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Algemene gegevens
Naam onderneming
MC Milk B.V.

25-02-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MC Milk B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te (1023 BX) Amsterdam aan de
Nieuw endammerdijk 538.

25-02-2022
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van de zogenaamde MC Milk
Groep, die in 2016 is opgericht met het doel het produceren van en het
handelen in hoogw aardige lactose en w eiproteïneconcentraat. Aan het hoofd
van de MC Milk Groep staat de eveneens gefailleerde vennootschap MC Milk
B.V., die bestuurder is van en alle aandelen houdt in haar 100%
dochtervennootschappen NutriDutch B.V., Nutritrade B.V. en NutriDutch Real
Estate B.V., die allen in staat van faillissement zijn verklaard.
De exploitatie van de fabriek vond plaats binnen de gefailleerde vennootschap
NutriDutch. Alle materiële activa w aren ondergebracht in NutriDutch Real
Estate, die deze activa verhuurde aan NutriDutch. De gefailleerde
vennootschap NutriTrade B.V. is w elisw aar opgericht, maar heeft nimmer
activiteiten ontw ikkeld.
MC Milk financierde als hoofd van de MC Milk Groep vooral haar
dochtervennootschappen NutriDutch en NutriDutch Real Estate. MC Milk heeft
daartoe financieringen aangetrokken van Informal Investors, aandeelhouders
en Innovatiefonds Noord-Holland B.V.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 132.000,00

€ -2.072.298,00

€ 12.749.271,00

2019

€ 132.000,00

€ -3.156.940,00

€ 18.374.293,00

2020

€ 0,00

€ -2.927.019,00

€ 26.249.834,00

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1
De curator baseert zich op aan hem beschikbaar gestelde jaarrekeningen over
de boekjaren 2018 en 2019 en een concept jaarrekening over boekjaar 2020.
Aan die (concept) jaarrekeningen kan w orden ontleend dat de exploitatie van
de zuivelfabriek verlieslatend is gew eest. In het boekjaar 2018 w erd evenals
in het boekjaar 2019 een omzet geboekt van € 132.000,--, met w elke omzet in
2018 een negatief bedrijfsresultaat van ruim € 49.000,-- en in 2019 een
negatief resultaat van ruim € 205.000,-- w erd gerealiseerd. Het netto verlies in
2018 bedroeg ruim € 2.000.000,-- en het netto verlies in 2019 ruim €
3.155.000,--. Net negatieve resultaat w erd vooral veroorzaakt door de hoge
rentelasten. De omzet bestond uit aan NutriDutch in rekening gebrachte
management fee.
In het boekjaar 2020 is de management fee niet meer aan NutriDutch
doorbelast en is geen omzet geboekt. Het negatieve bedrijfsresultaat in 2020
bedroeg ruim € 1.000.000,-- en het netto verlies bijna € 3.000.000,--. Het
verlies is vooral veroorzaakt door de rentelasten verbonden aan de door MC
Milk aangetrokken financieringen.
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De curator heeft de tussentijdse cijfers over het boekjaar 2021 nog in
onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

25-02-2022
1

Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo
€ 3.884,14

25-02-2022
1

€ 18.999,31

08-06-2022
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-12-2021

25-02-2022
1

t/m
25-3-2022
van
25-2-2022

08-06-2022
2

t/m
7-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 30 min

2

9 uur 48 min

totaal

32 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn
bevindingen en verrichtingen vanaf de datum w aarop het faillissement van MC
Milk is uitgesproken.
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Hoew el de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of - achteraf - bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor de crediteuren en/of andere belanghebbenden.
Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkennen en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1
MC Milk B.V. houdt alle aandelen in het kapitaal van NutriDutch en is daarvan
ook alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder. Het bestuur van MC Milk B.V. w ordt
gevormd door MC Milk Management B.V., w aarvan bestuurders zijn Springer I
B.V. en Edokko I B.V. Bestuurders en enige aandeelhouders van Springer I B.V.
en Edokko I B.V. zijn respectievelijk de heer G.J. Botman en de heer E.M.O.
Pfennings, beide partners van private equity maatschappij Mentha Capital.
De aandelen in het kapitaal van MC Milk w orden gehouden door:
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MC Protein B.V., voor 65%, w aarvan Mentha Capital Investment
Management B.V. de bestuurder is en van w elke vennootschap op haar
beurt de hiervoor genoemde Springer I B.V. en Edokko I B.V. bestuurders
zijn;
Park Ventures B.V., voor 10%, met als enig bestuurder de heer O.P.H.
Driessen; en
Milk Management B.V., voor 25%, met als enig bestuurder de hiervoor
genoemde besloten vennootschap M.C. Protein B.V.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
Voor zover de curator bekend w aren er op het moment van faillietverklaring
geen procedures door of tegen de gefailleerde vennootschap aanhangig
gemaakt.
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1
De curator heeft de assurantie portefeuille van de gefailleerde vennootschap in
kaart gebracht en in verband met de hierna te bespreken doorstart besloten
tot voortzetting van de verzekeringspolissen die betrekking hebben op de te
verkopen activa.
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1.4 Huur
Verslag 1
MC Milk heeft geen huurovereenkomsten per faillissementsdatum gesloten.
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
De curator heeft de oorzaken van de deconfiture van MC Milk Groep in
onderzoek.
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De MC Milk Groep en de daaraan verbonden exploitatie van de fabriek binnen
NutriDutch betreft een doorstart van de in 2015 gefailleerde vennootschap
Vikariën B.V. (Van den Bor Milk). Na de overname van de productiefaciliteit uit
het faillissement van Vikariën B.V. is er aanzienlijk geïnvesteerd in de fabriek
met de bouw en installatie van de droogtorens, w aarbij het accent is komen te
liggen op de productie van niche lactose en w eiproteïne producten. Volgens de
directie van de gefailleerde vennootschap zijn aanhoudende productieverliezen
en sterk gestegen gasprijzen uiteindelijk de oorzaak van de faillissementen
van de vennootschappen binnen de MC Milk Groep. In de komende periode zal
de curator een aanvang maken met zijn oorzakenonderzoek.
Verslag 2
De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn oorzakenonderzoek, dat
samen hangt met het oorzakenonderzoek in de faillissementen van
NutriDutch en NutriDutch Real Estate.

08-06-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

25-02-2022
1

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

25-02-2022
1

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1
Niet van toepassing.

25-02-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1
Niet van toepassing.

25-02-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie Creditcard

€ 2.522,94

Banksaldo

€ 1.361,20

totaal

€ 3.884,14

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1
Nog niet bekend.

25-02-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1
Niet van toepassing.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1
Niet van toepassing.

25-02-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.846.560,18

25-02-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
Per faillissementsdatum heeft Rabo Factoring € 4.846.514,-- (exclusief
bijkomende renten, provisies en kosten e.d.) te vorderen.
Per faillissementsdatum heeft Rabobank € 2.000.016,18 te vorderen.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

25-02-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1
Tot zekerheid voor de terugbetaling van de door Rabo Factoring verstrekte
kredietfaciliteit, zijn de volgende zekerheden gevestigd:
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pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen op derden;
pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden;
w ederzijdse zekerheden regeling met Rabobank;
hoofdelijke aansprakelijkheid van NutriDutch, MC Milk, NutriDutch Real
Estate en NutriTrade.
Tot meerdere zekerheid van de door Rabobank verstrekte kredietfaciliteit zijn
de navolgende zekerheden gevestigd;
pandrecht op alle huidige en toekomstige inventarisgoederen en
machines, tw eede in rang;
een tw eede recht van hypotheek op het registergoed aan de
Nijkerkerstraat 61 A te Putten, dat in eigendom toebehoort aan
NutriDutch Real Estate;
borgstelling van € 2.000.000,-- verleend door Mentha Capital Fund IV
C.V.;
achterstelling en verpanding van de vordering ten bedrage € 500.000,--,
gevestigd door de heren Botman, Pfennings, Van Ingen en Driessen;
achterstelling en verpanding van de vordering ten bedrage van €
1.500.000,--, gevestigd door Innovatiefonds Noord-Holland B.V.;
achterstelling en verpanding van de vordering ten bedrage van €
1.048.617,59, gevestigd door Park Ventures B.V.;
achterstelling en verpanding van de vordering ten bedrage van €
9.424.397,67, gevestigd door MC Protein B.V. en Park Ventures B.V.;
hoofdelijke aansprakelijkheid van NutriDutch, MC Milk, NutriDutch Real
Estate en NutriTrade.
NutriDutch Real Estate heeft voorts aan zogenaamde Informal Investors een
eerste recht van hypotheek op de hiervoor genoemde onroerende zaken en
een eerste recht van pand op diverse bedrijfsmiddelen gegeven tot meerdere
zekerheid voor de nakoming van een geldleningsovereenkomst aan MC Milk
B.V.
NutriDutch Real Estate heeft voorts een derde recht van hypotheek en een
derde pandrecht, alsmede een vierde recht van hypotheek en een vierde
pandrecht, gegeven aan Innovatiefonds Noord-Holland B.V., respectievelijk MC
Protein B.V. en Park Ventures B.V., en w el tot meerdere zekerheid voor de
nakoming van aan MC Milk verstrekte geldleningen.

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1
De hiervoor genoemde Informal Investors, Rabobank, Innovatiefonds NoordHolland B.V. en MC Protein B.V. en Park Ventures B.V. zijn separatist in het
faillissement van NutriDutch Real Estate. De curator heeft met deze
zekerheidsgerechtigden contact onderhouden over de uitw inning van
zekerheden en de w ijze van verkoop van de onroerende zaken en de
bedrijfsmiddelen. Overeengekomen is dat de curator materiële
verkoopinspanningen zal verrichten tegen een overeengekomen
boedelbijdrage, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de hierna te bespreken
doorstart.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Verslag 1
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Verslag 1
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1
De curator heeft de financierings- en zekerhedendocumentatie bestudeerd,
besprekingen gevoerd met de onderscheidenlijke zekerheidsgerechtigden,
onderhandeld over een boedelbijdrage en de materiële verkoopinspanningen
verricht om tot verkoop van de onroerende zaken en de bedrijfsmiddelen te
komen. Uiteindelijk heeft de curator de hierna te bespreken doorstart
gerealiseerd.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Op het moment van faillietverklaring had MC Milk haar activiteiten gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1
In de verslagperiode is intensief gew erkt aan de realisatie van een doorstart.
De doorstart vond plaats binnen de faillissementen van NutriDutch, NutriDutch
Real Estate, MC Milk en NutriTrade. In het kader van de doorstart zijn de
materiële vaste activa van NutriDutch Real Estate verkocht, bestaande uit
onroerend goed en bedrijfsmiddelen, en de goodw ill van NutriDutch. De curator
heeft met de zekerheidsgerechtigden afgesproken dat hij tegen betaling van
een boedelbijdrage de materiële verkoopinspanningen zou verrichten met als
doel te komen tot een doorstart. De curator heeft daartoe (mogelijk)
geïnteresseerden partijen benaderd door toezending van een "information"
memorandum en bij die gelegenheid uitgenodigd een niet bindend, indicatief
bod uit te brengen. Er zijn aansluitend kijkdagen georganiseerd ter
gelegenheid w aarvan geïnteresseerde partijen zijn rondgeleid in de fabriek. Na
selectie zijn de beste indicatieve bieders met een zogenaamde "process letter"
uitgenodigd een bindend bod uit te brengen en is hen toegang gegeven tot
een virtuele data room w aarin benodigde informatie beschikbaar is gesteld om
een bod uit te kunnen brengen en vragen aan de curator konden w orden
gesteld. Uiteindelijk is op 21 februari 2022 met de ondertekening van de
koopovereenkomst en een akte van levering de doorstart gerealiseerd. Met de
doorstart is w erkgelegenheid geboden aan zeventien voormalige w erknemers
van NutriDutch.
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6.5 Verantwoording
Verslag 1
In het biedingsproces bleek Vreugdenhil Dairy Foords (VDF) de beste bieder.
De door VDF betaalde koopprijs bedraagt, € 7.500.000,-- (k.k.), gespecificeerd
als volgt:
€ 4.600.000,-- k.k. voor de aan NutriDutch Real Estate in eigendom
toebehorende onroerende zaken;
€ 2.650.000,-- voor de aan NutriDutch Real Estate toebehorende
bedrijfsmiddelen (exclusief voorraden);
€ 250.000,-- voor de aan NutriDutch toebehorende goodw ill.
De onroerende zaken zijn door NTAB getaxeerd op € 4.600.000,-onderhandse verkoopw aarde en € 1.940.000,-- liquidatiew aarde, terw ijl de
bedrijfsmiddelen door NTAB zijn getaxeerd op € 7.495.000,-- onderhandse
verkoopw aarde en € 1.425.000,-- liquidatiew aarde.
De zekerheidsgerechtigden zijn akkoord gegaan met de door VDF geboden
koopprijs. Gelet de hoogte van de koopprijs (afgezet tegen de getaxeerde
w aarden) het behoud van w erkgelegenheid en alle overige condities, heeft de
curator de voorgenomen transactie in het belang van de onderscheidelijke
boedels geoordeeld. De rechter-commissaris heeft zijn toestemming aan de
doorstart verleend.

6.6 Opbrengst

25-02-2022
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6.6 Opbrengst
€ 7.500.000,00

25-02-2022
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Toelichting
Verslag 1
De opbrengst van de doorstart is gerealiseerd in de faillissementen van
NutriDutch en NutriDutch Real Estate, in w elke faillissementen deze opbrengst
zal w orden verantw oord in de in die faillissementen uitgebrachte verslagen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie de verslagen van NutriDutch en NutriDutch Real Estate.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
De curator heeft de boekhouding en administratie veilig gesteld en zal, zoals in
elk faillissement, deze onderzoeken.

25-02-2022
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Verslag 2
De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek.

08-06-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
De jaarrekeningen van MC Milk zijn tijdig gedeponeerd.

25-02-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
De jaarrekeningen 2018 en 2019 van MC Milk gaat vergezeld van een controle
verklaring van een onafhankelijk accountant. De verklaring bij de jaarrekening
2018 betreft een oordeelonthouding. De verklaring bij de jaarrekening 2019,
bestaat uit een goedkeurende verklaring w elke op 26 juni 2020 is afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
De aandelen zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
Nog in onderzoek.

Toelichting

08-06-2022
2

Verslag 2
De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
Nog in onderzoek.

In onderzoek

08-06-2022
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Toelichting
Verslag 2
De curator heeft aanvang gemaakt met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1
Zie hiervoor.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De curator zal in de komende periode een aanvang maken met het onderzoek
van de administratie en overige relevante documenten.
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Verslag 2
Het door de curator uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek hangt samen
met zijn onderzoek in NutriDutch en NutriDutch Real Estate, w aarin hij met
toestemming van de rechter-commissaris Nuijten & Nederpel opdracht heeft
gegeven om een Quick Scan uit te voeren op basis van een financieel- en
administratief onderzoek. De uitkomst daarvan zal de curator betrekken in
zijn rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
De curator verw acht in dit faillissement als boedelvorderingen de algemene
faillissementskosten, w aaronder het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
Nog niet bekend.

€ 12.100,00

08-06-2022
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Toelichting
Verslag 2
De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag op grond van artikel 29 (7)
W et op de Omzetbelasting opgelegd ten bedrage van € 12.100,--, w aartegen
de curator bezw aar heeft aangetekend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-02-2022
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Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

25-02-2022
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Verslag 1
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

25-02-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.941.509,23

25-02-2022
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Toelichting
Deze schuldenpositie betreft met name de positie van de Informal Investors,
MC Protein & Park Ventures en Innovatiefonds Noord Holland. Op deze positie
dient nog in mindering te w orden gebracht hetgeen de Informal Investors uit
de verkoopopbrengst van de doorstart hebben ontvangen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Nog niet bekend.

25-02-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
De curator heeft na een eerste onderzoek van de crediteurenadministratie alle
bekende crediteuren aangeschreven en aan de hand van de ingediende
vorderingen correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
De curator zal zich in de komende verslagperiode vooral bezighouden met het
onderzoek van boekhouding en administratie en overige in faillissementen
gebruikelijke handelingen.
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Verslag 2
De curator zal zich in de komende verslagperiode vooral bezighouden met
het rechtmatigheidsonderzoek en het voeren van bezw aar tegen de door
Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2022

08-06-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

25-02-2022
1

