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Algemene gegevens
Naam onderneming
Esperite N.V.
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Gegevens onderneming
Esperite N.V. (voorheen: ‘Cryo Save Group N.V.’) is statutair gevestigd te
Zutphen en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer:
27187482. Esperite N.V. heeft een beursnotering in Amsterdam en Parijs bij
Euronext Amsterdam N.V.

14-05-2020
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Activiteiten onderneming
Esperite N.V. is de (financiële) topholding van een (internationale) groep die
zich voornamelijk bezig hield met de opslag van stamcellen.
In 2019 heeft Esperite N.V. besloten om haar operationele activiteiten af te
bouw en en verder te gaan als investeringsmaatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 5.300.000,00

€ -8.950.000,00

€ 28.190.000,00

2016

€ 19.170.000,00

€ -8.740.000,00

€ 42.480.000,00

2017

€ 16.600.000,00

€ -12.900.000,00

€ 33.880.000,00

Toelichting financiële gegevens

14-05-2020
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over de boekjaren 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de
gepubliceerde jaarrekeningen van Esperite N.V. De cijfers over 2018 zijn de
cijfers over het eerste half jaar van 2018. Daarnaast dient opgemerkt te
w orden dat de bovengenoemde cijfers de geconsolideerde cijfers van de groep
zijn. De curator beschikt nog niet over de financiële cijfers over de boekjaren
2018 en 2019.

14-05-2020
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De curator beschikt inmiddels over de administratie zoals aanw ezig bij de IT
leverancier (zie kopje rechtmatigheid). De curator zal nader onderzoek naar
de administratie (laten) doen.

14-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.236,75

14-05-2020
1

€ 55.056,75

14-08-2020
2

€ 54.936,96

13-11-2020
3

€ 182.398,76

12-05-2021
5

€ 93.475,96

26-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-4-2020

14-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

14-08-2020
2

t/m
7-8-2020
van
8-8-2020

13-11-2020
3

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

12-02-2021
4

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

12-05-2021
5

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

26-08-2021
6

t/m
25-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 0 min

2

114 uur 6 min

3

61 uur 30 min

4

24 uur 6 min

5

37 uur 12 min

6

9 uur 42 min

totaal

297 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
DISCLAIMER:
Dit openbaar verslag is bedoeld om globaal inzicht te geven in (de stand van)
de afw ikkeling van het faillissement. Hoew el het verslag met de nodige zorg is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en/of juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet geopenbaard kan
w orden of nog niet beschikbaar is. Ook kan het voorkomen dat informatie in dit
verslag achteraf moet w orden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben
voor diverse partijen, w aaronder aandeelhouders. Dit verslag vormt
uitdrukkelijk geen verantw oording van de w ijze van de afw ikkeling van het
faillissement door de curator. De verantw oording omtrent het beheer en de
vereffening van de boedel legt de curator af aan de rechter-commissaris. Aan
dit verslag (inclusief eventuele bijlagen) kunnen geen rechten w orden
ontleend.

14-05-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Esperite N.V. bestaat op grond van de gegevens uit het
Handelregister van de Kamer van Koophandel uit de heer Fréderic Amar (CEO),
de heer Ronald Lorijn (non-executive director), de heer Gerrit van der Marel
(non-executive director) en de heer Vincent Borgeot (non-executive director).
Het bestuur heeft laten w eten dat de heer Borgeot per 1 oktober 2019 ontslag
heeft genomen als bestuurder.
Esperite N.V. is (indirect) (groot)aandeelhouder van diverse (buitenlandse)
entiteiten. Op grond van een organogram d.d. 30 juni 2019 w as Esperite N.V.
(indirect) aandeelhouder van de volgende entiteiten:
- Cryo Save Laboratories and Biobank SA (Zw itserland);
- Cryo Save AG (Zw itserland);
- The Cell Factory bvba (België);
- OUTPUT Pharma Serv. GmbH (Duitsland);
- Cryo-Save Italia Srl. (Italië);
- Genoma Spain S.L. (Spanje);
- Cryo-Save Hungary Kft. (Hongarije);
- Genoma Italia Srl. (Italië);
- Cryo-Save Serbia R.F. (Servië);
- Genoma Hellas Ltd. (Griekenland);
- Tissue Bank Cryo Center AD (Bulgarije);
- Genogal-Genoma Portugal Lda. (Portugal);
- VSB Services Kft. (Hongarije);
- Crio-Cord S.L. (Spanje);
- InKaryo Corp. (Verenigde Staten);
- Salveo Sw iss Biotech. Greece Ltd. (Griekenland);
- CellGenoma B.V. (Nederland);
- Cryo-Save GmbH (Duitsland);
- Esperite NV Iberica SA (Spanje);
- Cryo-Save Stammzell. GmbH (Oostenrijk);
- Genoma Holland B.V. (Nederland;
- Genoma Life Sciences Sarl. (Zw itersland);

14-05-2020
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- Genoma Sw iss Biotechnology (Zw itersland);
- Cryo-Save USA Inc. (Verenigde Staten).
Daarnaast w as Esperite N.V. op 30 juni 2019 (mede) aandeelhouder van de
volgende entiteiten:
- Cryo-Save Portugal Lda. (voor 60%, Portugal);
- Cryo-Save SA (Pty) Ltd. (voor 50%, Zuid-Afrika) ;
- Salveo Sw iss Technologies Ltd. (voor 50%, Zuid-Afrika);
- Cryo-Save Ltd. (voor 35%, Verenigde Arabische Emiraten);
o Cryo-Save Ltd. is 99% aandeelhouder van Cryo-Save Arabia FZ-LLC
(Verenigde Arabische Emiraten).
Het bestuur heeft verklaard dat een groot aantal van de bovenstaande
entiteiten geen activiteiten meer verricht en/of inmiddels is geliquideerd. De
curator zal nader onderzoek verrichten naar de (status van de) bovenstaande
deelnemingen van Esperite N.V.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as nog sprake van één procedure tussen
Esperite N.V. en een voormalig w erknemer. De voormalig w erknemer heeft
diens verzoekschrift inmiddels ingetrokken, w aarmee de procedure is
afgedaan.

14-05-2020
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De curator is (nog) niet bekend met andere lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de crediteuren, w aaronder de verzekeringsmaatschappijen,
op de hoogte gebracht van het faillissement.

14-05-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

14-05-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Esperite N.V. is de topholding van een groep, die kan w orden onderverdeeld in
vier bedrijfsonderdelen; de voornaamste de stamcellenbank (‘Cryo Save’), een
onderdeel dat zich bezig hield met precisiegeneeskunde (Genoma SA), een
R&D-onderdeel (The Cell Factory bvba) en een managementorganisatie voor
klinische proeven (OUTPUT Pharma GmbH).
De inkomsten uit de voornoemde bedrijfsonderdelen liepen over het algemeen
al jaren terug.
Esperite N.V. (en de groep) leed jaarlijks aanzienlijke (oplopende) verliezen (€
7,5 miljoen in 2015, € 8,9 miljoen in 2016, € 12,9 miljoen in 2017 en over het
eerste half jaar 2018 € 8,9 miljoen).
In België is The Cell Factory bvba op 28 februari 2019 in staat van faillissement
verklaard.
Esperite N.V. heeft begin 2019 besloten haar koers te verleggen. Esperite N.V.
heeft daartoe besloten haar activiteiten met betrekking tot de opslag van de
stamcellen af te stoten. Eind augustus 2019 w as dat een feit.
In september 2019 is vervolgens het faillissement van Cryo-Save AG
uitgesproken.
Zonder haar belangrijkste activiteit(en) (opslag van stamcellen) kon Esperite
N.V. onvoldoende inkomsten genereren om haar schuldeisers te voldoen.
Op 8 oktober 2019 heeft de Rechtbank Gelderland op verzoek van een van de
schuldeisers voor de eerste maal het faillissement van Esperite N.V. bij verstek
uitgesproken. Esperite N.V. heeft daartegen vervolgens succesvol verzet
ingesteld. Het (eerste) faillissementsvonnis is op 30 oktober 2019 vernietigd.
Het faillissement w as daarmee van de baan.
Het bestuur van Esperite N.V. heeft, nadat het faillissementsvonnis in oktober
2019 w as vernietigd, getracht om tot een regeling te komen met haar
schuldeisers. Dat is niet gelukt met als gevolg dat op 14 april 2020 (w ederom)
het faillissement is uitgesproken van Esperite N.V. op verzoek van een van de
schuldeisers.
De curator zal aan de hand van de administratie van Esperite N.V. nader
onderzoek verrichten naar de achtergronden en de oorzaken van het
faillissement.

14-05-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-05-2020
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Toelichting
Esperite N.V. heeft geen w erknemers (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

14-05-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Een voormalig w erknemer van Esperite N.V. heeft zich bij de curator gemeld in
verband met een vordering uit hoofde van achterstallige pensioenpremies. De
curator heeft deze w erknemer in contact gebracht met het UW V. Het UW V
heeft op grond van de loongarantieregeling de verplichtingen van Esperite N.V.
overgenomen.

13-11-2020
3

Een oud-w erknemer heeft een vordering uit hoofde van achterstallig salaris
ingediend. De curator heeft daarover met de betreffende oud-w erknemer en
diens adviseur gecorrespondeerd.

12-02-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-05-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens het bestuur beschikt Esperite N.V. niet (meer) over bedrijfsmiddelen.

14-05-2020
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De verhuurder van de voormalig bedrijfsruimte van Esperite N.V. heeft de
curator op de hoogte gebracht van het feit dat er nog (enkele)
bedrijfsmiddelen (en administratie) op de locatie aanw ezig zijn. Op verzoek
van de curator heeft de verhuurder een aantal foto’s gestuurd. De curator
heeft deze foto’s doorgestuurd aan het bestuur van Esperite N.V. en gevraagd
om een toelichting. De curator is nog in afw achting van een reactie. Naar
verw achting vertegenw oordigen de bedrijfsmiddelen een (zeer) beperkte
w aarde.

13-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-05-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Esperite N.V. is aandeelhouder van diverse (buitenlandse) entiteiten (zie voor
een opsomming daarvan: 1.1 Directie en organisatie). Volgens het bestuur zijn
de activiteiten van nagenoeg alle deelnemingen gestaakt en verkeert een
groot aantal deelnemingen in staat van liquidatie. De curator heeft het bestuur
gevraagd om nadere informatie over de deelnemingen te verstrekken.

14-05-2020
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In de afgelopen verslag periode heeft de curator met diverse partijen contact
gehad die interesse hadden in onderdelen c.q. delen van de activa (voor zover
aanw ezig) van Esperite N.V. Concreet is dat niet gew orden.

14-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder 3.8.

14-05-2020
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Zie ook hiervoor onder nr. 3.8. In het bijzonder heeft de curator nader
onderzoek gedaan naar de vraag of er nog octrooien in eigendom zijn bij
Esperite N.V. Dat bleek niet zo te zijn.

14-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

Onderdeel van het afstoten van de stamcel activiteiten door Esperite N.V. in
augustus 2019 betrof een licentieovereenkomst met een derde partij w aarbij
alle merken en handelsnamen exclusief in licentie zijn gegeven aan die derde
partij.

14-08-2020
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In verband met het faillissement van Esperite N.V. heeft de curator (zoals de
licentieovereenkomst ook bepaald) deze derde partij verzocht kenbaar te
maken of zij de merken/namen w ensen te kopen en/of dat zij de
overeengekomen licentievergoeding van EUR 120.000 p.j. blijven betalen.
De derde heeft zich op het standpunt gesteld niets meer verschuldigd te zijn
aan Esperite N.V. De merk/handelsnamen zouden vanw ege het faillissement
w aardeloos zijn gew orden en deze partij zou uit hoofde van een andere
overeenkomst nog een zeer substantiële vordering op Esperite N.V. hebben.
De curator zal de stelling zoals ingenomen door de derde in de komende
verslagperiode (na overleg met het bestuur van Esperite N.V.) beoordelen.
De w ederpartij van de licentieovereenkomst heeft zich op het standpunt
gesteld dat zij geen schuld heeft aan Esperite N.V., maar een vordering op
Esperite N.V. van EUR 814.000. De curator heeft dit standpunt gedeeld met het
bestuur van Esperite N.V. Het bestuur van Esperite N.V. betw ist (voorlopig) dat
de derde partij een vordering heeft op Esperite N.V. Het bestuur van Esperite
N.V. heeft in het kader van het (eventuele) crediteurenakkoord haar advocaat
gevraagd om de vordering van de derde partij te beoordelen. De curator zal
deze beoordeling afw achten.

13-11-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor onder 4.1 De w erkzaamheden bestaan uit het bestuderen van de
verschillende
overeenkomsten en het voeren van communicatie met de genoemde derde en
het bestuur van Esperite N.V

14-08-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet bekend.

5.2 Leasecontracten

14-05-2020
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

14-05-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Esperite N.V. heeft via ING Bank N.V. een bankgarantie verstrekt ten gunste
van een derde. In dat kader heeft ING Bank N.V. een pandrecht gevestigd op
de banksaldi van Esperite N.V. Ten tijde van het faillissement bedroeg het
totale saldo op de bankrekeningen ING Bank N.V. EUR 161.428,52. ING Bank
N.V. heeft laten w eten het betreffende saldo (nog) niet over te maken op de
boedelrekening, omdat ING Bank N.V. (mogelijk) nog een vordering heeft op
Esperite N.V. als gevolg van potentiële claims van de begunstigde onder de
bankgarantie en/of door ING Bank N.V. te maken kosten.

14-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

14-05-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een partij heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De betreffende
goederen w aren ten tijde van het faillissement echter niet meer aanw ezig.

14-05-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-05-2020
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-05-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-05-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gecorrespondeerd met de bank over de bankgarantie en de
banksaldi van Esperite N.V. (zie ook onder 5.3). De curator en de bank zijn
momenteel nog met elkaar in overleg over de desbetreffende kw esties.

14-05-2020
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Met de ING bank N.V. is nog geen oplossing gevonden. Inmiddels is duidelijk
gew orden dat er in Italië tussen de begunstigde onder de bankgarantie en de
ING Bank N.V. nog een procedure loopt omtrent de vraag de hoogte van de
uitkering onder de bankgarantie. De curator probeert in contact te komen met
de Italiaanse begunstigde om te bezien of er een regeling in der minne
mogelijk is. Tot op heden is dat niet gelukt.

14-08-2020
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ING Bank N.V. heeft haar Italiaanse collega’s na overleg met de curator
opdracht gegeven om de zaak met de begunstigde onder de bankgarantie te
schikken, zodat de procedure kan w orden beëindigd. ING Bank N.V. verw acht
dat op korte termijn een schikking tot stand komt. Na het bereiken van de
schikking zal ING Bank N.V. de resterende banksaldi van Esperite N.V.
vrijgeven.

13-11-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is een schikking tussen ING Bank N.V. en de
begunstigde onder de bankgarantie tot stand gekomen. Daarmee is de
kw estie nog niet definitief afgedaan. De rechter in Italië dient de procedure
namelijk nog formeel te beëindigen. Naar verw achting zal dat eind februari
2021 gebeuren. Na beëindiging van de procedure zal ING Bank N.V. de
resterende creditsaldi van Esperite N.V. vrijgeven.

12-02-2021
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De rechter in Italië heeft de procedure formeel beëindigd. Conform de
afspraken tussen ING Bank N.V. en de curator heeft ING Bank N.V. de
resterende creditsaldi (EUR 127.461,80) van Esperite N.V. na verrekening van
de kosten van de procedure in Italië vrijgegeven en overgemaakt naar de
boedelrekening. Daarmee is de kw estie met betrekking tot de bankgarantie
definitief afgew ikkeld.

12-05-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-05-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-05-2020
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-05-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur had ten tijde van het faillissement niet (meer) de beschikking over
de gehele administratie. De curator is in overleg getreden met het bestuur en
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de IT-leverancier teneinde de administratie voor zover bij de IT-leverancier nog
aanw ezig ter zijner beschikking te krijgen. De curator heeft de IT-leverancier
daartoe de opdracht gegeven op kosten van het bestuur van Esperite N.V.
De curator heeft de administratie zoals aanw ezig bij de ICT leverancier
ontvangen. De curator zal deze administratie nader (laten) bestuderen.

14-08-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste opgemaakte en gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening
2017. De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn niet opgemaakt noch
gedeponeerd.

14-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen 2016 en 2017 bevatten beide een accountantsverklaring,
w aarin de betreffende accountant zich van een oordeel heeft onthouden.

14-05-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-05-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

14-05-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-05-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

14-05-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van de IT leverancier in ontvangst genomen
en op hoofdlijnen een eerste maal doorgenomen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

14-08-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 105.325,00

14-05-2020
1

€ 140.401,00

14-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.694,00

14-08-2020
2

€ 10.972,41

12-02-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

14-05-2020
1

29

14-08-2020
2

34

13-11-2020
3

37

12-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.423.388,89

14-05-2020
1

€ 3.627.469,15

14-08-2020
2

€ 3.678.434,91

13-11-2020
3

€ 3.696.533,03

12-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-05-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
(voorlopig) op de crediteurenlijst geplaatst.

14-05-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de crediteuren contact
gehad over hun vordering.

14-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met diverse crediteuren
contact gehad over hun vordering (zie ook onder 2.4 en 4.1).

13-11-2020
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De curator heeft de afgelopen verslagperiode met verschillende crediteuren
gecorrespondeerd over hun vorderingen.

12-02-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-05-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- de administratie bestuderen;
- de diverse deelnemingen inventariseren;
- een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.
Daarnaast heeft het bestuur van Esperite N.V. bij de curator aangegeven dat
zij de mogelijkheden van een crediteurenakkoord w ensen te onderzoeken. De

14-05-2020
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curator zal daar zijn medew erking aan verlenen indien dat inderdaad concreet
w ordt. De curator verw acht hierover in het volgende verslag meer mededingen
te kunnen doen.
Zoals hiervoor ook aangegeven is het bestuur van Esperite N.V. in
samenspraak met een derde een crediteurenakkoord aan het uitw erken. Zodra
het bestuur van Esperite N.V. en de derde daarmee gereed zijn zal de curator
de benodigde vervolgstappen nemen.

14-08-2020
2

Het bestuur van Esperite N.V. is (nog steeds) bezig met de uitw erking van het
crediteurenakkoord in samenspraak met een derde. Als het bestuur en de
derde daarmee gereed zijn, zal de curator de benodigde vervolgstappen
nemen.

13-11-2020
3

De curator is nog in afw achting van de uitw erking van het crediteurenakkoord.
Als het bestuur en de derde daarmee gereed zijn, zal de curator de benodigde
vervolgstappen nemen.

12-02-2021
4

De curator verw acht zich de aankomende verslagperiode (opnieuw ) bezig te
houden met het crediteurenakkoord (zie onder 10.4).

12-05-2021
5

De curator zal de eventuele vervolgstappen van het bestuur in het kader van
het crediteurenakkoord afw achten.

26-08-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

26-08-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft zich bezig gehouden met diverse overige w erkzaamheden,
w aaronder het opstellen van het openbaar verslag.

14-05-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zow el met het bestuur van
Esperite N.V. als diverse derden besprekingen gevoerd omtrent de
mogelijkheid van het aanbieden van het crediteurenakkoord alsmede diverse
stukken beoordeeld.

14-08-2020
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode de algemene vergadering van
Esperite N.V. van 30 september 2020 bijgew oond en voorafgaand daaraan de
onderliggende stukken beoordeeld. Daarnaast zijn opnieuw diverse
besprekingen gevoerd omtrent (de voorbereiding van) het crediteurenakkoord.

13-11-2020
3

De curator heeft contact gehad met (de adviseur van) het bestuur en de
investeerder over de voorbereidingen van het akkoord alsmede een aantal
stukken beoordeeld. De curator is in afw achting van de vervolgstappen van
het bestuur in het kader van het akkoord.

12-02-2021
4

Verder heeft de curator met een aantal partijen gecorrespondeerd over de
opslag van de stamcellen. Van belang daarbij is dat Esperite N.V. geen
contractspartij w as met betrekking tot de opslag van de stamcellen.
In de afgelopen verslagperiode is er opnieuw overleg gew eest tussen het
bestuur en de curator over (de voorbereidingen van) het akkoord. In de
afgelopen verslagperiode heeft het bestuur de financiële cijfers van 2019 en
2020 gepresenteerd en een (concept)uitw erking van het akkoord aan de
curator verstrekt. De curator heeft daarover een aantal vragen gesteld.
Inmiddels heeft het bestuur de vragen beantw oord. De curator zal de
antw oorden bestuderen en de benodigde vervolgstappen nemen.

12-05-2021
5

Voor w at betreft de voorbereidingen van het akkoord zijn er geen
ontw ikkelingen te melden. De curator is in afw achting van de vervolgstappen
van het bestuur.

26-08-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

