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Algemene gegevens
Naam onderneming
Laura Metaal Eygelshoven B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Laura Metaal Eygelshoven B.V. is statutair
gevestigd te Eygelshoven (gemeente Kerkrade) en kantoorhoudend te 6471
XX Eygelshoven aan de Rimburgerw eg 40.
De onderneming staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 14051619.
Handelsnamen:
Laura Metaal Eygelshoven BV
Laura Metaal Fabrications
Laura Metaal Road Safety
Laura Metaal Sheet Pile
Startdatum van de onderneming: 04-11-1968.
Datum eerste inschrijving rechtspersoon: 08-05-1995
Datum akte van oprichting: 11-04-1995
Enig aandeelhouder van gefailleerde is Laura Metaal Holding B.V. (KvK
14023833).
Bestuurder is de heer M.C.M.A. Husson
Gevolmachtigde is de heer J.S. W ijnhoven
Bij Laura Metaal Holding is een Raad van Commissarissen actief.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit:
- Koudvervormen en koudfelsen
- Groothandel in ferrometalen en halffabrikaten
- Overige gespecialiseerde w erkzaamheden in de bouw
- De bew erking van- en de handel in ijzer en staal in de meest uitgebreide
zin, in het bijzonder de productie van en de handel in stalen profielen,
persstukken en constructies.
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De onderneming kent tw ee divisies: "fabrications" en "road safety"
(geleiderails en stalen barriers). Voor een uitgebreide omschrijving zij
verw ezen naar de w ebsite w w w .laurametaal.com.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 26.842.000,00

€ 902.000,00

€ 11.768.075,00

2015

€ 18.146.000,00

€ -753.000,00

€ 11.674.683,00

2016

€ 24.929.000,00

€ 621.000,00

€ 13.078.380,00

2017

€ 19.699.000,00

€ -1.829.000,00

€ 13.217.962,00

2018

€ 14.417.000,00

€ -4.162.000,00

€ 15.297.774,00

2019

€ 14.894.000,00

€ -3.133.000,00

€ 18.772.034,00

Toelichting financiële gegevens
De omzet in voorgaand overzicht betreft de netto-omzet. De opgenomen
w inst- en verliesposten zien op het resultaat na belastingen. Deze cijfers zijn
afkomstig uit de financiële overzichten zoals verstrekt door de directie in het
kader van de faillissementsaanvraag. Deze financiële informatie is afkomstig
van de accountant van gefailleerde, BDO Accountants.

19-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
61
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Toelichting
Op de datum van faillissement w aren 61 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 1.856.279,17
Toelichting
Dit betreft het saldo op de faillissementsrekening per 17 november 2020.
Op de rekening van gefailleerde zijn tijdens de boedelperiode ook bedragen
ontvangen (van debiteuren en anderszins) en deze bedragen vallen in de
boedel. Het saldo op die rekeningen bedraagt € 454.695,04 resp. USD
222.142,69. De curator heeft de bank verzocht deze beide saldi over te
boeken naar de faillissementsrekening.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
29-9-2020

19-11-2020
1

t/m
16-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1.020 uur 12 min

totaal

1.020 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Door de curator en zijn kantoorgenoten is in deze verslagperiode,
faillissementsdatum 29-09-2020 t/m 16-11-2020, in totaal 1.020,2 uur in dit
faillissement gew erkt.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Laura Metaal Eygelshoven (LME) is een 100% dochteronderneming van Laura
Metaal Holding B.V. (LMH) (KvK 14023833). Bestuurder van de aandeelhouder
(Algemeen Directeur en tevens bestuurder van de vennootschap) is de heer
M.C.M.A. Husson. Financieel directeur en gevolmachtigde is de heer J.S.
W ijnhoven.
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Een zuster onderneming van LME is Laura Staalcenter Maastricht met
activiteiten in de staalhandel en het in loondienst verw erken van staal op rol
(coils) tot platen. De aandelen van LMH zijn in handen van Alma Bunde
Beheer B.V. (49% van de aandelen), Tata Steel IJmuiden N.V. (49% van de
aandelen) en Staal Beheer N.V. (2% van de aandelen).

1.2 Lopende procedures
PM

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
LME is (via LMH) verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's. De curator
heeft de verzekeringen gecontinueerd gedurende de periode dat de
exploitatie is voortgezet. De curator bekijkt thans of (een deel van) de
verzekeringen kunnen w orden beëindigd.
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LME heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het is niet mogelijk
gebleken een uitloopdekking in te kopen aangezien de verzekering tevens
LMH als verzekeringnemer heeft. Er is dekking en de curator heeft de
bestuurder, de heer Husson erop geattendeerd dat het zaak is de premie
tijdig te voldoen en w ijzigingen door te geven die zouden kunnen leiden tot
beëindiging van de dekking. Ook de tussenpersoon is op de hoogte en heeft
de curator verzekerd dat er dekking is en bij w ijzigingen dat de curator direct
w ordt geïnformeerd.

1.4 Huur
Laura Metaal Eygelshoven BV huurt het bedrijfsterrein met fabriekspand en
kantoren van Laura Rimburgerw eg BV. Er is geen schriftelijke
huurovereenkomst.
LMH en Laura Metaal Maastricht zijn onderhuurders en huren een gedeelte
van het kantoor van LME.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
LME is voor een belangrijk deel afhankelijk (afgerond 75%) van omzet uit
verkopen van road safety barriers. LME richt zich met name op de
Amerikaanse en Australische markt voor deze producten. Enkele jaren
geleden is een hoog oplopend geschil ontstaan tussen LME en haar
voormalige sales agent en business partner Highw ayCare. Highw ayCare
zorgde voor een belangrijk dele van de verkopen van LME.
Toen de samenw erking met Highw ayCare eindigde na een langdurig juridisch
steekspel heeft LME besloten zelf de Amerikaanse en Australische markt te
gaan bedienen. In beide landen heeft LME een dochtervennootschap die de
verkoop van de producten aldaar voor hun rekening neemt. Het betreft 100%
deelnemingen van LME. Bij de entiteiten zijn 1 resp. 2 w erknemers in dienst.
Maurice Husson is bij beide entiteiten statutair directeur.
In de praktijk is het enorm moeilijk gebleken de door LME ontw ikkelde road
safety producten te verkopen. Dit heeft mede te maken met langdurige
trajecten om de producten gecertificeerd en geaccordeerd te krijgen hetgeen
per staat anders kan liggen.
De laatste tw ee jaar zijn aanzienlijke verliezen geleden die zijn opgevangen
door LMH middels extra financiering. De orders bleven sterk achter bij de
ambities en de voorraad is toegenomen.
Ondanks de positieve ontw ikkelingen bij de Fabrications divisie blijven de
resultaten van LME slecht. Het bestuur van LME voorzag dat ook over 2020
w ederom een groot verlies zou w orden geleden in de orde van grootte van €
3 miljoen.
De omzet van LME is tot en met 11-09-2020 41% lager dan het jaarplan
2020.
De directie heeft in september in overleg met en in opdracht van de
aandeelhouders (en met toestemming van de raad van commissarissen van
LMH) besloten het faillissement van LME aan te vragen.
De curator zal zelf nog uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement. Van meerdere zijden is de curator erop gew ezen dat een
dergelijk onderzoek bij dit faillissement op zijn plaats zou zijn.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
61
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Toelichting
Op de datum dat het faillissement w erd uitgesproken w aren er 61
w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-10-2020

61

totaal

61

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 2 november 2020 heeft de curator machtiging verkregen van de rechtercommissaris om het personeel het ontslag aan te zeggen. Per aangetekende
brief is op dezelfde dag nog het ontslag aangezegd.
De curator heeft de personeelsleden, de OR en de betrokken vakbonden
geïnformeerd over de stand van zaken en de rechten en verplichtingen van
de w erknemers. Het UW V heeft de intake voor de UW V Loongarantieregeling
verzorgd.
De OR en de vakbonden hebben felle kritiek op de rol van LMH en het besluit
om LME failliet te verklaren. De w erknemers van LME (sommigen met een
arbeidsverleden van meer dan 40 jaar) staan thans op straat zonder sociaal
plan, zonder transitievergoeding en zonder enige ondersteuning bij de
zoektocht naar nieuw w erk. Dit steekt des te meer nu de groep als geheel
jaarlijks heel behoorlijke w insten maakt en de zustervennootschap Laura
Metaal Maastricht een grote flexibele schil heeft w aar personeel van LME
ondergebracht had kunnen w orden. OR en vakbonden doen een beroep op
de verantw oordelijkheid en solidariteit van LMH.
De discussie tussen OR, vakbonden en LMH loopt buiten de boedel van LME
om. De curator van LME heeft geen rol in die discussie.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
LME is geen eigenaar van onroerend goed. Het bedrijfsterrein met
fabrieksgebouw en en kantoren is gehuurd van Laura Rimburgerw eg BV, een
andere vennootschap binnen de groep. De huurovereenkomst is door de
verhuurder opgezegd op 30 september 2020 (de dag na het faillissement)
tegen de kortst mogelijke termijn (eind december 2020).
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De curator is thans in gesprek met de verhuurder over verlenging van het
gebruik van het gehuurde aangezien het verkopen, demonteren en afvoeren
van de activa niet binnen de resterende huurtermijn zal kunnen plaatsvinden.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In opdracht van de curator heeft het Nederlands Taxatie en Adviesbureau
(NTAB) een taxatie verricht en een taxatierapport opgemaakt van alle
roerende activa van gefailleerde op de bedrijfslocatie in Eygelshoven. Dit
rapport is inmiddels ontvangen en dient tevens als boedelbeschrijving.
De verhuurder stelt eigenaar te zijn van de bovenloopkranen in de
fabriekshal. De curator heeft de eigendomsaanspraken onderzocht en erkent
de aanspraken niet. De curator en de verhuurder zijn thans in gesprek over
een oplossing.
Eigendomsaanspraken van andere partijen zijn door de curator onderzocht
en w orden thans afgew ikkeld.
Inventaris van LME bevindt zich enkel op de bedrijfslocatie in Eygelshoven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op meerdere locaties in Nederland en in de Verenigde Staten liggen zeer
aanzienlijke hoeveelheden voorraden. De voorraden in Nederland zijn geteld
in opdracht en in het bijzijn van een medew erker van de curator. Het
voorraadsysteem van LME is gebrekkig en een goede w aardering ontbreekt.
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Teling van de voorraden in de Verenigde Staten zal op korte termijn
plaatsvinden. Ten aanzien van de voorraden in de Verenigde Staten voert de
curator overleg met de sales agent van de Amerikaanse
dochteronderneming. Een partij voorraad dat is opgeslagen in Colorado is
met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een Amerikaanse
koper. Een voorschot van USD 200.000,- is reeds ontvangen op de USDrekening van gefailleerde. Het restant (USD 441.000,-) zal eerdaags w orden
ontvangen.
Een nadere specificatie en beschrijving van voorraden en plaatsen w aar de
voorraden zijn opgeslagen zal in het volgende verslag w orden opgenomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
PM

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
De aandelen van de Amerikaanse vennootschap (een Inc. naar Delaw are
recht) en de Australische vennootschap (een PTY) vallen in de boedel. In
overleg met de heer Husson als statutair bestuurder w ordt gekeken w at er
met deze vennootschappen moet gebeuren.
Het ligt in de rede om de Australische vennootschap te liquideren. Het batig
saldo zal kunnen w orden overgeboekt naar de faillissementsrekening van
LME. De curator is, ondanks herhaaldelijke verzoeken, nog in afw achting van
een balans van de Australische vennootschap.
De situatie van de Amerikaanse entiteit is veel complexer. Er is een grote
vordering van LME op Inc. Inc. is niet in staat de vordering volledig te
voldoen. Inc. heeft een driejarig leasecontract afgesloten w aarbij safety
barriers w orden verhuurd aan een Amerikaanse distributeur. De 36
maandelijkse betalingen die w orden ontvangen (startend in november 2020)
(voor in totaal USD 1,2 miljoen) kunnen w orden aangew end voor betaling
van de vordering van LME. LME heeft er belang bij dat Inc. voorlopig niet
w ordt geliquideerd of failliet gaat.
Naast de aandelen is LME mogelijk eigenaar van IE-rechten van door LME
ontw ikkelde safety barrier producten. De curator onderzoekt de afsplitsing
van de IE-rechten aan een vennootschap genaamd Laura Metaal A BV per 30
december 2018. Destijds is er geen bedrag betaald aan LME terzake de
afgesplitste IE-rechten. De curator heeft richting Laura Metaal A BV (en haar
aandeelhouder LMH) alle rechten voorbehouden.
Laura Metaal A BV (en haar aandeelhouder LMH) hebben de afgelopen w eken
parallel aan het verkoopproces door de curator (w aarover later meer) een
separaat verkoopproces opgetuigd voor de IE rechten. Tussen de curator en
Laura Metaal A BV (en haar aandeelhouder LMH) zijn afspraken gemaakt over
de verkoop en heeft afstemming plaatsgevonden van het biedproces. Voor
zover de curator bekend zijn de IE-rechten nog niet verkocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De prefaillissementsdebiteurenportefeuille van Laura Metaal Eygelshoven BV
bedraagt volgens de administratie per datum faillissement € 2.640.048,16.
Bijna de helft van deze post ziet op een vordering op de Amerikaanse
dochtervennootschap.
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Een nadere specificatie en beschrijving w elke bedragen zijn ontvangen en
w elke als oninbaar moeten w orden beschouw d, volgt in het volgende
verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft alle debiteuren aangeschreven en w aar mogelijk actief
gebruik gemaakt van zijn leverage positie daar w aar opdrachtgevers nog
afhankelijk w aren van uitleveringen van lopende orders.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen financieringen door een bank verstrekt. LME w erd gefinancierd
door LMH. LMH heef geen zekerheden bedongen.

5.2 Leasecontracten
Er lopen 5 lease contracten (operational lease) bij Leaseplan met betrekking
tot een vijftal auto's. De curator is in gesprek met Leaseplan en de holding
om de mogelijkheden te bezien tot overname van de leasevoertuigen.
Daarnaast zijn tw ee heftrucks geleased bij verschillende partijen. Op korte
termijn zullen deze heftrucks door de lessor w orden opgehaald. De
afgegeven garantstelling is inmiddels ingetrokken.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zoals aangegeven zijn geen zekerheden verstrekt aan banken resp. LMH.
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Schuldeiser Van Aert is de verzinkerij die LME gebruikt voor het verzinken van
door LME geproduceerde geleiderails en safety barriers. Een belangrijk deel
van de voorraad van LME bevindt zich op het terrein van Van Aert in
Nederw eert. Bij aanvang van het faillissement heeft Van Aert zich beroepen
op een retentierecht en tevens op een pandrecht dat is overeengekomen
tussen LME en Van Aert. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft
lossing van de betreffende schuld plaatsgevonden zodat de voorraden vrij
van pandrecht zijn. Tijdens de boedelperiode zijn opdrachten voor klanten
afgemaakt w aarbij verzinking is geschied door Van Aert (en met betaling van
de boedelfacturen).

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle crediteuren aangeschreven met het verzoek tijdig
opgave te doen van mogelijke zekerheden en aanspraken w aaronder
eigendomsvoorbehoud. Een aantal crediteuren heeft een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze vordering zijn geïnventariseerd. Na
controle en vaststelling of nog zaken aanw ezig zijn, zullen deze aan de
rechthebbende w orden afgegeven.
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5.6 Retentierechten
Zie punt 5.3 van dit verslag ten aanzien van Van Aert.

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Op 29 september 2020 is Laura Metaal Eygelshoven failliet verklaard. Vlak na
het uitspreken van het faillissement heeft de curator de mogelijkheid
onderzocht om de onderneming tijdelijk voort te zetten. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris de onderneming voortgezet
teneinde (een deel van het) onderhanden w erk af te maken. De curator heeft
daarmee een going concern doorstart kunnen onderzoeken en de schade bij
de opdrachtgevers aanzienlijk beperkt (en de inbaarheid van vorderingen op
die opdrachtgevers aanzienlijk vergroot).
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Voor klant Heijmans w ordt thans nog producten verzinkt bij Van Aert.
W anneer verzinking heeft plaatsgevonden zal Heijmans nog de boedelfactuur
van € 324.000,- + BTW betalen (alsook een restantpost van de openstaande
prefaillissementsvordering).

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal bij het eerstvolgende verslag meer informatie verstrekken over
de opbrengsten en kosten van de exploitatie tijdens de boedelperiode.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Enkele lopende opdrachten zijn afgemaakt en afgew ikkeld. Betaling van
opdrachten vond doorgaans bij vooruitbetaling plaats met tevens de
voorw aarde dat openstaande prefaillissementsvorderingen moesten zijn
voldaan. Het is een zeer intensieve en complexe operatie gew eest. In zijn
algemeenheid kan de curator aangeven dat er zeer hard gew erkt is door de
w erknemers van LME en dat dit heeft geleid tot een zeer goed resultaat. De
curator heeft proactief de OR en de vakbonden geïnformeerd gehouden en
meegenomen in het proces. De samenw erking is goed en in harmonie
verlopen.
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Thans is de curator nog in overleg met enkele opdrachtgevers over afname
van voorraden.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met meer dan 15 nationale en internationale partijen
gesproken over een doorstart resp. verkoop van de activa. Een
informatiememorandum is opgesteld evenals een biedprotocol en
biedvoorw aarden.
Inmiddels is gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.
Er blijkt niemand geïnteresseerd te zijn in een doorstart op de locatie in
Eygelshoven. Momenteel is de curator in onderhandeling met gegadigden
voor verkoop van de inventaris in Eygelshoven.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De fysieke en digitale administratie (w aaronder alle e-mailboxen) is zoveel
mogelijk veiliggesteld. Voor de digitale administratie veilig te stellen is Limits
Consulting ingeschakeld. De curator zal t.z.t. nader onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan.
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LMH heeft bezw aar gemaakt tegen het kopiëren van data op computers en
gegevensdragers van LME aangezien daar ook bestanden van andere
vennootschapen dan LME op zou staan. Administratief w erden zaken niet of
heel slecht gescheiden. Met LMH zijn afspraken gemaakt over de w ijze
w aarop de curator kennis mag nemen van hetgeen is gekopieerd en w aarvan
een derde heeft geconstateerd dat het administratie van LME betreft.
De voorraadadministratie is een punt van aandacht evenals het feit dat er
geen schriftelijke overeenkomsten zijn tussen de betrokken
vennootschappen uit de groep. Zo zijn er geen rekening
courantovereenkomsten, geen huurovereenkomsten, geen cash pool
overeenkomsten en geen managementovereenkomsten.

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

2019
2018
2017
2016

is
is
is
is

gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd

op
op
op
op

15-07-2020
03-07-2019
23-07-2018
03-07-2017
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
PM
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
PM
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit nader onderzoeken en heeft van meerdere betrokkenen
inmiddels chronologienotities en input ontvangen.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal dit nader onderzoeken.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal dit nader onderzoeken.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
PM
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
70
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Toelichting
De crediteuren zijn door de curator schriftelijk geïnformeerd over het
uitgesproken faillissement en in de gelegenheid gesteld om hun vordering in
te dienen. Inmiddels hebben 70 crediteuren hun openstaande vordering
ingediend.
De grootste schuldeiser is naar verluidt LMH met een vordering van afgerond
€ 24 miljoen euro. Die vordering is nog niet ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 758.965,04
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Toelichting
De totale thans ingediende vorderingen bedragen in totaal € 758.965,04.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de hoogte van het thans reeds gerealiseerde boedelactief en de te
verw achten boedelschulden lijkt de kans groot dat er een uitkering zal
kunnen w orden gedaan aan preferente en aan concurrente schuldeisers.

19-11-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren en hun aanspraken w orden door de curator nader
geïnventariseerd en onderzocht.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inning openstaande debiteurenfacturen
- verkoop roerende zaken
- verkoop voorraden
- (administratieve) afw ikkeling orders tijdens boedelperiode
- discussie met verhuurder over bovenloopkranen en verlenging huur
- inventarisatie crediteuren en eigendomsaanspraken
- besluit afw ikkeling/ontbinding Australische dochtervennootschap
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog te vroeg om een indicatie te kunnen geven
w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

19-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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