Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

2
15-07-2021
F.03/21/41
NL:TZ:0000184859:F001
30-03-2021

mr. J. Schreurs-van de Langemheen
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nestegg Biotech B.V.

22-04-2021
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende te
(6229 EV) Maastricht aan de Oxfordlaan 70. De onderneming is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63570378.

22-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Het verstrekken van een verscheidenheid aan biologische en technologische
oplossingen aan klanten in Europa en de Verenigde Staten van Amerika; het
maken van producten die de kw aliteit en lengte van het leven verbeteren.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

22-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de boekhouding en de administratie opgevraagd en heeft
deze deels ontvangen. De curator is in afw achting van de overige stukken.

22-04-2021
1

Blijkens de jaarrekening van 2018 is er een verlies geleden van € 134.216,00
en in 2017 is er een verlies geleden van € 119.894,00. Over de jaren 2020 en
2021 zouden slechts tussentijdse cijfers zijn opgemaakt. De jaarrekening van
2019 is gepubliceerd doch niet vastgesteld. De curator heeft de cijfers van
2019 tot en met 2021 opgevraagd bij de accountant van curanda.
De jaarstukken over de jaren 2019 en 2020 w orden nog vastgesteld. Zodra
dat gebeurd is, zal de bestuurder van curanda de curator hiervan voorzien.

15-07-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

22-04-2021
1

Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden er 0
personeelsleden zijn, doch de curator heeft een aantal
arbeidsovereenkomsten aangetroffen, w aarvan er nog tw ee actueel w aren ten
tijde van de uitspraak van het faillissement.

Boedelsaldo
€ 0,00

22-04-2021
1

€ 4.239,02

15-07-2021
2

Verslagperiode
van
30-3-2021

22-04-2021
1

t/m
22-4-2021
van
23-4-2021

15-07-2021
2

t/m
14-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 48 min

2

42 uur 54 min

totaal

91 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste faillissementsperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met
enkele betrokkenen, w aaronder de bestuurder van curanda, de heer T.
Carden. De heer Carden heeft de eerste w eek van het faillissement
onderzocht of een verzetprocedure tegen de uitspraak aangew ezen w as.
Hiervan heeft hij uiteindelijk afgezien. De curator is vervolgens aangevangen
met het ontslaan van het personeel, met goedkeuring van de rechtercommissaris, het inventariseren van de crediteuren en het veilig stellen van de
activa.

22-04-2021
1

In de tw eede faillissementsperiode heeft de curator de activa
geïnventariseerd en met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht.
Tevens is de curator aangevangen met het boekenonderzoek.

15-07-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Nestegg Biotech B.V. is blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel
opgericht op 23 juni 2015. De huidige bestuurder van curanda is de heer T.
Carden. Sinds de oprichting zijn er verscheidene w ijzigingen gew eest in het
bestuur, doch op datum faillissement w as de heer T. Carden de enige
bestuurder. Er is sprake van een vijftal aandeelhouders, te w eten Smart
Materials Edition 2015 B.V., Gauldin B.V., TL Carden B.V., Bane B.V. en GR
Carden B.V.

22-04-2021
1

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

22-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en zal, w aar nodig,
deze beëindigen.

22-04-2021
1

1.4 Huur
Er w as sprake van een tw eetal huurruimten. Op één locatie w erd kantoor
gehouden. Deze overeenkomst is per 30 maart 2021 geëindigd. De curator
heeft aldaar geen activa aangetroffen. Een tw eede locatie w erd gehuurd van
Medace B.V. Aldaar w as een klein laboratorium ingericht, w aar curanda een
zogenaamde obruza-machine heeft gebouw d, ontw ikkeld en getest. Ook deze
overeenkomst is vóór datum faillissement geëindigd, doch de machine en
toebehoren stonden nog op deze locatie. Deze heeft de curator veilig gesteld.

1.5 Oorzaak faillissement

22-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder van curanda is er sprake van een ongelukkige
samenloop van omstandigheden. Enerzijds w as er sprake van een tw eedeling
binnen het personeel. Dit heeft geleid tot een aantal ziekmeldingen binnen het
personeel. Daarnaast w as er onenigheid met de voormalig bestuurder, de heer
T. Gauldin, die vóór datum faillissement als bestuurder is uitgeschreven.
Anderzijds heeft de coronacrisis ertoe geleid dat er minder investeerders
w aren die curanda w ilden financieren, zo stelt de bestuurder van curanda.
Hoew el curanda reeds enige jaren staat ingeschreven in de Kamer van
Koophandel, is er nog steeds sprake van een start-up, in die zin dat de
voornoemde obruza-machine nog in ontw ikkeling w as en er, naar zeggen van
de bestuurder van curanda, nog een financiële injectie nodig w as. Uiteindelijk
heeft een oud-w erknemer het faillissement van curanda aangevraagd, nu
curanda niet meer in staat bleek om de salarissen te voldoen. De curator doet
nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

22-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

22-04-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

22-04-2021
1

Toelichting
De curator heeft het personeel met machtiging van de rechter-commissaris
ontslagen op 16 april 2021 met inachtneming van de contractuele w ettelijke
opzegtermijn.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft gesprekken gevoerd met het personeel en het UW V, alsmede
heeft de curator het ontslag aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

22-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft voornoemde obruza-machine met toebehoren aangetroffen.
De curator is reeds in gesprek met partijen die interesse hebben om deze
machine, die beschermd is met een Amerikaans patent, te kopen. Ook heeft de
curator bedrijfsinventaris aangetroffen, die in opslag staat. De curator zal deze
activa inventariseren en verkopen.

22-04-2021
1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen, w aaronder voornoemde obruzamachine, alsmede het Amerikaans patent en de bedrijfsinventaris verkocht
aan een drietal aandeelhouders.

15-07-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

22-04-2021
1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht.

15-07-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

22-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft stukken in de administratie aangetroffen terzake van
intellectueel eigendom. Dit Amerikaanse patent heeft betrekking op de
"hardw are" van de voornoemde obruza-machine.

22-04-2021
1

De curator heeft geconstateerd dat er in het zicht van het faillissement enige
activa aan de oud-bestuurder van curanda, Gauldin B.V., alsmede aan een
oud-medew erker zouden zijn verkocht. De curator onderzoekt deze
transactie en heeft intussen contact met voornoemde partijen.

15-07-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft nog geen debiteuren aangetroffen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

22-04-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 149.736,02

22-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 149.736,02 en heeft
bevestigd dat curanda geen zekerheden heeft verstrekt.

5.2 Leasecontracten
De curator doet hiernaar onderzoek.

22-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Medace B.V., de partij w aarvan curanda bedrijfsruimte had gehuurd en w aar
de obruza-machine stond, heeft een beroep gedaan op een (gesteld)
retentierecht. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris de
obruza-machine op grond van artikel 60 lid 2 Fw opgeëist en veilig gesteld. De
curator doet nog onderzoek naar het retentierecht, dat mogelijk zou leiden tot
een voorrangspositie van Medace B.V.

22-04-2021
1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat Medace B.V. geen
retentierecht had op de obruza-machine. Medace B.V. heeft dit standpunt
betw ist. Indien het tot een uitdeling komt, zullen de rechten van partijen
moeten w orden vastgesteld.

15-07-2021
2

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

22-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal onderzocht w orden of er een doorstart van de onderneming kan
plaatsvinden.

22-04-2021
1

Van een zuivere doorstart is geen sprake. W el heeft de curator de activa
verkocht aan een drietal aandeelhouders van curanda.

15-07-2021
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt of er voldaan is aan de boekhoudplicht. De jaarrekening
over het jaar 2019 is tijdig gedeponeerd, doch is deze niet vastgesteld. De
curator onderzoekt of de jaarrekeningen in het verleden ook tijdig zijn
gedeponeerd.

22-04-2021
1

De curator doet hiernaar nog onderzoek.

15-07-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

22-04-2021
1

15-07-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.
In onderzoek
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek, doch heeft de curator
geconstateerd dat er in het zicht van het faillissement een betaling is verricht
aan de oud-bestuurder, Gauldin B.V., ad € 8.000,00 inclusief btw . De curator
onderzoekt deze transactie en heeft daarover contact met betrokkene.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

22-04-2021
1

15-07-2021
2

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.586,00

22-04-2021
1

€ 47.937,00

15-07-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

22-04-2021
1

15-07-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.208,88

22-04-2021
1

Toelichting
Dit betreft een loonvordering van de heer G.H. Bode.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

22-04-2021
1

21

15-07-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 158.084,56

22-04-2021
1

€ 1.204.009,98

15-07-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

22-04-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie, onderzoek administratie en boekhouding, onderzoek
rechtmatigheid, verkoop activa.

22-04-2021
1

Nadere inventarisatie, onderzoek administratie en boekhouding, onderzoek
rechtmatigheid.

15-07-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

22-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2021
2

