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Algemene gegevens
Naam onderneming
Polaroid Trading B.V.

05-03-2019
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Gegevens onderneming
Polaroid Trading B.V.
Boulevard 1945 372
7511 AL ENSCHEDE

05-03-2019
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Activiteiten onderneming
Groothandel in optische, fotografische en elektronische artikelen.

05-03-2019
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2007

€ 138.427.000,00

Winst en verlies
€ -4.125.000,00

Balanstotaal
€ 57.137.000,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn USD.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-03-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-03-2019
3

Toelichting
geen

Boedelsaldo
€ 1.762.362,61

05-03-2019
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Toelichting
Boedelsaldo per 07.01.2019 EUR 1.762.362,61
€ 1.860.157,09

11-06-2019
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Toelichting
Boedelsaldo per 7 juni 2019: € 1.860.157,09
€ 1.860.157,09

08-09-2019
5

Toelichting
Boedelsaldo per 5 september 2019 € 1.860.157,09.
€ 249.906,72

04-06-2020
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Toelichting
Boedelsaldo per 1 juni 2020: € 249.906,72
€ 249.906,72

14-09-2020
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Toelichting
Boedelsaldo per 10 september 2020: € 249.906,72

Verslagperiode
van
19-12-2017

05-03-2019
3

t/m
5-3-2019
van
5-9-2019

04-06-2020
6

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020
t/m
7-9-2020

Bestede uren

14-09-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

113 uur 18 min

4

63 uur 48 min

5

32 uur 0 min

6

128 uur 18 min

7

29 uur 18 min

totaal

366 uur 42 min

Toelichting bestede uren
De uren in het onderhavige faillissement w erden tot 12 maart 2012
geconsolideerd met de
gew erkte uren in de faillissementen van Polaroid International B.V. en PB
Estate Consumer
Electronics B.V. geschreven.

05-03-2019
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05.03.2019
Bovengenoemde uren zijn uitsluitend de bestede uren in Polaroid Trading B.V.
tijdens bovengenoemde verslagperiode. Totaal bestede uren komt daarmee op
3.273,10.
In de periode vanaf 6 maart 2019 tot en met 6 juni 2019 zijn 63,8 uur aan het
faillissement besteed.
Totaal aantal bestede uren tot en met 6 juni 2019: 3.274,10 uur.

11-06-2019
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Totaal aantal bestede uren tot en met 4 september 2019: 3.306,10 uur.

08-09-2019
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Totaal aantal bestede uren tot en met 1 juni 2020: 3.434,40 uur.

04-06-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Thérèse Tsw ierczynski
Philip Kalmbach

05-03-2019
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1.2 Lopende procedures
Geen.

05-03-2019
3

1.3 Verzekeringen
Ja, opgezegd.

05-03-2019
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1.4 Huur
Nee.

05-03-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is een rechtstreeks gevolg van de Chapter 11
insolventieprocedure in de Verenigde Staten, thans Chapter 7. Volgens het
management is het faillissement veroorzaakt door een te laat inspelen op de
veranderende markt voor instant camera's en w ellicht mede door de
problemen veroorzaakt door de eigenaar van het Polaroid concern, de Tom
Petters groep, w aarvan de gelijknamige Directeur/eigenaar momenteel
strafrechtelijk w ordt vervolgd in de Verenigde Staten voor grootscheepse
fraude (circa 3 miljard USD) De uitspraak w ordt op korte termijn verw acht. Tom
Petters is onlangs schuldig bevonden door de rechtbank in de VS, voor zijn
betrokkenheid bij een $ 3,65 mld 'Ponzy scheme'(piramide constructive). Tom
Petters is veroordeeld tot 50 jaar in een federale gevangenis.
Er zijn geen aanw ijzingen van enige aansprakelijkheid van mevrouw
Sw ierczynski. Zij w as eerst bij Polaroid betrokken in de nadagen van het
concern. Mevrouw Sw ierczynski ondersteunt de curator bij zijn
w erkzaamheden in het kader van de 'confirmation agreement'.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-03-2019
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Toelichting
Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

05-03-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting personeel:
Deze vennootschap had bij uitspreken van het faillissement geen w erknemers.
Het betrof een handelsmaatschappij. De w erknemers zaten in een andere
vennootschap, 'Polaroid Europa' doch zijn reeds een jaar voor faillissement
afgevloeid.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

05-03-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-03-2019
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Geen.

05-03-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad

€ 2.154.422,00

totaal

€ 2.154.422,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Handelsvoorraad printers (pogo's); media (papier) Flatscreens; onderdelen.

05-03-2019
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$ 3.6 mln(+ $ 600.000 aan overgenomen garanties) met name Pogo's en
andere consumenten
elektronica.
Gebleken is dat Polaroid Corporation activa van Polaroid Trading die zich in
Japan bevonden heeft verkocht en het geld heeft geïnd. Te dezer zake is een
directe vordering ingediend bij de Amerikaanse curator om de opbrengst af te
dragen.
Boedelbijdrage:
Vrij actief. Er zijn geen pandrechten of andere zekerheden.
05-03-2019
De vordering jegens de Amerikaanse faillissementen op basis van de Japanse
voorraad is meegenomen in een overall settlement met de Amerikaanse
curator.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er bestaat een aanspraak op een voorraad, die aanw ezig is in Japan. De
Japanse activiteit is door Polaroid Corp in de VS voor faillissement verkocht,
maar uitgezocht moet w orden, w aar de opbrengsten voor de activa die
eigendom w aren van Polaroid Trading zijn heengegaan. Deze voorraad is
verkocht door de hoogste aandeelhouder in het concern. Er is via een
advocaat in New York een vordering tot terugbetaling ingediend in het
faillissement van deze aandeelhouder. Dit is geen pre faillissementsvordering.
De belangrijkste w erkzaamheden zijn gericht op de claim die de
moedervennootschap IBV (POlaroid International) heeft in het Amerikaanse
faillissement, en op de pensioenverzekeringsafw ikkeling in PB Estate Europe
B.V. De afw ikkeling van dit faillissement is daarvan afhankelijk.
05-03-2019
De claim jegens de Amerikaans faillissementen is meegenomen in een overall
settelement agreement.

3.8 Andere activa

05-03-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

1. Opbrengst aandelen Hoge Bothof

€ 16.200,00

2. Diverse banktegoeden

€ 59.652,00

3. Liquidatie Stichting W aarborgfonds

€ 1.324.272,00

totaal

€ 1.400.124,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. € 16.200,00 is overgemaakt op de bankrekening van Polaroid Europa B.V., in
verband met
een lopende garantieregeling is dit bedrag (nog) niet overgeschreven naar de
boedelrekening. In het kader van de confirmation agreement komt de
opbrengst toe aan Polaroid Trading. Polaroid Trading stond garant voor de
BTW afdracht van Polaroid Corp. Inmiddels is het verzoek ingediend om deze
garantie op te heffen en de bankgarantie van € 50.000,00 in te trekken. Na
onderzoek heeft de Belastingdienst hiermee ingestemd. Zodra een
bevestigend bericht van de ABN AMRO Bank is ontvangen, zal het bedrag
w orden overgemaakt naar de boedelrekening. Inmiddels is het saldo op de
ABN AMRO Bank rekening ad € 60.000,00 overgemaakt op de boedelrekening.
Dit bedrag is inclusief het bedrag ad € 50.000,00 ten behoeve van de
bankgarantie.

05-03-2019
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2. Een drietal bankrekening met positief saldo, te w eten: € 16.008,61
inmiddels overgeschreven op de boedelrekening; CHF 352,00 hiertoe is een
bedrag van € 277,82 bijgeschreven op de boedelrekening, de kosten daarvoor
bedroegen € 7,00. Daarnaast is sprake van een bankrekening met daarop een
positief saldo van USD 28.878,44. Dit bedrag zal nog w orden overgemaakt op
de boedelrekening. Een bedrag van € 19.227,98 is inmiddels overgemaakt op
de boedelrekening.
Inzake de afw ikkeling van Polaroid France zijn de volgende banktegoeden
overgemaakt op de boedelrekening: € 1.694,99 en € 12.494,16.
3. Indien de procedure met betrekking tot het liquideren van Stichting
W aarborgfonds is afgerond, w ordt een bedrag van ongeveer € 1.200.000,00
verw acht op de boedelrekening. De kw estie is lopend. Het genoemde bedrag
is dan ook nog niet bijgeschreven op de boedelrekening. In de afgelopen
verslagperiode is gebleken dat er uit de liquidatie w aarschijnlijk een bedrag
van circa € 1.400.000,00 aan de boedel van Polaroid Trading B.V. zal
toekomen. Bijschrijving zal naar verw achting in de komende verslagperiode
plaatsvinden. Na liquidatie van de Stichting W aarborgfonds sociaal plan
Polaroid is een bedrag van € 1.324.271,81 aan de boedel van Polaroid Trading
B.V. toegekomen.
Met Delta Lloyd w orden besprekingen gevoerd omtrent de afkoop van de
pensioenen. Dit is een slepende kw estie.
19 juni 2017:
De curator heeft vragen gesteld aan Delta Lloyd over de door Delta Lloyd
voorgestelde w ijze van afrekening. Deze vragen zijn inmiddels deels
beantw oord, de gesprekken hierover zijn momenteel nog gaande. De curator
beraadt zich over een eventuele juridische procedure.
19 december 2017:
Er is een voorstel gedaan door Delta Lloyd dat door de curator als
onvoldoende w ordt beschouw d. De curator bereidt een reactie voor.
05.03.2019
De kw estie Delta Lloyd is nog niet bevredigend afgerond.
Met pensioenverzekeraar Delta Lloyd is een minnelijke regeling getroffen. Het
door Delta Lloyd aan de boedel te betalen bedrag van € 771.000,00 zal na
ondertekening van een vaststellingsovereenkomst w orden overgemaakt (op
de boedelrekening van Polaroid Trading B.V.).

14-09-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie/overleg Delta Lloyd, inw innen advies met betrekking tot
pensioenafrekening. In deze vennootschap is de vordering die de
moedervennootschap op haar had van circa $ 50.000.000 door de curator
afgekocht voor circa $ 1,4 miljoen. In een normale afw ikkeling, uitgaande van
het actief en passief van deze vennootschap, zou op deze vordering in een
uitdeling een bedrag zijn betaald van circa $ 2,8 miljoen. Los van de bijzondere
situatie in het faillissement is de afkoop op zichzelf genomen derhalve altijd in
het belang van alle crediteuren. Immers, door deze afkoop blijft voor de
overige crediteuren meer geld over.

05-03-2019
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In de praktijk blijkt dat er veel minder nodig zal zijn dan enkel € 1,4 miljoen om
de overige Europese vennootschappen buiten faillissement af te w ikkelen. Zie
de inleiding van het bijgaande memorandum. De kosten blijken doorgaans
lager dan ingeschat, terw ijl bij de begroting geen rekening is gehouden met
meevallers, en belasting teruggaven en dergelijke. De verw achting is dat de
w erkelijke kosten in lijn liggen met de gebudgetteerde € 1,4 miljoen.
Daarmee is de bijzondere afw ikkelingsw ijze eens te meer ten nutte van de
crediteuren van de vennootschap gebleken.
Afronden liquideren Stichting W aarborgfonds, procedure en monitoren
voortgang.
Verificatie crediteuren Polaroid UK heeft plaatsgevonden. Onderzoek beleid en
monitoren verificatieproces in de UK.
19 juni 2017:
Momenteel voert de curator gesprekken met de curator van Polaroid Corp in de
VS over de vorderingen van IBV in de VS. De curator van Polaroid Corp heeft
deze vorderingen van IBV betw ist. De curator onderzoekt of een schikking
mogelijk is of dat er een procedure in de VS moet w orden gevoerd.
19 december 2017:
Met de curator van Polaroid Corporation in de VS is overeenstemming bereikt
over erkenning van vorderingen van IBV in de Amerikaanse faillissementen. Er
is inmiddels een uitkering ontvangen van $ 7,4 mln (in euro's) op de
faillissementsrekening van IBV. Daarnaast houdt de curator nog een vordering
van $ 10 mln in de Amerikaanse faillissementen. Of hieruit nog een uitkering
komt is afhankelijk van de afloop van een geschil van de Amerikaanse
curator(en) met een Amerikaanse bank.

2-6-2020
De onderhandelingen met Delta Lloyd inzake de pensioen eindafrekening zijn
nog niet afgerond.

04-06-2020
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Met pensioenverzekeraar Delta Lloyd is een minnelijke regeling getroffen. Het
door Delta Lloyd aan de boedel te betalen bedrag van € 771.000,00 zal na
ondertekening van een vaststellingsovereenkomst w orden overgemaakt (op
de boedelrekening van Polaroid Trading B.V.).

14-09-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 252.133,76

€ 17.006,68

€ 252.133,76

€ 17.006,68

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren is € 252.133,76 ($ 287,600.89).
De debiteuren zijn aangeschreven. Veel brieven retour ontvangen danw el
geen reactie ontvangen. Deze debiteuren zijn nogmaals aangeschreven. Eén
debiteur had reeds een betalingsregeling met Polaroid en deze betaalt nu op
de boedelrekening. De laatste betaling heeft op 01-02-2010 plaatsgevonden.
Tot op heden hebben er geen betalingen meer plaatsgevonden. De slechte
respons heeft te maken met veel tegenvorderingen op grond van w anprestatie
op door Polaroid afgesloten contracten tot levering.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-03-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen.
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5.2 Leasecontracten
Geen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.
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5.6 Retentierechten
Geen.
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5.7 Reclamerechten
Geen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

05-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Boekhouding geeft normaal beeld van rechten en verplichtingen.

05-03-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Laatste gedeponeerde jaarrekening 2007.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Neen (unaudited).

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-03-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

05-03-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

05-03-2019
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Toelichting
Geen aanleiding tot aansprakelijkstelling van bestuurders van deze
vennootschap. W ellicht w el van de concern directie. Maar het is tw ijfelachtig of
dit enige zin heeft. De topman is inmiddels strafrechtelijk vervolgd en
veroordeeld.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

05-03-2019
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Toelichting
De verkoop van activa in Japan. Zie onder activa/opbrengst voorraad. Een en
ander w ordt opgevolgd door de Amerikaanse advocaat.
19 december 2017:
Er is een alles omvattende schikking getroffen met de Amerikaanse curator van
IBV. Dat heeft geleid tot een betaling op de faillissementsrekening van IBV
(Polaroid International B.V.) Op dit specifieke onderdeel is geen betaling
gevolgd, maar het heeft w el meegew ogen in het eindresultaat. Nu IBV garant
staat voor de crediteuren in het onderhavige faillissement, is het niet
belangrijk w aar de bedragen neerslaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
- Faillissementskosten
- € 2.770,00 concurrente boedelvordering De Beukelaer ivm onverschuldigde
betaling (Hamm qq)

Toelichting
De concurrente boedelvordering ad € 2.770,00 is voldaan.
Salaris curator w erd voldaan met betrekking tot uren tot en met 6 april 2020.
Salaris curator vanaf 7 april 2020 p.m.

05-03-2019
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04-06-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Geen. Er is een 'ruling' met de belastingdienst getroffen. Alle fiscale aangiften
voor vennootschapsbelastingen kunnen op nihil w orden gesteld ongeacht
afboekingen van intercompany vorderingen.

05-03-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Geen.

05-03-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.500,00

05-03-2019
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Toelichting
- € 3.500,00 vordering inzake pensioenregeling Polaroid Europa
€ 0,00

04-06-2020
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Toelichting
Met een voormalige w erknemer van Polaroid Europa B.V. is in de afgelopen
verslagperiode een regeling getroffen met betrekking tot een
pensioenvordering. Polaroid Trading B.V. stond op grond van de 'confirmation
agreement' garant voor deze vordering op Polaroid Europa B.V..

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-03-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.958.976,95

05-03-2019
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Toelichting
Ca $ 70.000.000, w aarvan circa € 51.000.000 intercompany, w aarvan
ingediend:
€ 224.7214,92
USD 13,563,112.60
NOK 136.405,00
CHF 14.307,50
De intercompany vordering is afgekocht tijdens surseance.
19 december 2017:
De Amerikaanse intercompany claim van de Amerikaanse curator is met de in
IBV tot stand gekomen schikking met de Amerikaanse curator verrekend.
07.01.2019:
Totaal concurrente crediteuren:
€ 231.342,03
USD 12.881.825,61
NOK 136.405,00
CHF 13.556,90
€ 10.021.632,21
Toelichting
De schuldenlast inzake de concurrente crediteuren conform het proces-verbaal
verificatievergadering bedraagt € 10.021.632,21.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

04-06-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.
De hoogte is echter afhankelijk van de afloop van het faillissement in de
Verenigde Staten van de topholding.
De moedervennootschap van Polaroid Trading heeft een voorlopig erkende
vordering van circa $ 65.468.620 op de Amerikaanse topholding. Daaruit kan
een uitkering verw acht w orden van maximaal $ 24.000.000. Daarnaast is een
tw eede vordering aangetroffen van $
56.000.000,00. Deze is niet ingediend bij de Amerikaanse curator, op advies
van de Amerikaanse advocaat.
Deze bedragen komen eveneens ten goede van de schuldeisers van Polaroid
Trading en PCEE.
De vordering van de moedervennootschap van Polaroid Trading is in het
Amerikaanse faillissement voorlopig erkend. De afw ikkeling van het
faillissement in de Verenigde Staten zal geruime tijd in beslag nemen.

05-03-2019
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05-03-2019
In dit faillissement rest nog de kw estie met Delta Lloyd. In Amerika is nog het
w achten op een uitkering op de door Polaroid International ingediende
vordering van $ 10.000.000. De crediteuren in het onderhavige faillissement
profiteren daarvan mee. Als deze is afgew ikkeld kan een verificatievergadering
volgen en uitdeling.
2-6-2020
Inmiddels vond de verificatievergadering plaats op 17 oktober 2019, en w erd
vervolgens de tussentijdse uitdelingslijst verbindend op 18 februari 2020. De
tussentijdse uitkering ter hoogte van 17% van de geverifieerde vorderingen
heeft in maart 2020 plaatsgevonden.

04-06-2020
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Nadat duidelijk zal zijn w elk bedrag nog door de Amerikaanse curator w ordt
overgemaakt, kan verdere afw ikkeling van de Polaroid faillissementen volgen
en zal de slotuitkering plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is inmiddels een datum voor een verificatievergadering vastgesteld, en w el
op 17 oktober 2019 om 10.30 in het Gerechtsgebouw te Almelo.
De vorderingen dienen uiterlijk op 2 oktober 2019 te w orden ingediend.

11-06-2019
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De crediteuren zijn aangeschreven inzake de verificatievergadering en de
voorbereiding van de verificatie is in gang gezet. In verband met het
tijdsverloop sedert de faillissementsdatum en het feit dat het een aantal
buitenlandse (niet-Europese) crediteuren betreft is de voorbereiding van de
verificatievergadering tijdrovender dan gebruikelijk.

08-09-2019
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Van één der buitenlandse crediteuren dienen nog stukken te w orden
ontvangen ter onderbouw ing van de vordering.
Contact crediteuren en verrichten tussentijdse uitkeringen.

04-06-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
geen

05-03-2019
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er w ordt gew erkt aan een afw ikkeling in nauw e samenhang met alle Europese
vennootschappen in Italië; Spanje; Engeland; Duitsland, Frankrijk om tot een
zo hoog mogelijke opbrengst te komen voor de externe crediteuren. Aldus
w ordt getracht voor zover mogelijk vennootschappen buiten insolventie te
ontbinden.
Inmiddels zijn ook moedervennootschap International B.V. en
zustervennootschap Consumer Electronics B.V. in faillissement, met dezelfde
curator. De Duitse zustervennootschap gevestigd nabij Frankfurt verkeert in
faillissement. De bew indvoerder, mr J.A.D.M. Daniels is aangesteld als curator
over deze vennootschap.
De afw ikkeling verloopt goed. De meest Europese vennootschappen zijn
nagenoeg afgew ikkeld.
Het voornaamste is nu de afw ikkeling in de Verenigde Staten. Op de
Amerikaanse vennootschappen bestaan vorderingen.

05-03-2019
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19 december 2017:
De afw ikkeling van de vorderingen in de Verenigde staten is afgerond. Er heeft
een uitkering plaatsgevonden aan IBV, er bestaat nog een erkende vordering
van IBV in het faillissement van Polaroid Corporation.
In 2018 kan de verificatie van de crediteuren plaatsvinden, mits het geschil met
de pensioenverzekeraar kan w orden opgelost.
05.03.2019
- De curator is nog in afw achting van de procedure in het faillissement van
Polaroid Corporation. Hieruit kan eventueel nog een uitdeling volgen;
- In afw achting van geschil pensioenverzekeraar Delta Lloyd;
- Eventueel voorbereiden verificatievergadering.
Voorbereiding verificatievergadering die zal plaatsvinden op 17 oktober 2019.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
19 juni 2017:
Niet op korte termijn.
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19 december 2017:
Naar verw achting zal in 2018 verificatie van de vorderingen plaatsvinden en
een (interim) uitkering aan de crediteuren.
05.03.2019:
Zie onder "Plan van aanpak". Naar verw achting zal in 2019 verificatie van de
vordering plaatsvinden.
Na verificatie zal een tussentijdse uitkering aan de crediteuren kunnen
plaatsvinden.
In verband met de samenhang met de andere 'Polaroid-faillissementen' is de
termijn van definitieve afw ikkeling van het faillissement nog niet bekend.
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Nadat duidelijk zal zijn w elk bedrag nog door de Amerikaanse curator w ordt
overgemaakt, en de eindafrekening met Delta Lloyd heeft plaatsgevonden, kan
verdere afw ikkeling van de Polaroid faillissementen volgen en zal de
slotuitkering plaatsvinden.
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Afw achten afw ikkeling faillissement Polaroid Corporation door Amerikaanse
curator.
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10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Alle opbrengsten en kosten gemaakt in de faillissementen behorende tot
"Polaroid" w erden ten gunste en laste gebracht van de boedelrekening van
Polaroid Trading B.V.. Er heeft een omslag plaatsgevonden van de
opbrengsten en kosten naar de individuele faillissementen. Het voornoemde
heeft plaatsgevonden met toestemming van de rechter-commissaris. Zoals
bekend is in dit faillissement gekozen voor een bijzondere benadering, w aarbij
door Polaroid Trading bedragen beschikbaar w erden gesteld, om dochter en
zustervennootschappen in Europa buiten faillissement af te w ikkelen, hetgeen
uiteindelijk in het belang van de crediteuren van Polaroid Trading is, omdat
zonder deze w ijze van afw ikkeling al deze vennootschappen zouden failleren,
en de curatoren alle intercompany vorderingen zullen inroepen. De daarmee
gepaarde faillissementskosten in al deze vennootschappen zouden er toe
leiden dat een groot deel van het actief verloren gaat in de afw ikkeling van alle
afzonderlijke faillissementen, voordat het w eer terugkeert als
aandeelhoudersw aarde. Daarnaast is er dan een risico op conflicten. Nu w erkt
in Europa (met uitzondering van de UK die een eigen administrator heeft,
Alistair Beveridge van het kantoor Zolfo Cooper) alleen de Nederlandse
curator. Tegenover de beschikbaarstelling van fondsen is een vordering
afgekocht. Daardoor is de gekozen benadering niet speculatief, omdat de
afkoop op zichzelf al in het voordeel van de schuldeisers is. Het bedrag w ordt
aangew end om crediteuren van deze buitenlandse Europese
vennootschappen te betalen en om de daardoor benodigde w erkzaamheden
uit te voeren.
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Aanvullend / Memorandum (bijlage):
In het kader van de bijzondere afspraken die zijn gemaakt in de Nederlandse
Polaroid faillissementen, w orden met medew erking van de curator in deze
faillissementen alle overige vennootschappen van Polaroid buiten faillissement
afgew ikkeld, met uitzondering van de Engelse vennootschappen, die een eigen
curator hebben, te w eten de heer Alistair Beveridge van Zolfo Cooper.
Voor een goed begrip van de w erkzaamheden van de curator en de
ontw ikkelingen met betrekking tot de gemaakte bijzondere afspraken, zal in de
bijlage een overzicht w orden gegeven van de stand van zaken met betrekking
tot de relevante buitenlandse vennootschappen. In deze vennootschappen,
uitgezonderd Polaroid GmbH, is mevrouw Thérèse Sw iercynski de bestuurder,
of de gevolmachtigde procuratiehouder. De curator onderhoudt nauw contact
met haar, en maandelijks vindt een w erkbespreking plaats w aarin alle
vennootschappen en de zich daarin voordoende ontw ikkelingen en problemen
w orden doorgenomen. Vanw ege de vorderingen in de afw ikkeling van de
faillissementen zijn de w erkzaamheden van mevrouw Sw iercynski
teruggebracht tot incidenteel contact over een klein aantal rest vraagstukken.
Disclaimer
Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag
zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan
de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan
voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan w orden.
De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het
verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de
vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op een
crediteurenlijst kunnen geen rechten w orden ontleend.
De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te w aken te
gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere
doeleinden dan w aarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal
informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et.

Bijlagen
Bijlagen
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