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Algemene gegevens
Naam onderneming
ALSO Digital Holding BV

12-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALSO Digital
Holding BV, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6541 BW )
Nijmegen aan de Beurtvaartw eg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 51696894.

12-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon
overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.
Feitelijk gaat het met name om holdingactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 0,00

€ -221.362,00

€ 3.341.875,00

2017

€ 1.593,00

€ -219.596,00

€ 3.553.084,00

2018

Toelichting financiële gegevens

12-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2016 komen uit een voorlopige jaarrekening. De gegevens
over 2017 zijn afkomstig van interne cijfers, ook nog niet opgenomen in een
vastgestelde jaarrekening.

12-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 56.246,93

12-06-2018
1

€ 56.282,88

10-09-2018
2

€ 29.253,11

12-03-2019
4

€ 637.740,61

12-09-2019
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-5-2018

12-06-2018
1

t/m
11-6-2018
van
12-6-2018

10-09-2018
2

t/m
9-9-2018
van
10-9-2018

13-12-2018
3

t/m
11-12-2018
van
12-12-2018

12-03-2019
4

t/m
11-3-2019
van
12-3-2019

12-06-2019
5

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

12-09-2019
6

t/m
11-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 30 min

2

16 uur 0 min

3

18 uur 4 min

4

15 uur 12 min

5

16 uur 0 min

6

25 uur 0 min

totaal

119 uur 46 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed ter inventarisatie en in diverse gesprekken met de
grootste drie van de zes aandeelhouders in de gefailleerde vennootschappen
en hun advocaten, alsmede met de bestuurder van de w erkmaatschappij en
haar advocaat.

12-06-2018
1

De uren zijn besteed ter inventarisatie en in diverse gesprekken met de
aandeelhouders in de gefailleerde vennootschappen en hun advocaten,
alsmede met de bestuurder en bedrijfsleider van de w erkmaatschappij en haar
advocaat.

10-09-2018
2

verslag 5: De uren zijn besteed in diverse gesprekken en communicatie met de
aandeelhouders in de gefailleerde vennootschappen en hun advocaten,
alsmede met de bestuurder en bedrijfsleider van de w erkmaatschappij en haar
advocaat.

12-06-2019
5

verslag 6: De uren zijn besteed in diverse gesprekken en communicatie met
de aandeelhouders in de gefailleerde vennootschap en hun advocaten,
alsmede met de bestuurder en bedrijfsleider van de w erkmaatschappij en
haar advocaat in verband met de veiling die heeft plaatsgevonden. Tevens
zijn er uren besteed aan de rechtmatigheidsonderzoeken.

12-09-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens het uittreksel handelsregister van de Kamer van Koophandel zou ALSO
Digital Holding BV tw ee bestuurders hebben, te w eten Santcroos Holding BV en
de heer R.H. Schw itzki. Kort voor datum faillissement zou bestuurder Santcroos
Holding BV ontslag hebben genomen. Ik heb dat nog in onderzoek.

12-06-2018
1

ALSO Digital Holding BV kent zes aandeelhouders, te w eten ALSO Holding AG
(51%), Micromedia Beheer BV (32,34%), Santcroos Holding BV (9,8%),
Vaniterson.com Beheer BV (4,9%), J.A. Skverer (0,98%) en J.M.M.I. MullerW aterreus (0,98%).

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er, voor zover mij
bekend, geen procedures aanhangig w aarbij ALSO Digital Holding BV partij is.

12-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ik ben niet bekend met voor of ten behoeve van ALSO Digital Holding BV
afgesloten verzekeringen.

1.4 Huur

12-06-2018
1

1.4 Huur
Ik ben niet bekend met huurovereenkomsten w aarbij ALSO Digital Holding BV
partij is.

12-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van dit faillissement lijkt gelegen in een meningsverschil tussen de
grootste drie aandeelhouders. Die aandeelhouders, of
concernvennootschappen in hun invloedsfeer, zijn, voor zover mij thans
bekend, de enige crediteuren in dit faillissement. ALSO Holding AG heeft, niet in
haar hoedanigheid van aandeelhouder, maar in haar hoedanigheid van
crediteur, het faillissement van ALSO Digital Holding BV aangevraagd.

12-06-2018
1

Het lijkt erop dat de aandeelhouders er – min of meer bew ust – voor hebben
gekozen ALSO Digital Holding BV een verlieslatende onderneming te laten
voeren. Die verliezen komen dan voor hun eigen rekening, als crediteuren van
deze vennootschap. Kennelijk zien zij (commerciële) argumenten om w insten
uit de onderneming van ALSO Digital Holding BV, c.q. uit de onderneming van
de w erkmaatschappij w aarin zij alle aandelen houdt (w aarover later meer)
elders in hun concerns te genieten. De tw ee grootste aandeelhouders zijn
immers ook de grootste klanten van voornoemde w erkmaatschappij. Ik heb
een en ander nog in onderzoek.
De afgelopen verslagperiode heb ik met de tw ee grootste aandeelhouders,
tevens de tw ee grootste crediteuren, c.q. met hun advocaten overleg gevoerd.
Ook heb ik overleg gevoerd met de andere aandeelhouders, die ik in de eerste
verslagperiode nog niet had kunnen spreken. Een en ander om mij een nader
beeld te vormen over de achtergronden van het faillissement.

10-09-2018
2

Verslag 6: de afgelopen verslagperiode heb ik nader onderzoek gedaan naar
de achtergronden van het faillissement. Het lijkt er op dat de tw ee grootste
aandeelhouders de prijszetting door de w erkmaatschappij (w aarin Also
Digital Holding BV alle aandelen houdt (althans hield)) naar henzelf als
klanten van die w erkmaatschappij op een te laag niveau hebben
doorgevoerd, w aardoor de w erkmaatschappij (onnodig) verlieslatend is en
niet in staat is haar schuld aan de gefailleerde Also Digital Holding BV te
voldoen, die daardoor op haar beurt niet in staat is haar schulden aan haar
crediteuren – met name diezelfde tw ee grootste aandeelhouders – te
voldoen. Zo is - als het w are - een onvolledig kasrondje ontstaan met een
tekort dat heeft geresulteerd in onderhavig faillissement.

12-09-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-06-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

12-06-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

12-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

12-06-2018
1

Toelichting andere activa
ALSO Digital Holding BV houdt 100% van de aandelen in ALSO Digital BV. Deze
vennootschap voert een onderneming op het gebied van het via digitale
kanalen distribueren van producten en diensten. Ik heb de w aarde van de
aandelen in ALSO Digital BV nog in onderzoek.

12-06-2018
1

Daarnaast is ALSO Digital Holding BV eigenaar van diverse IE-rechten. De
w aarde daarvan hangt zeer nauw samen met de w aarde van de aandelen in
ALSO Digital BV. Ook deze heb ik derhalve nog in onderzoek.
ALSO Digital Holding BV houdt 100% van de aandelen in ALSO Digital BV. Deze
vennootschap voert een onderneming op het gebied van het via digitale
kanalen distribueren van producten en diensten. Ik heb de w aarde van de
aandelen in ALSO Digital BV nog in onderzoek.

10-09-2018
2

Daarnaast is ALSO Digital Holding BV eigenaar van diverse IE-rechten. De
w aarde daarvan hangt zeer nauw samen met de w aarde van de aandelen in
ALSO Digital BV. Ook deze heb ik derhalve nog in onderzoek.
De afgelopen verslagperiode heb ik de bestuurder van de w erkmaatschappij
liquiditeitsprognoses laten opstellen en van de grootste klanten commitment
gevraagd en gekregen tot afname van producten en diensten.
Ik heb diverse gesprekken gevoerd met de beide grootste achterliggend
aandeelhouders, c.q. hun advocaten en met de bestuurder en bedrijfsleider
van de w erkmaatschappij. Tevens heb ik mij een beeld gevormd van de
administratie van de w erkmaatschappij en de diverse bedrijfsprocessen, in
samenw erking tussen de tw ee achterliggende grootste aandeelhouders.
Op basis daarvan heeft de bestuurder van de w erkmaatschappij de w ens
uitgesproken de onderneming vooralsnog niet te staken.
De onderneming van de w erkmaatschappij heeft, zeker in potentie, een
aanzienlijke verdiencapaciteit en de komende verslagperiode zal moeten
blijken hoe die het beste te gelde kan w orden gemaakt, samen met de IErechten.
In overleg met de grootste tw ee achterliggend aandeelhouders, c.q. hun
advocaten, heb ik besloten een veiling te organiseren van de activa van de
gefailleerde vennootschap, te w eten bovengenoemde aandelen in de
w erkmaatschappij ALSO Digital BV en de bovengenoemde IE-rechten. Over de
omschrijving van de IE-rechten en over de ter veiling aan te bieden financiële
data ten aanzien van de aandelen in de w erkmaatschappij bestaat thans
overeenstemming. Ik zal de voorgenomen veiling thans nader concretiseren in
overleg met een notaris en vervolgens aan de rechter-commissaris voorleggen,
vanw ege het feit dat ik nog in overw eging heb of het een openbare veiling zal
zijn of een veiling voor alleen de huidige aandeelhouders of een andere
beperkte kring van kandidaat-kopers. In dat laatste geval is er immers geen
sprake van openbare verkoop en is de toestemming van de RC ex artikel 176
Fw noodzakelijk.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-12-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ik zal de voornoemde activa in de komende verslagperiode trachten te
w aarderen.

12-06-2018
1

De afgelopen verslagperiode heb ik de voorgenomen veiling nader
geconcretiseerd en in overleg met een notaris zijn inmiddels de
veilingvoorw aarden opgesteld. Deze zal ik de komende verslagperiode aan de
veilingdeelnemers voorleggen en vervolgens aan de rechter-commissaris
voorleggen, omdat ik voornemens ben de veiling voor alleen de huidige
aandeelhouders open te stellen. In dat geval is er geen sprake van openbare
verkoop en is de toestemming van de RC ex artikel 176 Fw dus noodzakelijk.

12-03-2019
4

Verslag 5: De afgelopen verslagperiode zijn de veilingvoorw aarden en de
omschrijving van de te verkopen activa afgestemd met de veilingdeelnemers.
Ook is de toestemming van de RC ex artikel 176 Fw gevraagd en verkregen. De
verw achting is dat de veiling in juni of juli 2019 zal plaatsvinden.

12-06-2019
5

Verslag 6: De afgelopen verslagperiode heeft de veiling plaatsgevonden. Dat
heeft, na aftrek van de notariskosten, een bedrag ad € 610.000,00
opgeleverd. Dat bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.
De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

12-09-2019
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 858.186,00

€ 25.000,00

€ 858.186,00

€ 25.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
ALSO Digital Holding BV heeft een vordering op ALSO Digital BV van €
858.186,78 per december 2017. ALSO Digital BV heeft in de afgelopen
verslagperiode op deze vordering € 25.000 voldaan. Dit bedrag heb ik op de
faillissementsrekening ontvangen.

12-06-2018
1

Ik ben met ALSO Digital BV in overleg over de vraag hoe zij deze vordering aan
de gefailleerde holding kan voldoen.
ALSO Digital Holding BV heeft een vordering op ALSO Digital BV van €
858.186,78 per december 2017. ALSO Digital BV heeft in de eerste
verslagperiode op deze vordering
€ 25.000 voldaan. Ik ben met ALSO Digital BV in overleg over de vraag hoe zij
deze vordering aan de gefailleerde holding kan voldoen. Daartoe heeft onder
andere voornoemd onderzoek en hebben voornoemde gesprekken plaats
gevonden.

10-09-2018
2

De afgelopen verslagperiode is € 35,95 creditrente ontvangen.
W erkzaamheden debiteuren: Ik zal de incasso van de intercompany vordering
voortzetten.
De afgelopen verslagperiode heeft ALSO Digital BV geen betaling kunnen
verrichten. De vordering op ALSO Digital BV zal tevens w orden aangeboden op
de veiling zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit verslag.

13-12-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Ik zal de incasso van de intercompany vordering voortzetten.

12-06-2018
1

Ook de afgelopen verslagperiode heeft ALSO Digital BV w eer geen betaling
kunnen verrichten. De vordering op ALSO Digital BV zal tevens w orden
aangeboden op de veiling zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit verslag.

12-03-2019
4

Verslag 5: Ook de afgelopen verslagperiode heeft ALSO Digital BV w eer geen
betaling kunnen verrichten. De vordering op ALSO Digital BV zal tevens w orden
aangeboden op de veiling zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit verslag.

12-06-2019
5

Verslag 6: De afgelopen verslagperiode is de vordering op ALSO Digital BV in
de veiling mee verkocht. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

12-09-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ALSO Digital Holding BV bankiert bij Rabobank. Er is geen sprake van een
kredietfaciliteit of van leningen. Er is slechts sprake van een creditrelatie. Per

12-06-2018
1

datum faillissement w as er sprake van een creditsaldo van € 31.246,93. Dit
bedrag heb ik inmiddels ontvangen op de door mij geopende
faillissementsrekening. 0

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

12-06-2018
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Als curator zet ik - in zeker zin - de holdingactiviteiten van de gefailleerde
vennootschap voort. In de faillissementsboedel bevinden zich alle aandelen in
ALSO Digital BV. Tot op heden heb ik informele gesprekken gevoerd met de
bestuurder van ALSO Digital BV, alsmede diverse personeelsleden en de
advocaat van de w erkmaatschappij. Tevens heb ik uitvoerige gesprekken
gevoerd met de drie grootste aandeelhouders in ALSO Digital Holding BV, te
w eten ALSO Holding AG, Micromedia Beheer BV en Santcroos Holding BV.

12-06-2018
1

Indien en voor zover noodzakelijk en / of opportuun zal een formele AVA
w orden uitgeroepen in ALSO Digital BV.
Op dit moment onderzoek ik hoe de w aarde van, c.q. in ALSO Digital BV het
beste te gelde kan w orden gemaakt. Dit hangt uiteraard nauw samen met de
vraag hoe de vordering op ALSO Digital BV het beste kan w orden
geïncasseerd.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zoals hierboven beschreven.

12-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ik heb een beperkte boekhouding inzichtelijk gekregen. Deze lijkt te voldoen
aan eisen die art. 2:10 BW en de jurisprudentie daar aan stellen. In de
gefailleerde vennootschap w erden niet of nauw elijks rechtshandelingen
verricht. Er zijn ook niet of nauw elijks boekhoudkundige mutaties, anders dan
(met name) memoriaalposten in de rekening-courantverhoudingen met de
diverse crediteuren / aandeelhouders en de debiteur ALSO Digital BV.

12-06-2018
1

Ik heb een beperkte boekhouding inzichtelijk gekregen. Deze lijkt te voldoen
aan eisen die art. 2:10 BW en de jurisprudentie daar aan stellen. In de
gefailleerde vennootschap w erden niet of nauw elijks rechtshandelingen
verricht. Er zijn ook niet of nauw elijks boekhoudkundige mutaties, anders dan
(met name) memoriaalposten in de rekening-courantverhoudingen met de
diverse crediteuren / aandeelhouders en de debiteur ALSO Digital BV.

10-09-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: 11 augustus 2015
2015: 6 juni 2016
2016: 14 november 2017 (voorlopige jaarrekening)
2017: niet gepubliceerd

12-06-2018
1

2014: 11 augustus 2015
2015: 6 juni 2016
2016: 14 november 2017 (voorlopige jaarrekening)
2017: niet gepubliceerd

10-09-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ik verricht nog onderzoek naar de vraag of er sprake is van een
goedkeuringsverklaring van een accountant.

12-06-2018
1

Ik verricht nog onderzoek naar de vraag of er sprake is van een
goedkeuringsverklaring van een accountant.

10-09-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik doe nog onderzoek naar de stortingsverplichting op de aandelen.

12-06-2018
1

Ik doe nog onderzoek naar de stortingsverplichting op de aandelen.

10-09-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik doe nog onderzoek naar de vraag of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Ik doe nog onderzoek naar de vraag of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Verslag 6: hetgeen beschreven als de mogelijke oorzaken van dit
faillissement, zou aanleiding kunnen zijn tot nader
rechtmatigheidsonderzoek. Dat is met name relevant als andere partijen dan
de tw ee grootste achterliggend aandeelhouders (c.q. rechtspersonen in hun
invloedsfeer) door die (hun) prijszetting benadeeld zijn. Ik verricht hier dus
nog nader onderzoek naar en ben daarover in gesprek getreden met de
aandeelhouders.

12-06-2018
1

10-09-2018
2

12-09-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ik doe nog onderzoek naar de vraag of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Toelichting
Ik doe nog onderzoek naar de vraag of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Toelichting
Verslag 6: Mij is niet van paulianeus handelen gebleken.

12-06-2018
1

10-09-2018
2

12-09-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

12-06-2018
1

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

10-09-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ik zal de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten. Daar
w aar alleen sprake is van concern-gerelateerde crediteuren, kan dit onderzoek
mogelijk beperkt w orden indien deze concern-gerelateerde crediteuren hun
vorderingen in het faillissement matigen.

12-06-2018
1

Ik zal de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten. Daar
w aar alleen sprake is van concern-gerelateerde crediteuren, kan dit onderzoek
mogelijk beperkt w orden indien deze concern-gerelateerde crediteuren hun
vorderingen in het faillissement matigen.

10-09-2018
2

In verband met de voorgenomen veiling heb ik vooralsnog de actieve
w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep op een laag pitje gezet. W el zet ik
mijn onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement
verder voort.

13-12-2018
3

In verband met de voorgenomen veiling heb ik vooralsnog de actieve
w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep op een laag pitje gezet. W el zet ik
mijn onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement
verder voort.

12-03-2019
4

Verslag 5: In verband met de voorgenomen veiling staan de actieve
w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep nog steeds op een laag pitje. W el zet
ik mijn onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement
verder voort.

12-06-2019
5

Verslag 6: ik verw ijs naar paragraaf 7.5 van dit verslag.

12-09-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is enkel het salaris van de curator als boedelvordering
verschuldigd.

Toelichting
Tot op heden is enkel het salaris van de curator als boedelvordering
verschuldigd.

Toelichting
Bij dit verslag is een tussentijds salarisverzoek ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-06-2018
1

10-09-2018
2

13-12-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing

Toelichting
Verslag 6: de afgelopen verslagperiode is door de accountant van de failliet
bezw aar gemaakt tegen de ambtshalve aanslag Vpb 2017 en is de
jaarrekening over 2017 alsnog opgesteld en de aangifte Vpb over 2017
alsnog ingediend. De kosten daarvan ad € 1.512,50 incl. BTW zijn vanuit de
boedel betaald.

12-06-2018
1

10-09-2018
2

12-09-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing

Toelichting
Niet van toepassing

12-06-2018
1

10-09-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing

Toelichting
Niet van toepassing

12-06-2018
1

10-09-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

12-06-2018
1

3

10-09-2018
2

5

12-09-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.387.977,00

12-06-2018
1

€ 1.395.113,08

10-09-2018
2

€ 3.424.349,35

12-09-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

12-06-2018
1

Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

10-09-2018
2

Verslag 6: Dit faillissement zal eindigen in een uitdeling aan de concurrente
crediteuren, na een verificatievergadering.

12-09-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ik zal de crediteurenposities van ALSO Digital Holding BV nader in kaart
brengen.

12-06-2018
1

Ik zal de crediteurenposities van ALSO Digital Holding BV nader in kaart
brengen.

10-09-2018
2

Verslag 6: de afgelopen verslagperiode hebben 2 rechtspersonen, gelieerd
aan één van de aandeelhouders, vorderingen in het faillissement ingediend.
Deze vorderingen zijn onderzocht en voorlopig erkend.

12-09-2019
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Ik zal in overleg met de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap en
met de bestuurder van de w erkmaatschappij ALSO Digital BV beoordelen hoe
de w aarde van de aandelen in ALSO Digital BV en de w aarde van de
vorderingen op ALSO Digital BV het beste kan w orden gerealiseerd. Daartoe
zal regelmatig contact met (de advocaten van) de aandeelhouders en de
w erkmaatschappij noodzakelijk blijven.

12-06-2018
1

Ik zal in verder overleg met de aandeelhouders van de gefailleerde
vennootschap en met de bestuurder van de w erkmaatschappij ALSO Digital BV
beoordelen hoe de w aarde van de aandelen in ALSO Digital BV, c.q. de w aarde
van de door haar gedreven onderneming, en de w aarde van de vorderingen
op ALSO Digital BV het beste kan w orden gerealiseerd. Daartoe zal regelmatig
contact met (de advocaten van) de aandeelhouders en de w erkmaatschappij
noodzakelijk blijven.

10-09-2018
2

Ik zal de voorgenomen veiling organiseren en daarna de
rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

13-12-2018
3

Ik zal de voorgenomen veiling organiseren en daarna de
rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

12-03-2019
4

Verslag 5: De veiling zal in juni of juli 2019 plaatsvinden en daarna zal ik de
rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

12-06-2019
5

Verslag 6: Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

12-09-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

12-06-2018
1

Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

10-09-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

12-09-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

Niet van toepassing.

10-09-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

