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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gemini Electronics B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Gemini Electronics B.V.
Handelsnaam: Gemini Electronics B.V.
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Oprichtingsakte: oprichtingsakte van Centralsign B.V. d.d. 16 oktober 2008,
verleden ten overstaan van mr. M.H.J. Leferink, notaris te Hengelo
Handelsregister: KvK-nummer 71154167
Datum 1e inschrijving: 20 oktober 2008
Statutenw ijziging: akte d.d. 17 december 2020, verleden ten overstaan van
notaris mr. F.T. Vellenga, notaris te Amersfoort, w aarbij de naam van
Centralsign B.V. w erd gew ijzigd in Gemini Electronics B.V.
Statutaire zetel: Hengelo (Overijssel)
Feitelijke zetel: Burgemeester van Meeuw enstraat 14, 6191 ND Beek
Nevenvestigingen: n.v.t.
Aandeelhouders: IBG Group B.V. (enig aandeelhouder),
IBG Group B.V. w ordt bestuurd door M&M Beheer B.V. en Doghouse
Management B.V. w aarvan aandeelhouder en bestuurders zijn de heer C.
van Atten respectievelijk de heer V.G.J. Griffioen.
Laatstgenoemden w aren via IBG Group B.V. bestuurders van Gemini
Electronics B.V.
Bankrelaties: ABN AMRO Bank N.V.
Accountant: Fiducia Accountancy te Amersfoort, de heer drs. R.W . Gierman RA.
Boekhouder: intern
Advocaat: LAW /FIRM B.V. mr. E. Tromp
Belangrijkste schuldeisers: ABN AMRO Bank, Belastingdienst, Pensioenfonds
Metaal en Techniek, handelscrediteuren
Belangrijkste klanten: PC Data BV, Naaijkens ID BV, Moog BV, Leiderdorp
Instruments
Belastingdienst: ontvanger belastingdienst Limburg
Uitvoeringsinstantie: UW V

Activiteiten onderneming
Curanda exploiteert een onderneming w aarin elektronische printplaten
w orden vervaardigd, ICT-applicaties w orden ontw ikkeld en verkocht, en
elektronica assemblage plaatsvindt.
Het betreft grotendeels klantspecifieke producten die w orden vervaardigd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 1.774.384,00

€ -30.395,00

€ 917.853,00

2021

€ 3.338.326,00

€ 173.122,00

€ 2.192.012,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2021.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
15
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Toelichting
De onderneming had circa 10 à 20 w erknemers in dienst en laatstelijk, medio
2022, 25 w erknemers.

Boedelsaldo
€ 465.951,22
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Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit betalingen van opdrachtgevers aan w ie
nog orders zijn uitgeleverd en de opbrengst van de activatransactie, die
heeft plaatsgevonden.
Tevens zijn een tw eetal debiteurenbetalingen op de boedelrekening
binnengekomen.
Omtrent deze ontvangsten dient nog afdracht/afrekening plaats te vinden
met de ABN AMRO Bank N.V. als pandhouder.

Verslagperiode
van
28-6-2022
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t/m
21-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

163 uur 20 min

totaal

163 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de 1e verslagperiode hebben betrekking gehad op
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uitgebreide inventarisatie;
het aanleggen van dossiers en sub dossiers;
eerste onderzoek administratie en jaarrekeningen;
correspondentie met de bank, belastingdienst, het UW V,
handelscrediteuren, leveranciers, etc.
correspondentie met partijen bij duurovereenkomsten;
contacten met de bestuurders;
contacten met de bedrijfsleiding en w erknemers;
inventarisatie zekerheden;
opzegging arbeidsovereenkomsten;
opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte;
onderhandelingen met het oog op een doorstart c.q. activatransactie;
opstellen non disclosure agreement;
voeren en afronden overnameonderhandelingen;
concept activaovereenkomst redigeren.
intensieve contacten met de ABN AMRO Bank N.V. en de
leasemaatschappij;
meerdere bezoeken aan de onderneming van curanda te Beek;
diverse besprekingen;
afronden activatransactie;
correspondentie met de verzekeringsmaatschappijen;
verslaggeving inclusief financieel verslag;
postbehandeling;
diverse verzoeken aan de rechter-commissaris.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap,
oorspronkelijk opgericht op 16 oktober 2008, met de naam Centralsign B.V.
Na statutenw ijziging d.d. 17 december 2020 w erd de naam Gemini Electronics
B.V.
Enig bestuurder en aandeelhouder is IBG Group B.V.
IBG Group B.V. w ordt bestuurd door MNM Beheer B.V. en Doghouse
Management B.V., w aarvan de aandeelhouder en bestuurder zijn
respectievelijk de heer C. van Atten en de heer V.G.J. Griffioen.
Zij w aren de feitelijke bestuurders van curanda.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is curanda niet betrokken in gerechtelijke procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Aangetroffen w erden de navolgende polissen t.n.v. curanda:
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SAA Verzekeringen
Bestelautoverzekering F0000001704 Ford Transit Connect 1.6TDCI L1
Trend; Kenteken VS-135-N;
Goederen/Inventarisverzekering B0120003081;
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 5549.248923;
Transport/goederenverzekering T012003485
AON
SVI Plus Polis CHA101662
Er is inmiddels gecorrespondeerd met de tussenpersoon en de
verzekeringsmaatschappijen omtrent al dan niet beëindiging van de polissen.
Voor zover daarbij geen verzekerbaar belang meer bestaat zijn/zullen deze
w orden beëindigd, zo mogelijk per faillissementsdatum.
De verzekeringsdekking is voorshands gehandhaafd voor de activa die
betrokken zijn bij de voortgang en een mogelijke doorstart.
In de komende verslagperiode zal het verzekeringsdossier verder w orden
afgew ikkeld.

1.4 Huur
Curanda heeft bedrijfs- en kantoorruimte gehuurd aan de Burgemeester van
Meeuw enstraat 14 te 6191 ND Beek.
Verhuurder is IBG Vastgoed B.V., evenals curanda deel uitmakende van IBG
Group B.V.
De huurovereenkomst is ingegaan op 15 december 2020 voor de duur van
vijf jaren.
De overeengekomen huurprijs bedroeg € 6.200,-- per maand tot 31
december 2021.
Vanaf 1 januari 2022 beliep de huurprijs € 7.000,-- per maand.
Genoemde prijzen zijn exclusief nutsvoorzieningen en servicekosten.
De curator heeft toestemming verzocht en verkregen van de rechtercommissaris tot opzegging van de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw ,
w aartoe de curator inmiddels is overgegaan.
Mogelijk dat de huurovereenkomst eerder dan de termijn, genoemd in artikel
39 Fw , met w ederzijds goedvinden kan w orden beëindigd, opdat de
boedelvordering van de verhuurder voor zoveel mogelijk w ordt beperkt.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
In het verzoekschrift ex artikel 1 Fw strekkende tot faillietverklaring w orden
de oorzaken voor de aanvraag van het faillissement als volgt geschetst:
“Als gevolg van het intrekken van een grote klantopdracht is er een groot
liquiditeitsprobleem ontstaan.
Ten behoeve van deze opdracht w aren reeds componenten ingekocht en
geleverd door de leveranciers.
Door het intrekken van de opdracht vindt er geen productie met de klant
specifieke componenten plaats, de leveranciers w eigeren deze voorraad
terug te nemen.
Dientengevolge vindt er ook geen klantfacturatie plaats w aardoor er geen
inkomsten w orden gegenereerd”.
De curator zal ter zake nog nader onderzoek doen.

22-07-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25
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Toelichting
Het personeelsbestand bestond laatstelijk uit 25 w erknemers.
Daarnaast w as de tw eehoofdige directie gemiddeld een dag per w eek c.q.
enkele dagdelen per maand w erkzaam op de locatie te Beek.
Voorts w as sedert enige tijd een interim verkoopmanager aangesteld, die op
basis van een maandelijkse fee vrijw el dagelijks w erkzaam w as.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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Toelichting
Tot en met 2021 w aren circa 15 w erknemers in dienst van curanda.
Het personeelsbestand is eind 2021/aanvang 2022 uitgebreid naar 25
w egens een grote order (die uiteindelijk niet is doorgegaan).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-7-2022

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, onderzoek personeelsdossiers, verzoek toestemming RC voor
opzegging arbeidsovereenkomst, opstellen en verzenden van opzeggingsbrieven, telefonische en schriftelijke contacten met de w erknemers en het
UW V.
Tevens hebben een tw eetal uitvoerige plenaire sessies plaatsgevonden op
locatie met alle personeelsleden w aarin zij zijn geïnformeerd omtrent hun
rechten en plichten, overname van de loonverplichtingen door het UW V, en
vervolgens over de op handen zijnde doorstart en w at daarmee
samenhangt.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van registergoederen
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, kadastrale recherche, e.d.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris en bedrijfsuitrusting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en bedrijfsuitrusting bestaan uit:
Kantoren:
kantoormeubilair (bureaus, stoelen, kasten, e.d.);
computerapparatuur (servers, w erkstations, patchkasten, routers,
modems, et cetera).
Productieruimte:
pick & place apparaten;
uitvoerstations;
zeefdrukapparaten;
operatorbureaus;
tafels;
bureaustoelen;
stellingen;
trolleys;
pc’s;
etikettenprinters;
diverse kasten;
diverse loupe lampen.
Montageruimte:
soldeer bad;
pneumatische draadcutters;
pneumatische pers;
buigmachines;
cirkelsnijapparaat;
etagetafels;
lasersoldeerapparaat;
diverse soldeer/de-soldeerstations;
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microscopen;
stellingen;
kasten.
Magazijn:
kantoormeubilair;
computerapparatuur;
luchtzak-verpakkingsapparaat;
componententeller;
sealapparaat;
stellingen vijf etages;
vacumeer-apparaat;
hydraulische palletw agen;
bouw lift;
Entresol:
kasten;
stofzuigers;
buigapparaten;
etikettenprinter;
gereedschapskoffers;
soldeersets;
diverse elektrische meetapparaten;
stellingen;
compressor;
hand hydraulische palletw agen;
handgereedschappen.
Kantineruimte:
kasten;
ventilator,
tafels en stoelen;
w arme drankenautomaat.
Montage/testafdeling:
microscopen;
meetapparaten;
multimeters;
pc’s;
tafels en bureaustoelen;
soldeerdampafzuigers.
Kleine testruimte:
meubilair;
drie etagestellingen en trolley;
testapparaten;
pc’s;
meetapparaten.
Het rollend materieel bestaat uit een bedrijfsauto merk Ford, type Transit
Connect 1.6 TD C i L1 Trend, kenteken VS-135-N, bouw jaar 2015.
De navolgende bedrijfsmiddelen w aren in het gebruik krachtens
leaseovereenkomsten:

Pand lease: ABN AMRO ABF contract 02686540:

laadband, bouw jaar 08-2018;
zeefdrukapparaat, bouw jaar 2018;
doorvoerband, merk W hit/E-flex SMT, bouw jaar 2018;
pick & place unit, merk Hanw ha, bouw jaar 2018;
doorvoerband, merk W hit/E-flex SMT, bouw jaar 08-2018.
Operational lease: ABN AMRO ABF contract 89013994:
doorvoerstation, merk W hit/E-flex SMT, bouw jaar 05-2020;
reflow -oven, merk Ersa, bouw jaar 06-2021;
uitvoerstation/bufferunit, merk SMT/E-flex, bouw jaar 07-2021;
invoerstation, SMT/E-flex, bouw jaar 05-2020;
zeefdrukapparaat, merk AVE/Europlacer, bouw jaar 2021;
doorvoerunit SMT/E-flex, bouw jaar 05-2021;
pick & place unit, merk Hanw ha, bouw jaar 2021;
trayhandler, merk Hanw ha, bouw jaar 2020;
doorvoerstation SMT/E-flex, bouw jaar 10-2020;
reflow -oven, merk Ersa, bouw jaar 11-2021;
uitvoer/bufferunit, SMT/E-flex, bouw jaar 10-2021.
Inspectielijn:
laadstation/bufferunit, SMT/E-flex, bouw jaar 10-2021;
inspectie-unit, merk Saki;
doorvoerunit/rejectstation, SMT/E-flex, bouw jaar 05-2021;
unloadermagazine, merk SMT/E-flex, bouw jaar 10-2021;
docking card feeders Base (5 stuks).
Magazijn:
inspectie/storagesysteem bestaande uit magazijn, klimaatkast en incoming
material station, bouw jaar 2021.
De uitvoerige opsomming hierboven is ontleend aan het inventarisatierapport
van het NTAB.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodem(voor)recht van de fiscus strekt zich uit over de hierboven
omschreven bedrijfsuitrusting en kantoorinventaris.
De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderzoek administratie, jaarrekeningen en
afschrijvingsstaten, analyse taxatierapporten, overleg met de bedrijfsleiding
en met de ABN AMRO Bank en leasemaatschappij als pandhouders.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad componenten

€ 150.000,00

€ 15.000,00

totaal

€ 150.000,00

€ 15.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een aantal lopende opdrachten zijn afgew ikkeld kunnen w orden.
In dat kader zijn met de ABN AMRO Bank afspraken gemaakt voor betaling
van facturen inzake energielevering en instandhouding van de IT om aldus te
voorkomen dat niet of niet meer op tijd geleverd kon w orden aan de vaste
opdrachtgevers.
De kosten daarvan zijn voorshands door de boedel betaald.
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Dit w as ook in het belang van een doorstart c.q. activatransactie, die zich
reeds spoedig aandiende.
Vanaf faillissementsdatum zijn ook nog enkele opdrachten/orders ontvangen.
Deze zijn/w orden voor zoveel mogelijk afgew erkt, w ederom mede in verband
met de lopende onderhandelingen over een doorstart.
Met de ABN AMRO Bank heeft afstemming plaatsgevonden omtrent het
vorenstaande.
Er moeten nog afspraken gemaakt w orden over de verdeling van de
opbrengst van een en ander tussen de bank en de boedel.
Dit zal op korte termijn geschieden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bedrijfsleiding,
uitw isseling van informatie, overleg met de ABN AMRO Bank en de
leasemaatschappij, veelvuldige schriftelijke en mondelinge contacten, zeer
uitvoerige communicatie met leveranciers, opdrachtgevers, partijen bij
duurovereenkomsten, et cetera.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

immaterieel actief

€ 70.000,00

€ 0,00

totaal

€ 70.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is sprake van andere activa in die zin dat curanda geacht moet w orden
over immaterieel actief te beschikken in de vorm van URL/domeinnamen,
telefoonnummers, e-mailadressen, klanten- en orderportefeuille,
onderhanden w erk en goodw ill.
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Voor zover bekend is geen sprake van intellectuele eigendomsrechten.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, contacten met de bedrijfsleiding, contacten met diverse
externe partijen, e.d.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande vorderingen.

€ 450.000,00

totaal

€ 450.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op de bij de aanvraag van het faillissement gevoegde debiteurenlijst zijn
vorderingen opgenomen tot een totaalbedrag van € 473.116,36.
Uit de uitdraai “openstaande posten debiteuren” per 30 juni 2022 blijkt van
een totaal openstaand bedrag per die datum van € 415,445,45.
Bovengenoemd bedrag ad € 450.000,-- is het afgerond gemiddelde hiervan.
De debiteurenvorderingen zijn rechtsgeldig verpand aan de ABN AMRO Bank
NV.
De bank heeft er de voorkeur aan gegeven deze zelf te (doen) incasseren.
Op diens verzoek zal de curator door de bank periodiek w orden geïnformeerd
omtrent de incasso van de vorderingen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de ABN AMRO Bank,
correspondentie, e.d.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 736.678,08
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Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank NV heeft een krediet verstrekt aan curanda uit hoofde
w aarvan per faillissementsdatum te vorderen is € 736.678,08.

5.2 Leasecontracten
Met ABN AMRO Asset Based Finance NV zijn leaseovereenkomsten afgesloten
betreffende diverse bedrijfsmiddelen, w aaronder productielijnen.
Het betreft zow el ondernemerslease als operationele lease.
De vordering voor de ondernemerslease bedraagt € 161.501,-- en voor de
operationele lease € 674.352,--.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
De navolgende zekerheden zijn verstrekt:
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een pandrecht op de inventaris;
een pandrecht op de voorraden;
een pandrecht op de vorderingen die failliet heeft of zal krijgen;
een pandrecht op de vorderingen door regres en subrogatie als gevolg
van de hoofdelijke verbondenheid als omschreven in artikel 12.3 van de
ABK;
een w ederzijds zekerhedenregeling tussen ABN AMRO Bank NV en ABN
AMRO Esset Based Finance NV;
een hypothecaire inschrijving, eerste in rang, op het pand
Burgemeester van Meeuw enstraat 14 te Beek;
een borgstelling van € 75.000,-- van de heer V.G.J. Griffioen;
een borgstelling van € 75.000,-- van de heer C. van Atten;
een achterstelling van de lening ad € 265.000,-- die Cege Leusden
Beheer B.V. heeft ten opzichte van de vorderingen die ABN AMRO heeft.
Mede verbonden zijn de navolgende entiteiten uit de groep:
Belko Connection Technologies B.V.;
IBG Vastgoed B.V.;
IBG Group B.V, allen gevestigd te Ermelo.

5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank NV en ABN AMRO Asset Based Finance NV zijn
separatisten als pandhouders van de hierboven genoemde
vermogensbestanddelen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een groot aantal leveranciers, alsmede ook opdrachtgevers, hebben een
eigendomsvoorbehoud bedongen ten aanzien van door hen geleverde
respectievelijk ter beschikking gestelde voorraden en componenten.
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De curator is nog doende de aard en omvang daarvan te inventariseren aan
de hand van onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de bedongen
eigendomsvoorbehouden en het individualiseren van de betreffende
roerende zaken.
Zodra mogelijk zullen een of meer ophaaldagen w orden georganiseerd
teneinde de nog aanw ezige en individualiseerbare zaken te retourneren.

5.6 Retentierechten
Niet aangetroffen.
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5.7 Reclamerechten
Niet aangetroffen.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 20.800,00
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Toelichting
De curator heeft overleg gepleegd met de ABN AMRO Bank NV en ABN AMRO
Asset Based Finance NV omtrent boedelbijdragen bij verkoop van verpande
activa.
Daarbij is aansluiting gezocht bij de separatistenregeling.
Overeengekomen w erd dat een boedelbijdrage ad 10% van de opbrengst
van de door de curator te verkopen activa in de vorm van inventaris,
voorraden en rollend materieel.
Inzake de inventaris bestaat er consensus in die zin dat de opbrengst
daarvan voorshands volledig aan de boedel toevalt gelet op het
bodem(voor)recht van de fiscus op deze zaken.
De verkoop van de krachtens overeenkomst van operational lease in gebruik
zijnde zaken geschiedt separaat door ABN AMRO Asset Based Finance NV,
zodat de bemoeiingen van de curator in dat verband beperkt zijn.
Hier is een boedelbijdrage van 5% van de verkoopopbrengst
overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek administratie, onderzoek zekerheidsdocumentatie,
overleg met de bedrijfsleiding, overleg met de ABN AMRO Bank NV en
leasemaatschappij, diverse besprekingen, e.d.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de onderneming is niet voortgezet.
Er zijn louter nog w erkzaamheden verricht in het kader van het voltooien van
lopende opdrachten en de afw ikkeling van onderhanden w erk.
Dit w as van belang met het oog op een mogelijke doorstart teneinde te
voorkomen dat klantrelaties zich tot derden zouden w enden.
Bovendien bleek dat een groot aantal opdrachtgevers zelf componenten had
aangeleverd ten behoeve van aan hen zo spoedig mogelijk te leveren
printplaten.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, onderzoek lopende opdrachten en onderhanden w erk,
overleg met de bedrijfsleiding, overleg met de ABN AMRO, afstemmen van
leveranties, veelvuldige contacten met opdrachtgevers en leveranciers, e.d.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Reeds spoedig na het uitspreken van het faillissement meldden zich diverse
partijen bij de curator met de mededeling belangstelling te hebben voor het
verw erven en/of te gelde maken van de – materiële – activa, alsmede met
het oog op een mogelijke doorstart.
Eerstbedoelde groep betrof met name de zgn. opkopers.
Aangezien in de branche sprake is van een grote vraag naar klantspecifieke
printplaten lag voor de hand in te zetten op een doorstart, temeer nu
separate verkoop van het materiële actief aanzienlijk minder zou opleveren.
De veelheid van opkopers is hierover geïnformeerd, temeer nu spoedig
serieuze besprekingen op gang w aren gekomen met een viertal partijen die
geïnteresseerd w aren in overname van het materiële en immateriële actief.
Aan deze gegadigden w erd voorshands globale informatie verschaft, zoals
deze op dat moment ter beschikking stond.
In een volgende fase is, na ondertekening van een non-disclosure
agreement, nadere en meer financiële informatie verschaft aan een tw eetal
overgebleven gegadigden.
Na het stellen van een deadline w erd de beste bieding uitgebracht door
Bestronics B.V. te Veldhoven, een onderneming eveneens doende in de
printerassemblage.
Gedurende het traject is contact onderhouden met de betrokken bank, de
ABN AMRO Bank NV en de leasemaatschappij ABN AMRO Asset Based Finance
NV.
Aan beide zijn pandrechten op alle activa verstrekt.
ABN AMRO Bank NV had reeds voor faillissement het NTAB opdracht gegeven
om de activa te taxeren.
In dat kader w erd een inventarislijst opgemaakt, alsmede taxaties op basis
van liquidatiew aarde en op basis van onderhandse verkoopw aarde bij
gelijkblijvende bestemming en gebruik.
Naast de bedrijfsuitrusting en inventaris in gebruik krachtens overeenkomst
van operational lease en financial lease w as sprake van een aanzienlijke
voorraad en rollend materieel in de vorm van een bedrijfsauto.
Het immateriële actief bestond uit lopende opdrachten, URL/domeinnamen,
telefoonnummers, e-mailadressen, klantenbestand en orderportefeuille,
handelsnaam en alles w at daarmee samenhangt.
Bestronics heeft op 13 juli 2022 een eindbod uitgebracht als volgt (alle
bedragen zijn exclusief BTW ):
inventaris operational lease € 475.000,--;
inventaris financial lease in eigendom € 100.000,--;
voorraad € 150.000,-immaterieel actief € 70.000,--;
rollend materieel € 8.000,--.
Op 14 juli 2022 w erd vernomen van de bank en de leasemaatschappij dat zij
instemmen met deze bieding.
Nog diezelfde dag w erd goedkeuring van de rechter-commissaris verzocht en
verkregen voor het aangaan van een activaovereenkomst op basis van
voormelde koopprijzen.
Op 21 juli 2022 w erd de activaovereenkomst tussen de curator en de nieuw
opgerichte Bestronics Gemini B.V. ondertekend met betaling van de
koopprijzen.
Een en ander geschiedde in nauw overleg met de ABN AMRO Bank en de
leasemaatschappij.
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6.5 Verantwoording
zie hieronder.
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6.6 Opbrengst
€ 803.000,00

22-07-2022
1

Toelichting
De opbrengst van de activatransactie bedroeg € 803.000,-- w aarvan voor de
boedel:
€
€
€
€
€

€

100.000,-- inventaris financial lease en eigendom;
15.000,-- boedelbijdrage verkoop voorraad;
70.000,-- immaterieel actief;
800,-- boedelbijdrage rollend materieel;
5.000,-- boedelbijdrage inventaris operational lease.

190.800,-- totaal.

Hierbij w ordt aangetekend dat de opbrengst van de inventaris financial lease
en eigendom voorshands naar de boedel gaat in verband met het
bodem(voor)recht van de fiscus op deze zaken.
De omvang van de fiscale schuld staat nog niet vast en het is niet
ondenkbaar dat deze lager uitvalt dan voormelde opbrengst, onder meer
omdat sprake is van een fiscale eenheid en de groep, w aarvan curanda deel
uitmaakt, nog kan w orden aangesproken w aardoor de fiscale schuld
afneemt.

6.7 Boedelbijdrage
€ 20.800,00
Toelichting
zie hierboven.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, onderzoek
projecten en onderhanden w erk, overleg met de ABN AMRO Bank NV en ABN
AMRO Asset Based Finance NV, overleg met de bedrijfsleiding, telefonische en
schriftelijke contacten, e.d.
Verder heeft substantiële tijdsbesteding moeten plaatsvinden vanw ege de
contacten met opkopers en de andere overnamekandidaten voor het
volledige materiële en immateriële actief.
Met de mogelijke doorstartende partij w erden in eerste instantie algemene
gegevens uitgew isseld.
Vervolgens is een non-disclosure agreement opgesteld en door de tw ee
overgebleven gegadigden ondertekend.
Daarbij w erden een veelheid van financiële gegevens van curanda verstrekt,
deels met nadere toelichting.
Er zijn vervolgens onderhandelingen gevoerd met de beide overgebleven
kandidaten.
Het beste eindbod w as van Bestronics B.V. te Veldhoven en is voorgelegd
aan de rechter-commissaris.
Na goedkeuring daarvan w erd een concept activaovereenkomst opgesteld,
die vervolgens nader w erd afgestemd met Bestronics B.V., alsmede met de
ABN AMRO Bank NV en ABN AMRO Asset Based Finance NV.
De activaovereenkomst w erd op 21 juli 2022 ondertekend.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden inzake nakoming van de
boekhoudplicht.
Hiermee zal in de eerstvolgende verslagperiode een aanvang w orden
gemaakt.
Op het eerste gezicht ziet het er evenw el naar uit dat hieraan is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponeerd op 27 juli 2021.
Van het boekjaar 2021 w erd nog enkel een concept jaarrekening
aangetroffen.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening 2020 is – naar verluidt – goedgekeurd.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de oprichtingsakte is opgevraagd maar nog niet ontvangen zodat nog
geen mededeling kan w orden gedaan omtrent volstorting van de aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid c.q. de
taakvervulling door het bestuur.
W el heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de recente
jaarrekeningen, w aarbij vooral aandacht is besteed aan de investeringen en
de rekening-courantverhoudingen.
In de komende verslagperiode(n) zal dit onderzoek w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar mogelijk verplichte
c.q. onverplichte transacties die als paulianeus zouden kunnen w orden
aangemerkt en door de curator kunnen w orden vernietigd.
Hiermee zal in de komende verslagperiode een aanvang w orden gemaakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, eerste onderzoek administratie en jaarrekeningen,
zekerheidsstukken, notariële akten, overeenkomsten, e.d.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie aangemeld, doch deze
dienen zich aan in de vorm van vorderingen van het UW V w egens
overgenomen loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling en
van de verhuurder IBG Vastgoed B.V. voor w at betreft verschuldigde
huurpenningen, beiden vanaf faillissementsdatum.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.125,00
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Toelichting
De fiscus heeft t/m de eerste verslagperiode vorderingen aangemeld ten
bedrage van € 62.125,-- in totaal.
Het betreft openstaande aanslagen omzetbelasting en loonheffingen.
Deze bedragen kunnen nog w ijzigen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Het is nog niet gekomen tot indiening van de preferente vordering van het
UW V uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Toelichting
In de eerste verslagperiode zijn geen andere preferente vorderingen
ingediend, maar het ligt voor de hand dat een groot aantal w erknemers dit
alsnog zal doen omdat de loongarantieregeling hun onbetaald gebleven
loonaanspraken niet volledig dekt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42
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Toelichting
In de eerste verslagperiode hebben 42 concurrente schuldeisers op
uitnodiging van de curator hun vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.302.426,00
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Toelichting
In de eerste verslagperiode hebben concurrente crediteuren hun vorderingen
aangemeld tot een bedrag van € 1.302.426,--

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omtrent de w ijze van afw ikkeling van het onderhavige faillissement kunnen
in het huidige stadium nog geen mededelingen w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, aanschrijving van
alle bekende (handels)crediteuren, de banken, de fiscus, e.d.
Er zijn lijsten van voorlopig erkende schuldvorderingen opgemaakt.
De ingediende vorderingen zijn getoetst aan de administratie met verzending
van bevestigingen inzake de indiening en plaatsing op de betreffende lijsten.
In een relatief groot aantal gevallen heeft nader onderzoek moeten
plaatsvinden nu de ingediende vorderingen niet volledig overeenstemden
met de administratie van curanda.
Tenslotte w aren er veelvuldige schriftelijke en telefonisch contacten met de
diverse handelscrediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, overleg met de bedrijfsleiding, e.d.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
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afronding activatransactie;
afw ikkeling (duur)overeenkomsten;
afw ikkeling verzekeringsdossier;
onderzoek boekhoudplicht;
onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties;
onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
onderzoek investeringen en rekening-courantverhoudingen;
afw ikkeling jegens de fiscus en het UW V;
PM.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken w orden gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.

Bijlagen
Bijlagen
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