curator gew end het Albert Einstein College of
Medicine gevestigd in de Verenigde Staten (USA). Voornoemde partij zou
diverse bloedsamples ter onderzoek aan curanda hebben gezonden. Dit
onderzoek is deels door curanda uitgevoerd. De curator heeft de overige
samples in het lab van curanda w eten te localiseren en veilig gesteld.
De analyzer is door de curator teruggegeven aan IDS. De clones, antilichamen
en octrooien die door IDS gekocht zouden zijn, zijn volgens oud-bestuurder
van curanda de heer Vermeer reeds geruime tijd geleden geleverd aan IDS.

29-05-2019
3

Het Albert Einstein College of Medicine, gevestigd in de Verenigde Staten, heeft
de curator verzocht om haar samples vrij te geven. Deze w orden thans
opgeslagen bij Biobank te Maastricht. De curator stemt hiermee in zodra het
Albert Einstein College of Medicine een boedelbijdrage heeft betaald ad €
2.000,00 ter compensatie van de tijd die de curator heeft besteed aan het
localiseren en veilig stellen van de betreffende samples.

19-02-2020
5

5.6 Retentierechten
Nvt.

16-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Nvt.

16-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nvt.
€ 2.000,00
Toelichting
Zie hierboven. Het Albert Einstein College of Medicine, gevestigd in de
Verenigde Staten, is bereid een boedelbijdrage te betalen ad € 2.000,00 ten
compensatie van de tijd die de curator heeft besteed aan het veilig stellen van
de samples.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-11-2018
1

19-02-2020
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nvt.

16-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van curanda w ordt niet voortgezet.

16-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nvt.

16-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Nvt.

16-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met diverse partijen, w aaronder de aandeelhouders van curanda
in gesprek over een mogelijke doorstart.

16-11-2018
1

Een doorstart is niet mogelijk gebleken. De curator zal de activa van curanda in
samenspraak met de aandeelhouders en met behulp van de bestuurder van
curanda verkopen aan derden.

08-03-2019
2

6.5 Verantwoording
Nvt.

16-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nvt.

6.7 Boedelbijdrage

16-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nvt.

16-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde
doorstarters. Indien een doorstart onverhoopt niet zal slagen, zal de curator
de activa van curanda (los) verkopen.

16-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt nog of er is voldaan aan de boekhoudplicht.

16-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 23 mei 2017 en dus op
tijd. De curator onderzoekt of de jaarrekeningen in het verleden ook tijdig zijn
gedeponeerd.

16-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nvt.

16-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de stortingsplicht.

16-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

16-11-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-11-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nvt.

16-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nvt.

16-11-2018
1

De curator beschikt over een grote hoeveelheid boekhouding van curanda.
De curator verw acht zijn onderzoek naar de boekhouding en de
rechtmatigheid in dit faillissement de komende verslagperiode te kunnen
afronden.

03-11-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 38,00

08-03-2019
2

€ 76,00

29-05-2019
3

€ 76,00

22-08-2019
4

€ 13.329,09

03-11-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.275,00

16-11-2018
1

€ 16.752,00

08-03-2019
2

€ 17.117,00

29-05-2019
3

€ 23.294,00

22-08-2019
4

€ 23.294,00

19-02-2020
5

€ 26.155,00

03-11-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 799,44

16-11-2018
1

03-11-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

16-11-2018
1

€ 3.271,27

08-03-2019
2

€ 3.271,27

22-08-2019
4

€ 3.271,27

19-02-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

16-11-2018
1

7

08-03-2019
2

10

29-05-2019
3

11

22-08-2019
4

11

19-02-2020
5

12

03-11-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 119.040,48

16-11-2018
1

€ 202.297,31

08-03-2019
2

€ 204.080,55

29-05-2019
3

€ 222.305,55

22-08-2019
4

€ 222.305,55

19-02-2020
5

€ 225.170,89

03-11-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

16-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator inventariseert de omvang van de crediteuren.

16-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

16-11-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie, onderzoek jaarstukken en boekhouding, onderzoek
rechtmatigheid, de mogelijkheid tot een doorstart onderzoeken, verkoop
activa.

16-11-2018
1

Nadere inventarisatie, onderzoek jaarstukken en boekhouding, onderzoek
rechtmatigheid, verkoop activa.

08-03-2019
2

Onderzoek jaarstukken, boekhouding, rechtmatigheid, oorzaak faillissement.

19-02-2020
5

Verkoop activa.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

16-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

03-11-2020
6

Bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2

16-11-2018
1

Bijlage 3

