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mr H.J.D. ter Waarbeek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Audacious Sheet Metal B.V. (tevens h.o.d.n. MetalXPS en Arganta)

08-12-2021
1

Gegevens onderneming
Audacious Sheet Metal B.V. (hierna: ASM), statutair gevestigd in Zevenaar,
zaak doende te (6902 PB) Zevenaar aan het adres Einsteinstraat 7,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09118038.

08-12-2021
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies
Het ontw erpen, assembleren, testen, installeren en onderhouden van
hoogw aardig samengestelde modulen en systemen, alsmede metaalbew erking
in het algemeen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2021

€ 1.693.706,00

€ -323.072,00

€ 1.157.320,00

2019

€ 2.476.896,00

€ -86.966,00

€ 731.471,00

2018

€ 2.504.034,00

€ 125.690,00

€ 1.115.895,00

2020

€ 1.882.760,00

€ -216.621,00

€ 848.337,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

08-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn gebaseerd op de (concept) jaarrekeningen over
boekjaar 2018, 2019 en 2020 en voorlopige cijfers tot en met september 2021.

08-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

08-12-2021
1

Toelichting
Het bestuur geeft aan dat gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het
faillissement zes personeelsleden in dienst had.

Boedelsaldo
€ 115.995,18

08-12-2021
1

€ 158.932,42

08-03-2022
2

€ 158.858,17

08-06-2022
3

€ 138.921,95

08-09-2022
4

Verslagperiode
van
29-10-2021

08-12-2021
1

t/m
8-12-2021
van
9-12-2021

08-03-2022
2

t/m
8-3-2022
van
9-3-2022

08-06-2022
3

t/m
8-6-2022
van
9-6-2022
t/m
8-9-2022

Bestede uren

08-09-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 54 min

2

32 uur 42 min

3

10 uur 0 min

4

7 uur 54 min

totaal

129 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van ASM is Audacious Holding B.V. Enig
aandeelhouder van Audacious Holding B.V. is On Course Forever B.V. en
bestuurder van Audacious Holding B.V. is Alex Koers Beheer B.V. Enig
aandeelhouder van Alex Koers Beheer B.V. is Stichting Certificering aandelen
Alex Koers Beheer B.V. en bestuurder van Alex Koers Beheer B.V. is de heer
Alex Koers.

08-12-2021
1

ASM is opgericht op 8 januari 2001.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator w orden
opgezegd.

08-12-2021
1

1.4 Huur
ASM huurt een bedrijfspand aan het adres Einsteinstraat 7 te Zevenaar.
Enkele zusterondernemingen van ASM maken gebruik van het bedrijfspand. De
curator heeft de onderneming van ASM verkocht aan een zusteronderneming,
w elke onderneming ook in het pand is gevestigd. De kosten in verband met de
huur van de bedrijfslocatie sinds datum faillissement zijn voor rekening van die
zusteronderneming.

1.5 Oorzaak faillissement

08-12-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van ASM geeft te kennen dat de oorzaak van het faillissement is
gelegen in het gebrek aan schaalgrootte en daardoor relatief hoge
productiekosten, alsmede de algemene prijsdruk in verband met de COVIDpandemie. De bestuurder van ASM stelt dat ASM een te beperkte
orderportefeuille had. Daarnaast geeft het bestuur aan dat ASM een groot
zakelijk geschil had met een opdrachtgever. De opdrachtgever stelt dat ASM de
opdracht onjuist heeft uitgevoerd en heeft de onderliggende overeenkomst
buitengerechtelijk ontbonden en w eigert te betalen. ASM kreeg hierdoor een
groot liquiditeitstekort en kon niet door gaan met het betalen van haar
schuldeisers.

08-12-2021
1

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Verslag 2
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond

08-03-2022
2

Verslag 3
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

08-06-2022
3

Verslag 4
De curator heeft geen reden om uit te gaan van een andere oorzaak van het
faillissement dan zoals omschreven in het eerste openbare verslag.

08-09-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

08-12-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er zes personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

08-12-2021
1

Toelichting
De bestuurder van ASM geeft aan dat ASM in het jaar voorafgaand aan het
faillissement zes personeelsleden in dienst had.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-11-2021

6

Zie punt 2.1.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris is het voltallige personeel op 2
november 2021 ontslag aangezegd en is in samenw erking met de buitendienst
medew erker van het UW V gezorgd voor aanmelding voor de
loongarantieregeling.

08-12-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bedrijfslocatie van ASM te Zevenaar w ordt gehuurd van een externe partij.
De huurovereenkomst is door de curator opgezegd.

08-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
ASM heeft geen eigen inventaris, machines of rollend materieel. Dat w ordt
gehuurd van haar moedervennootschap Audacious Holding BV. De hiermee
samenhangende kosten w orden vanaf datum faillissement genomen door de
zusteronderneming w aaraan de onderneming van ASM door de curator w erd
verkocht.

08-12-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover dit aan de orde zou kunnen zijn, zal de curator opkomen voor het
bodemvoorrecht van de fiscus.

08-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
ijzer/rvs schroot

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 7.609,66

Voorraad

€ 226.000,00

totaal

€ 233.609,66

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement beschikte ASM over een voorraad staal die past bij de
omvang van de onderneming. In opdracht van de curator is de voorraad
geïnventariseerd en gew aardeerd. De taxateur bepaalde een executiew aarde
van € 175.000,-- en een onderhandse verkoopw aarde van € 255.000,--.

08-12-2021
1

De onderneming van ASM is vanaf datum faillissement gedurende enkele
w eken voortgezet met het oog op een mogelijke doorstart van de
onderneming. De curator heeft in combinatie met een onderhandse verkoop
van - kort gezegd - de voorraad, de vorderingen en immateriële activa. De
voorraad is verkocht voor een bedrag van € 226.000,--. Zie ook punt 6.4.
Verslag 2
Kort na datum faillissement is een restpartij ijzer/rvs schroot van ASM buiten
medew eten van de curator meegegeven aan een schroothandelaar. Het w as
de curator niet bekend dat deze restpartij zich in de boedel bevond. Het ter
zake door de schroothandelaar betaalde bedrag van € 7.609,66 (excl. BTW ) is
na afstemming met de betrokkenen ten goede gekomen van de boedel.

08-03-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

08-12-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immateriële activa, bestaande uit - kortw eg - rechten op de handelsnamen en
technische en commerciële informatie. De immateriële activa zijn verkocht voor
een bedrag van € 25.000,--. Zie ook punt 6.4.

08-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

08-12-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 398.000,00

€ 255.000,00

Boedelbijdr.

Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 62.506,45

€ 41.191,78

€ 460.506,45

€ 296.191,78

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille is verkocht voor een vaste koopprijs van € 255.000,-. Te vermeerderen met een variabele koopprijs van maximaal € 15.000,-- ( €
5.000,-- indien € 300.000,-- van de overgenomen vorderingen w ordt
geïncasseerd, nog eens € 5.000,-- indien € 350.000,-- van de overgenomen
vorderingen w ordt geïncasseerd en nog eens € 5.000,-- indien € 380.000,-van de overgenomen vorderingen w ordt geïncasseerd). Zie ook punt 6.4.

08-12-2021
1

Verslag 2
De voor de vaste koopprijs van € 255.000,-- en een variabele koopprijs van
maximaal € 15.000,--verkochte debiteurenportefeuille van 398.000,00 betreft
een specifieke hoeveelheid (met naam en bedrag genoemde) vorderingen van
ASM op derden.

08-03-2022
2

De afgelopen verslagperiode bleek ASM voor nog eens € 62.506,45 aan
vorderingen op de derden te hebben. Deze debiteurenportefeuille van €
62.506,45 w erd (anders dan debiteurenportefeuille van 398.000,00) niet
verkocht aan Audacious Sheet Metal Services BV (hierna: ASMS - de partij die
de onderneming van ASM heeft doorgestart). Op deze debiteurenportefeuille is
voorshands € 41.191,78 ontvangen.
ASMS stelde zich (anders dan de curator) op het standpunt dat de
debiteurenportefeuille van € 62.506,45 ook aan haar verkocht zou zijn in het
kader van de doorstart, althans dat zulks de kenbare bedoeling zou zijn
gew eest. Deze discussie tussen de curator en ASMS is op verzoek van ASMS
besproken ten overstaan van de rechter-commissaris. De uitkomst hiervan w as
dat de lijn van de curator (namelijk dat de de debiteurenportefeuille van €
62.506,45 niet w erd verkocht aan ASMS en dat de opbrengst daarvan derhalve
toevalt aan de boedel) behoort te w orden gevolgd. Enkel ter voorkoming van
een daarop door ASMS aangekondigde bodemprocedure - en de daarmee als
vanzelf gepaard gaande (proces)kosten voor de boedel - is ASMS door de
curator (in samenspraak met de rechter-commissaris) voorgesteld dat de
boedel geen aanspraak maakt op de hierboven genoemde variabele koopprijs
(voor de debiteurenportefeuille van € 398.000,--) van maximaal € 15.000,-indien voor het overige de lijn van de curator w ordt gevolgd. Met dit voorstel is
ASMS akkoord gegaan.
Verslag 3
Ter zake de aan ASMS gecedeerde vorderingen is de afgelopen verslagperiode
een bedrag van 7.229,15 betaald op de door ASM bij ABN AMRO Bank
aangehouden bankrekening. Dit bedrag zal betrokken moeten w orden in de
afrekening tussen de boedel en ASMS. Voorlopig kan nog geen
(eind)afrekening opgemaakt w orden tussen de boedel en ASMS, omdat nog
niet inzichtelijk is w elke betalingen ASMS ontvangen heeft ter zake niet aan
haar gecedeerde vorderingen. De curator verw acht dat de komende
verslagperiode hierover meer duidelijk zal zijn.

08-06-2022
3

Verslag 4
De (eind)afrekening tussen de boedel en ASMS is nog niet geheel afgerond,
maar dat zal zoals dat zich laat aanzien op korte termijn w el het geval
kunnen zijn.

08-09-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Indien op de bankrekening van ASM w ordt betaald op gecedeerde
vorderingen, dan zal de curator zijn medew erking verlenen aan het door
(laten) betalen van die bedragen aan de koper.

08-12-2021
1

Verslag 3
De curator is in overleg met ASMS ter zake de afw ikkeling van de diverse
vorderingen

08-06-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

08-12-2021
1

ASM bankiert bij ABN AMRO maar w ordt niet gefinancierd door deze bank. ABN
AMRO heeft geen vordering op ASM.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten.

08-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De voorraad en de debiteurenportefeuille zijn verpand aan Audacious Holding
BV, strekkende tot zekerheid van een vordering van per datum faillissement
van € 390.000,-- op ASM.

08-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de voorraden, debiteurenportefeuille en immateriële activa
verkocht aan een dochtervennootschap van ASM voor een bedrag van totaal €
506.000,--, eventueel te vermeerderen met een variabele koopprijs in verband
met de debiteurenportefeuille. De curator, Audacious Holding BV en de koper
zijn overeengekomen dat de koopprijs van € 506.000,-- is betaald (i) deels
door middel van feitelijke betaling van een bedrag van € 116.000,-- op de
faillissementsrekening en (ii) deels door verrekening van de vordering van
Audacious Holding BV op ASM ten bedrage van € 390.000,--.

08-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende crediteuren hebben een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De koper heeft de curator gevrijw aard voor claims van
leveranciers ter zake van eigendomsvoorbehoud en/of het recht van reclame.

5.6 Retentierechten

08-12-2021
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op een
retentierecht.

08-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
De koper heeft de curator gevrijw aard voor claims van leveranciers ter zake
van eigendomsvoorbehoud en/of het recht van reclame.

08-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator beoordeeld ingeval van claims van leveranciers de validiteit daarvan
in overleg met de koper.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

08-12-2021
1

6.4 Beschrijving
De onderneming van ASM is vanaf datum faillissement korte tijd voortgezet
door en op kosten van Audacious Holding B.V. met het oog op een mogelijke
doorstart van de onderneming. De curator heeft gesprekken gevoerd en
onderhandeld met de heer Koers, die interesse toonde in een doorstart c.q.
koop van activa van ASM. Andere gegadigden voor een doorstart w aren er
niet.

08-12-2021
1

Na onderhandelingen te hebben gevoerd is de curator met (de nieuw
opgerichte vennootschap, middellijk in handen van de heer Koers) Audacious
Sheet Metal Services BV - met toestemming van de rechter-commissaris - een
totale koopprijs van € 506.000,-- overeengekomen voor de volgende activa
van ASM: (i) de voorraad, (ii) de debiteurenportefeuille en (iii) de immateriële
activa.
De voorraad van ASM is in opdracht van de curator door een taxateur
geïnventariseerd en gew aardeerd. De taxateur bepaalde de executiew aarde
van de voorraad op € 175.000,-- en de onderhandse verkoopw aarde daarvan
op € 255.000,--. De koopprijs voor de voorraad is bepaald op € 226.000,--.
De koopprijs voor de debiteurenportefeuille is bepaald op een vaste koopprijs
van € 255.000,--. Te vermeerderen met een variabele koopprijs van maximaal
€ 15.000,-- ( € 5.000,-- indien € 300.000,-- van de overgenomen vorderingen
w ordt geïncasseerd, nog eens € 5.000,-- indien € 350.000,-- van de
overgenomen vorderingen w ordt geïncasseerd en nog eens € 5.000,-- indien €
380.000,-- van de overgenomen vorderingen w ordt geïncasseerd). Aldus is
voor de debiteurenportefeuille een percentage van ten minste 64% betaald en
dat percentage kan oplopen naar 68%.
De koopprijs voor de immateriële activa is bepaald op € 25.000,--.
De totale koopprijs van € 506.000,-- is betaald (i) deels door middel van
feitelijke betaling van een bedrag van € 116.000,-- op de
faillissementsrekening en (ii) deels door verrekening van de vordering van
Audacious Holding BV op ASM ten bedrage van € 390.000,--.
Daarnaast is bepaald dat alle baten en kosten die verband houden met het
voortzetten van de onderneming van ASM vanaf datum faillissement,
w aaronder, maar niet uitsluitend, aanspraken van w erknemers, huur
bedrijfslocatie en kosten nutsvoorzieningen voor rekening zijn van Audacious
Sheet Metal Services BV.

6.5 Verantwoording
Zie punt 6.4.

08-12-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 506.000,00
Toelichting
Zie punt 6.4.

6.7 Boedelbijdrage

08-12-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

08-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator beoordeeld ingeval van claims van leveranciers de validiteit van die
claim in overleg met Audacious Sheet Metal Services BV.

08-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

08-12-2021
1

Verslag 4
Voorshands is de curator van oordeel dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-09-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 25 oktober 2021 gedeponeerd. Aan
de verplichting tot tijdige deponering van de jaarrekeningen is voldaan.

08-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming van ASM.

08-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan. De vordering daartoe is
evenw el hoe dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-12-2021
1

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Nee

08-09-2022
4

Toelichting
Verslag 4
Er is geen indicatie dat sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-12-2021
1

Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Nee

08-09-2022
4

Toelichting
Verslag 4
Er is geen indicatie dat sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

08-12-2021
1

Verslag 4
Er is geen indicatie dat sprake is gew eest van onrechtmatig handelen.

08-09-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

08-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27.349,73

08-12-2021
1

€ 46.976,95

08-03-2022

Toelichting

2

Verslag 2
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten,
beheerskosten en de boedelvordering van het UW V ter zake nakoming van de
loongarantieregeling.

€ 50.428,29

08-06-2022
3

€ 53.512,93

08-09-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.086,66

08-12-2021
1

€ 181.755,66

08-03-2022
2

€ 196.947,94

08-06-2022
3

Toelichting
Verslag 3
ASM vormde tezamen met Audacious Holding BV een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Audacious Holding BV heeft de curator aangegeven dat de
Belastingdienst betaling van door de fiscale eenheid verschuldigde
omzetbelasting ad EUR 42.000,-- van haar gevorderd heeft. De curator heeft
Audacious Holding voorgehouden dat zij (w ellicht) een regresvordering heeft
op ASM voor zover zij in de interne verhoudingen de Belastingdienst teveel
heeft betaald. En dat Audacious Holding BV die vordering als vordering in het
faillissement van ASM kan indienen. Voorshands heeft Audacious Holding BV ter
zake nog geen vordering ingediend.

€ 192.790,56

08-09-2022
4

Toelichting
Verslag 4
Audacious Holding BV heeft een vordering van EUR 81.943,34 ingediend.
Deze vordering ziet onder meer op onbetaalde nota's management fee over
diverse maanden en huur van machinerieën.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.259,22

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-03-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
54

08-12-2021
1

58

08-03-2022
2

60

08-06-2022
3

63

08-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 211.842,49

08-12-2021
1

Toelichting
Van een aantal crediteuren w ordt een deel van de vordering betw ist voor een
bedrag van totaal € 9.064,50.

€ 220.701,69

08-03-2022
2

Toelichting
Verslag 2
Het totaal aan betw iste vorderingen bedraagt € 9.355,92.

€ 267.332,77

08-06-2022
3

€ 349.999,93

08-09-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet bekend.

08-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten
w orden.

08-12-2021
1

Verslag 3
De afgelopen verslagperiode is door de curator onder meer bezw aar ingediend
tegen een naheffingsaanslag loonheffingen over 1-1-2021 tot en met 31-102021. Het bezw aar is gegrond verklaard en de aanslag is van EUR 15.068,-nieuw vastgesteld op EUR 10.785,--.

08-06-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met procedures.

08-12-2021
1

9.2 Aard procedures
De curator is niet bekend met procedures.

08-12-2021
1

9.3 Stand procedures
De curator is niet bekend met procedures.

08-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is niet bekend met procedures.

08-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode kunnen crediteuren hun vordering bij de curator
indienen. De curator verricht de diverse gebruikelijke
(rechtmatigheids)onderzoeken. Er zal nog afgew ikkeld moeten w orden met de
koper van de activa.

08-12-2021
1

Verslag 2
De gebruikelijke onderzoeken (oorzaak faillissement, rechtmatigheid ed.)
w orden voortgezet.

08-03-2022
2

De afw ikkeling van de verkoop van de activa is nog niet gereed en zal w erk
gemaakt moeten w orden van de verdere incasso van de debiteurenportefeuille
van € 62.506,45.
De crediteurenposities dienen nog verder in kaart gebracht te w orden.
Verslag 3
De komende verslagperiode zal primair in het teken staan van de afw ikkeling
van de debiteurenportefeuille van ASM en de afrekening ter zake met ASMS.

08-06-2022
3

Verslag 4
De verw achting is dat op enig moment in de komende verslagperiode de
laatste punten rondom de debiteurenportefeuille van ASM en de afrekening
ter zake met ASMS kan w orden afgerond. En zal aansluitend kunnen w orden
aangestuurd op beëindiging van het faillissement.

08-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

08-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

08-09-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1

Bijlagen
Bijlagen

08-12-2021
1

