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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verspreidingsburo Armada W ezep B.V.

17-06-2020
1

Gegevens onderneming
Verspreidingsburo Armada W ezep BV (VAW ) is de dochtervennootschap van de
eveneens gefailleerde Armada Beheer BV en de zustervennootschap van
Verspreiden.nl BV. De statutaire zetel van de drie vennootschappen is W ezep.
Feitelijk zijn ze gevestigd aan de Sint Eustatius 18-20 te Apeldoorn.
De aandelen van VAW w orden gehouden door Armada Beheer BV w aarvan de
aandelen op haar beurt w eer w orden gehouden door door Datini Beheer BV.
Armada Beheer BV is tevens onmiddellijk bestuurder. Middellijk bestuurder is
mw . G.M.J.I. Geerts-Tychon. De dagelijkse leiding w as in handen van de heer L.
Tijssen.
VAW is opgericht in 2015.

Activiteiten onderneming

17-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister bestaan de activiteiten uit het verspreiden van
drukw erk.
De Armada-groep hield zich bezig met folderverspreiding in Gelderland,
Overijssel en Flevoland. Daarvoor maakte de groep gebruik van ca 1.500 op
basis van overeenkomsten van opdracht w erkzame bezorgers, veelal
scholieren. Op het bedrijf w erden de folders van de verschillende
opdrachtgevers ingenomen en geselecteerd ten behoeve van de bezorgers.
De bezorgers zorgden zelf thuis voor folderpakketjes die huis-aan-huis w erden
bezorgd. Uit kostenbesparing en efficiëntieoverw eging is enige tijd geleden
een vouw - en invoegmachine aangeschaft die het vouw w erk en het
verzamelw erk van de bezorgers overnam. Ten tijde van het faillissement vond
nog niet al het vouw w erk op die manier plaats.

17-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.046.786,00

€ -154.973,00

€ 684.257,00

2019

€ 1.313.967,00

€ -437.237,00

€ 703.690,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarcijfers over 2019 zijn nog in concept.

17-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
31

17-06-2020
1

Toelichting
In totaal w erkten bij de Armada-groep mensen in vaste dienst. Hiervan
w erkten er 3 personen bij Armada Beheer BV, 12 personen bij Verspreiden.nl
BV en 31 personen bij Verspreidingsburo Armada W ezep BV.
31
Toelichting
In totaal w erkten bij de Armada-groep 46 mensen in vaste dienst. Hiervan
w erkten er 3 personen bij Armada Beheer BV, 12 personen bij Verspreiden.nl
BV en 31 personen bij Verspreidingsburo Armada W ezep BV.

Boedelsaldo

17-09-2020
2

Boedelsaldo
€ 1.856,58

17-06-2020
1

€ 31.386,64

17-09-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is verrijkt met betalingen van diverse debiteuren. Zie
hoofdstuk 4.
€ 1.950,47

14-12-2020
3

€ 3.938,03

12-03-2021
4

€ 3.938,03

09-06-2021
5

Verslagperiode
van
7-5-2020

17-06-2020
1

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020

17-09-2020
2

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

14-12-2020
3

t/m
14-12-2020
van
15-12-2020

12-03-2021
4

t/m
12-3-2021
van
9-2-2022
t/m
9-6-2021

Bestede uren

09-06-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

101 uur 36 min

2

81 uur 54 min

3

26 uur 6 min

4

12 uur 54 min

5

4 uur 18 min

totaal

226 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten hebben
voornamelijk betrekking gehad op de beoordeling van de pandrechtpositie
binnen de Armada-groep en de incasso van debiteuren, alsmede het te w oord
staan van diverse crediteuren.

14-12-2020
3

De (beperkte) w erkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten in dit
faillissement hebben voornamelijk betrekking gehad op het te w oord staan
van crediteuren. De afw ikkeling van het faillissement is vanw ege
intercompany-vorderingen voornamelijk afhankelijk van de afw ikkeling van
het faillissement van Armada beheer BV

09-06-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Armada Beheer BV is de houdstermaatschappij van de tw ee eveneens
gefailleerde dochtermaatschappijen Verspreiden.nl BV en Verspreidingsburo
Armada W ezep BV. De statutaire zetel van de drie vennootschappen is W ezep.
Feitelijk zijn ze gevestigd aan de Sint Eustatius 18-20 te Apeldoorn.
De aandelen van Armada Beheer BV w orden gehouden door Datini Beheer BV.
Deze vennootschap is tevens onmiddellijk bestuurder. Middellijk bestuurder is
mw . G.M.J.I. Geerts-Tychon. De dagelijkse leiding w as in handen van de heer L.
Tijssen.
Armada Beheer BV is opgericht in 1993.

17-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen gerechtelijke procedures bekend.

1.3 Verzekeringen

17-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen van de aanw ezige roerende zaken
gecontinueerd. Aangezien de exploitatie al voorafgaand aan het faillissement
w as gestaakt, zijn de daarvoor geldende verzekeringen beëindigd. Deze
beëindiging heeft plaatsgevonden aangezien Armada-groep de bijbehorende
premie niet had betaald.

17-06-2020
1

Na de veiling zijn alle nog lopende verzekeringen voor roerende zaken
eveneens opgezegd.

17-09-2020
2

1.4 Huur
VAW huurde niet zelfstandig het bedrijfspand aan de Sint-Eustatius 18-20. De
formele huurder w as Armada Beheer BV.

17-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Armada-groep w as voor meer dan 50% van haar omzet afhankelijk van
opdrachtgever Axender. Per 3 maart 2020 is Axender overgenomen door een
concurrent. Axender diende op dat moment nog ca € 400.000 aan Armada te
betalen. Naar de curator van de directie van Armada heeft begrepen heeft
Axender de keuze voorgehouden: ofw el betaling van de € 400.000 maar dan
w ordt de contractuele relatie w el per direct beëindigd ofw el vasthouden aan
de contractuele relatie, maar dan w ordt de € 400.000 niet betaald en dreigt
het faillissement van Axender. Onder deze druk zou de directie van Armada
gekozen hebben voor de betaling en beëindiging van de contractuele relatie.
De € 400.000 is inderdaad kort voor faillissement van Armada betaald en
tevens is de relatie tussen Armada en Axender in die periode beëindigd.
Vervolgens kondigde premier Rutte tw ee w eken later de lock-dow n vanw ege
de corona-crisis aan en viel ook voor een groot deel het overige w erk voor
Armada w eg, doordat bedrijven per direct bespaarde op folderkosten. De
omzet van Armada kw am daardoor vrijw el van de ene op de andere dag
nagenoeg stil te liggen, terw ijl de kosten ongew ijzigd doorliepen. Hierdoor
dook Armada in acute liquiditeitsproblemen en restte haar niets anders dan
aangifte te doen van haar faillissement.
Zow el vanuit de organisatie als uit de groep bezorgers is in de periode rondom
faillissementsdatum veel zorg en bezw aar geuit over het functioneren van de
directie en de reden van het faillissement. De curator onderzoekt dan ook de
juistheid en volledigheid van de aan hem opgegeven redenen van het
faillissement. Tot op dit moment heeft de curator echter geen andersluidende
oorzaken aangetroffen. Het onderzoek is echter nog niet afgerond. Ten
behoeve van dit onderzoek heeft de curator een kopie laten maken van de
digitale administratie. Deze kopie zal met een speciaal computerprogramma
nader w orden onderzocht.

17-06-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
31

17-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
31

17-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-4-2020

31

Het ontslag heeft vanw ege de corona-crisis enkel schriftelijk
plaatsgevonden.

totaal

31

2.4 Werkzaamheden personeel
Ten gevolge van de corona-crisis w as helaas een gebruikelijke
personeelsbijeenkomst, w aarbij de curator het personeel informeert over het
faillissement en de gevolgen ervan voor hen, niet mogelijk. Door het
verstrekken van een uitgebreide informatiebrochure heeft de curator deze
leemte voor de w erknemers zo klein mogelijk gehouden. Ook de bijeenkomst
met het UW V om de Loongarantieregeling te kunnen toepassen, heeft niet
kunnen plaatsvinden. Het personeel is per mail over de rol van het UW V
geïnformeerd. Met behulp van de HR-medew erkster van de Armada-groep zijn
zoveel mogelijk de UW V-formulieren van de w erknemers ingevuld en kon de
Loongarantieregeling w orden toegepast. De w erknemers moesten hiervoor
persoonlijk contact opnemen met het UW V. Het loon w as tot en met maart
2020 betaald, zodat het UW V het loon vanaf april 2020 dient te
bevoorschotten. Voor zover de curator daar zicht op heeft verloopt dat goed.
Enkele w erknemers van de Armada-groep die de beschikking hadden over
zaken van curandi (leaseauto, laptop, iPad en dergelijke) hebben deze
ingeleverd of van de boedel gekocht.

17-06-2020
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In de onderhavige verslagperiode heeft met een aantal oud w erknemers
contact plaatsgehad met betrekking tot verkopen van diverse zaken.
Daarnaast is met een aantal w erknemers contact gew eest in verband met het
UW V traject en/of indienen van vorderingen.

17-09-2020
2

Ook in deze periode is met een aantal oud w erknemers contact gew eest in
verband met hun vorderingen op de failliete vennootschappen. In sommige
gevallen zijn deze vorderingen door de curator toegelaten in sommige gevallen
zijn er nadere vragen over gesteld.

14-12-2020
3

In de afgelopen periode heeft de faillissementsmedew erker van de curator
meermaals contact gehad met personeelsleden ivm een verzoek ten aanzien
van een jaaropgave. De jaaropgave w ordt niet door de boedel verstrekt.

12-03-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
VAW bezit geen registergoederen in eigendom.

17-06-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
VAW heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

17-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
VAW heeft geen voorraad in eigendom. Van onderhanden w erk is geen sprake.
De exploitatie w as al voorafgaand aan het faillissement gestaakt.

17-06-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

De debiteuren bestaan uit opdrachtgevers
die hun foldermateriaal via VAW huis-aanhuis hebben laten bezorgen.

€ 112.601,27

€ 36.418,44

Boedelbijdr.
€ 0,00

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

totaal

€ 112.601,27

€ 36.418,44

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de directie zijn de debiteuren blijkens een rekeningcourantovereenkomst door VAW verpand aan Armada Beheer BV. Deze
rekening-courantovereenkomst dateert van december 2015 en is eerst 21 april
2020 geregistreerd door de belastingdienst. De curator heeft deze verpanding
nog niet erkend en heeft de directie er nadere vragen over gesteld. Overigens
is Armada Beheer BV eveneens gefailleerd, zodat de curator zich, vanuit w elk
van beide faillissementen ook, zich vrij voelt om tot incasso over te gaan. Deze
incassow erkzaamheden w orden eerdaags gestart.

17-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de debiteurenpositie. Namens de
curator zullen zijn kantoorgenoten mw . Hafkamp en mr. Van der Kraats
eerdaags de incasso ter hand nemen.

17-06-2020
1

De debiteuren zijn door mw . Hafkamp en mr. Van de Kraats (in sommige
gevallen tw eemaal) aangeschreven. Daarop is door 43 debiteuren contact
opgenomen en/of een betalingsafspraak gemaakt en heeft betaling en/of
verrekening plaatsgevonden. In totaal w erd een bedrag van € 29.527,49
voldaan op de boedelrekening. Op de Rabobankrekening van gefailleerde
kw am € 5.659,97 binnen.
Door 22 debiteuren kan of zal niet w orden betaald. Zij vertegenw oordigen een
saldo van ruim € 42.000,=. Het betreft een aantal partijen die het niet eens
zijn met de gestuurde facturen en een zestal bedrijven die gefailleerd zijn. De
veruit grootste debiteurenpost (ruim € 28.000,=) w erd vertegenw oordigd door
een bedrijf dat eveneens failleerde.
Er is in een tw eetal gevallen een betalingsafspraak gemaakt w aarbij de
komende maanden nog een bedrag van € 5.000,= te verw achten is op de
boedelrekening.
Er w ordt nog met een partij gecorrespondeerd over het al dan niet voldoen
van de facturen.

17-09-2020
2

De w erkzaamheden in de derde verslagperiode hebben voornamelijk
betrekking gehad op de verdere incasso van vorderingen op debiteuren.
De partijen w aarmee een betalingsafspraak is gemaakt komen deze afspraken
goed na en de verw achting is dat in de komende verslagperiode een ander
vereffend zal zijn.
Er w erd inmiddels € 34.930,88 voldaan op de boedelrekening.

14-12-2020
3

Ook in de vierde verslagperiode hebben de w erkzaamheden voornamelijk
betrekking gehad op de verdere incasso van vorderingen op debiteuren.
De tw ee partijen w aarmee een betalingsafspraak is gemaakt hebben de
laatste termijnen voldaan.
Er w erd in totaal een bedrag van € 36.418,44 door debiteuren voldaan op de
boedelrekening.

12-03-2021
4

De incasso van de vorderingen op debiteuren is de afgelopen verslagperiode
volledig afgerond. Er is in totaal een bedrag van € 36.418,44 voor de boedel
geïncasseerd.

09-06-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft slechts een rekening-courantrekening met een ten tijde
van het faillissement positief saldo van € 1.856,58. Dit bedrag heeft de
Rabobank inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

17-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog zijn er geen leasecontracten met VAW bij de curator bekend.

17-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Uit hoofde van een rekening-courantovereenkomst tussen Armada Beheer BV
en VAW van december 2015 (geregistreerd op 21 april 2020) zou VAW
roerende zaken en vorderingen aan Armada Beheer BV hebben verpand. De
lijst met debiteuren is eveneens op 21 april jl. ter registratie aan geboden bij
de belastingdienst. Alvorens deze verpanding te erkennen heeft de curator
hierover nadere vragen gesteld aan de directie. Overigens is Armada beheer
BV zelf ook gefailleerd, zodat de curator zich vanuit beide hoedanigheden zich
vrij acht.

17-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3

17-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een beroep op een eventueel recht van eigendomsvoorbehoud door
crediteuren zullen namens de curator w orden gecontroleerd. Indien mogelijk
zullen die crediteuren in de gelegenheid gesteld w orden hun eigendom af te
halen.

17-06-2020
1

De eigendomsvoorbehouden, zo die er al w aren, zijn afgew ikkeld en het
gehuurde pand is bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

17-09-2020
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gehad met de Rabobank over hun bancaire positie.
Tevens heeft de curator de eerder vermelde rekening-courantovereenkomst
met Armada Beheer BV beoordeeld.

17-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie w as al voor faillissementsdatum gestaakt. De curator heeft de
exploitatie niet hervat.

17-06-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart van de Armada-groep.

17-06-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

17-06-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2018 zijn gedeponeerd.

17-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er zijn samenstellingsverklaringen afgegeven.

17-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover nog niet aan de stortingsverplichting is voldaan, is deze vordering
verjaard.

17-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
Nee

17-06-2020
1

14-12-2020
3

Toelichting
De curator heeft geen gronden voor onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze transacties aangetroffen.

17-06-2020
1

14-12-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de rechtmatigheid is nog gaande. In dit stadium kan de
curator daar geen uitspraken over doen.

17-09-2020
2

De curator heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

14-12-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie ingenomen en daarvan een kopie gemaakt
ten behoeve van zijn onderzoek. Zolang de curator dit nog in onderzoek heeft
en nog geen hoor en w ederhoor heeft kunnen toepassen, zal de curator over
de rechtmatigheid geen uitspraken doen.

17-06-2020
1

Het onderzoek naar de administratie is nog gaande, de curator kan daarover
nog geen uitspraken doen.

17-09-2020
2

Faillissementsmedew erker dhr. J. Hartkamp heeft zijn onderzoek binnen de
administratie van Armada c.s. afgerond. Daarbij zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.

14-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.825,57

17-09-2020
2

Toelichting
Er hebben zich tot nu toe tw ee boedelcrediteuren gemeld. Hun vorderingen
zijn voldaan.
€ 127.431,73

14-12-2020
3

Toelichting
Zoals in het vorige verslag gemeld zijn er 2 boedelcredituren voldaan. Het UW V
heeft zich als derde boedelcrediteur gemeld; haar vordering ad in totaal €
125.606,16 is (nog) niet voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 125.674,00

17-06-2020
1

€ 199.810,00

17-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 124.079,24

14-12-2020
3

Toelichting
De vordering van de fiscus beslaat een hoog en laag preferent deel.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.294,14

17-09-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
396

17-06-2020
1

Toelichting
De bezorgers van de folders zijn op basis van overeenkomsten van opdracht
aan het w erk voor VAW . Deze overeenkomsten zijn juridisch gezien niet als
arbeidsovereenkomsten te kw alificeren en de achterstallige betalingen van de
bezorgers vallen derhalve onder de concurrente vorderingen. In verband
hiermee is vlak na de uitspraak in het faillissement aan alle ruim 1500
bezorgers een bericht per mail of per brief gezonden met uitleg over de
situatie en het verzoek hun vordering op te geven via de w ebsite van mijn
kantoor en ondersteund met stukken.
Er w ordt veel gemaild, gebeld en geschreven over de vorderingen die door de
bezorgers w orden ingediend.
Er is een apart mailadres geopend om de vragen of opmerkingen van
crediteuren te stroomlijnen.
Ook de ‘normale’ handelscrediteuren zijn aangeschreven en zij dienen hun
vorderingen in.
421

17-09-2020
2

Toelichting
Sinds het eerste verslag hebben zich niet zoveel crediteuren gemeld. Er is nog
w el veel en vaak gemaild, gebeld en geschreven met de reeds bekende
crediteuren omdat in een (groot) aantal gevallen niet duidelijk w as w elk
bedrag (met name de bezorgers) tegoed zouden hebben.
Een tiental concurrente crediteuren bleek ook debiteur te zijn. In 8 gevallen
zijn de openstaande posten tegen elkaar w eggestreept en/of verrekend.
425

14-12-2020
3

Toelichting
Ook in de afgelopen periode hebben zich w einig nieuw e crediteuren gemeld, er
is echter nog w el veel gecorrespondeerd en getelefoneerd met de reeds
bekende crediteuren en hun ouders. Er heerst veel onbegrip. Er is door de
medew erkers van de curator geprobeerd de crediteuren zo goed mogelijk van
de juiste informatie te voorzien.
426
Toelichting
Er is in de afgelopen periode een concurrente vordering toegevoegd in dit
faillissement; de intercompany vordering van moeder Armada Beheer B.V. op
Verspreidingsburo Armada W ezep B.V. ad € 807.459,01.
Alle vorderingen zijn door de faillissementsmedew erker van de curator
gecontroleerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 143.294,63

17-06-2020
1

€ 163.001,06

17-09-2020
2

€ 163.714,07

14-12-2020
3

€ 971.240,69

12-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de stand van de boedel en de hoeveelheid crediteuren verw acht de
curator niet te kunnen uitkeren aan de concurrente crediteuren.

17-09-2020
2

De afw ikkeling van dit faillissement kan vanw ege de intercompanyverhoudingen eerst plaatsvinden na afw ikkeling van het faillissement van
Armada Beheer BV.

09-06-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode binnen de Armada-groep zich
bezighouden met de volgende w erkzaamheden:
- ontruiming bedrijfspand
- openbare verkoop aanw ezige roerende zaken
- verkoop domeinnamen
- onderzoek rechtsgeldigheid verpanding
- afronding oorzakenonderzoek
- afronding boekenonderzoek
- verw erking vorderingen crediteuren
- afw ikkeling eventuele rechten derden
- afw ikkeling discussie leverancier vouw machine

17-06-2020
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De curator zal de komende verslagperiode binnen de Armada-groep zich
bezighouden met de volgende w erkzaamheden:

17-09-2020
2

- onderzoek rechtsgeldigheid verpanding
- afronding oorzakenonderzoek
- afronding boekenonderzoek
- verw erking vorderingen crediteuren
Er zijn in dit faillissement verder geen w erkzaamheden meer te verrichten. De
afw ikkeling is echter afhankelijk van de afw ikkeling van het faillissement van
Armada Beheer BV

09-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn en w ijze van afw ikkeling van dit faillissement kan in deze fase
nog niets w orden gezegd.

17-06-2020
1

Nadat de laatste betalingsregelingen met debiteuren zijn afgew ikkeld zal het
faillissement naar verw achting kunnen w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

14-12-2020
3

In verband met de intercompany vorderingen in alle faillissementen in dit
cluster, zal moeten w orden gew acht op de afw ikkeling van het 'moeder'dossier
Armada Beheer B.V. Naar verw achting zal dat in het derde of laatste kw artaal
van 2021 kunnen plaatsvinden.

12-03-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

09-06-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

