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Algemene gegevens
Naam onderneming
Temmink Groep B.V.

05-08-2019
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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bestaan de activiteiten uit:
- het deelnemen in en het voeren van de directie over andere ondernemingen
en vennootschappen;
- het verlenen van diensten op financieel, commercieel en industrieel gebied;
- de verkrijging, vervreemding en exploitatie van vermogensw aarden;
- het ter leen verstrekken en opnemen van gelden en het stellen van
zekerheid voor de nakoming van schulden door anderen dan de vennootschap
aangegaan, voor zover het belang van de vennootschap daarmee gediend
w ordt of daarbij betrokken is;
- het verrichten van alle andere daden op financieel, commercieel, economisch
industrieel en administratief gebied.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2011

€ 1.795.480,87

Winst en verlies
€ 30.603,67

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Temmink Groep B.V. had geen personeel in dienst.

05-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 221.781,50

05-08-2019
1

€ 215.722,83

19-04-2021
2

€ 144.067,32

04-11-2021
3

Verslagperiode
van
6-2-2017

05-08-2019
1

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

19-04-2021
2

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

04-11-2021
3

t/m
3-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 24 min

2

27 uur 36 min

3

7 uur 30 min

totaal

62 uur 30 min

Toelichting bestede uren
OV 7, 31.07.2019:
De afgelopen verslagperiode zijn 27,4 uren aan dit faillissement besteed. In
totaal zijn 112,6 uren aan dit faillissement besteed.

05-08-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Temmink Groep B.V. is J.A. Temmink en Zn. B.V. ,
w aarvan De Hilgenhorst Beheer B.V. enig aandeelhouder is, w aarvan Stichting
De Hilgenhorst Beheer enig aandeelhouder is, w elke stichting w ordt bestuurd
door de heer J.A. Temmink.

05-08-2019
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De bestuurder van Temmink Groep B.V. is de heer J.A. Temmink.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures

05-08-2019
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1.3 Verzekeringen
Er liepen een aantal verzekeringen, zoals een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een w erkmaterieelverzekering en een
ongevallenverzekering. De polissen zijn in verband met het faillissement
opgezegd

05-08-2019
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1.4 Huur
Huur van de kantoorruimte aan de Koningsw eg 4 te W intersw ijk. De curator
heeft de huurovereenkomst in verband met het faillissement opgezegd.

05-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Temmink Groep B.V. is het gevolg van de faillissementen
van de w erkmaatschappijen in het Temmink concern, Temmink Infra en Milieu
B.V. (C/08/12/698 F) en Dega Verkeersinfra B.V. (C/08/12/698 F). Temmink
Groep B.V. had gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de ING Bank en
door de faillissementen van de w erkmaatschappijen geen bestaansrecht meer.

05-08-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-08-2019
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Toelichting
Temmink Groep B.V. had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Temmink Groep B.V. had geen personeel in dienst.

05-08-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

05-08-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

05-08-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

05-08-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bodemzaken

€ 145.000,00

€ 0,00

totaal

€ 145.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoorinventaris en overige bodemzaken in het pand aan de Kleibultw eg 5961.

05-08-2019
1

De w aarde van de kantoorinventaris bedraagt € 145.000,00. Bij de afrekening
met de hypotheekhouder (en pandhouder) zal de w aarde van de bodemzaken
in de boedel vloeien. De opbrengst van de bodemzaken, zijnde € 39.764,25 is
in de boedel gevloeid.
OV 7, 31.07.2019:
De opbrengst van de bodemzaken ad € 145.000,00 is inmiddels ontvangen op
de boedelrekening.
De opbrengst ad € 39.764,25 had betrekking op bodemzaken uit een ander
faillissement uit het Temmink-cluster en is inmiddels naar de boedelrekening in
dit faillissement doorgeboekt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de bodemzaken is in de boedel gevloeid. Bij de afw ikkeling
van het faillissement w ordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van
de fiscus.

05-08-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

05-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen en er is geen sprake van onderhanden
w erk.

05-08-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-08-2019
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Toelichting andere activa
Temmink Groep B.V. is enig aandeelhouder van De Hilgenhorst Participaties
B.V. (niet failliet).

05-08-2019
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De Hilgenhorst Participaties B.V. bezit de volgende aandelen:
- 50% van de aandelen in Texploza B.V. De aandelen zijn met goedkeuring van
de rechter-commissaris verkocht aan de aandeelhouder die de andere 50%
van de aandelen houdt. De opbrengst is in de boedel van Temmink Groep B.V.
gevloeid.
- 20% van de aandelen in Trusticon B.V., een investeringsmaatschappij.
Onderzoek heeft uitgew ezen dat Trusticon een lege B.V. is. In samenspraak
met de andere vier aandeelhouders (elk 20%) en met toestemming van de
rechter-commissaris is Trusticon B.V. geliquideerd.
Voorts is De Hilgenhorst Participaties B.V. vennoot in VOF Landgoed Hof van
Tw ente. De VOF heeft in 2006 een overeenkomst gesloten met de gemeente
Hof van Tw ente betreffende de realisering van een recreatiepark. De
gemeente ontbindt de overeenkomst in 2009 (vanw ege ontbrekende
toestemming/goedkeuring van de gemeenteraad). De VOF vordert vervolgens
schadevergoeding van de gemeente. De rechtbank w ijst de vordering af. Het
gerechtshof vernietigt dit vonnis, w aarna de Hoge Raad casseert. De Hoge
Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof en verw ijst het geding, bij
arrest van 26 juni 2015, ter verdere behandeling en beslissing naar het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch, alw aar het geding thans nog aanhangig is.
Bij arrest van 28 juni 2016 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch beslist dat
de VOF Landgoed Hof van Tw ente geen recht heeft op schadevergoeding.
OV 7, 31.07.2019:
Voorts is gebleken dat De Hilgenhorst Participaties B.V. aandeelhouder is van
de volgende aandelen:
- 100% van de aandelen in Heu-Tem B.V. (failliet), in dit faillissement volgt
mogelijk nog een uitdeling aan de aandeelhouder.
- 100% van de aandelen in Heu-Tem GmbH (failliet).
- 100% van de aandelen van De Hilgenhorst Specials B.v. (niet failliet)
- 80% van de aandelen in My W app B.v. (niet failliet).
Op dit moment w ordt onderzocht w at de w aarde is van bovengenoemde
aandelen en in hoeverre de ING Bank een pandrecht heeft op de aandelen die
De Hilgenhorst Participaties B.V. heeft in andere vennootschappen.
Thans w ordt onderzocht op w elke w ijze De Hilgenhorst Participaties B.V. moet
w orden afgew ikkeld.
Op 9 februari 2021 is het faillissement van De Hilgenhorst Participaties B.V.
uitgesproken. Voor informatie over de deelnemingen van De Hilgenhorst
Participaties B.V. in andere vennootschappen, w ordt verw ezen naar de
openbare verslagen die zullen w orden uitgebracht in het faillissement van De
Hilgenhorst Participaties B.V.
Temmink Groep B.V. houdt daarnaast de volgende aandelen:
- 100% van de aandelen in Temmink Infra Holding B.V. Deze vennootschap
verkeert in staat van faillissement. De aandelen zijn w aardeloos.
- 100% van de aandelen in Dega Infra Holding B.V. Deze vennootschap
verkeert in staat van faillissement. De aandelen zijn w aardeloos.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
OV 7, 31.07.2019:
- Onderzoek w aarde deelnemingen in andere vennootschappen.
- Onderzoek pandrecht ING op aandelen die De Hilgenhorst Participaties B.V.
houdt in andere vennootschappen.
- Onderzoek w ijze van afw ikkeling De Hilgenhorst Participaties B.V.

05-08-2019
1

Het onderzoek naar de w aarde van de deelnemingen die Temmink Groep B.V.
heeft in andere vennootschappen is afgerond. De deelnemingen
vertegenw oordigen geen w aarde.

19-04-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Intercompany-vordering op Heu-Tem GmbH

€ 253.476,00

€ 9.452,21

€ 2.287,43

Zie hieronder

€ 271.661,25

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 525.137,25

€ 9.452,21

€ 2.287,43

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst bedraagt het debiteurensaldo € 271.661,25. Er is
een boedelbijdrage volgens de separatistenregeling overeengekomen. Het
debiteurensaldo lijkt oninbaar te zijn. De vorderingen hebben voor het
grootste deel betrekking op ontw ikkelingskosten van projecten die uiteindelijk
niet van de grond zijn gekomen.

05-08-2019
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Inmiddels is gebleken dat Temmink Groep B.V. intercompany-vorderingen heeft
op de volgende groepsmaatschappijen:
- Temmink Infra & Milieu B.V. De verw achting bestaat niet dat deze vordering
kan w orden geïncasseerd;
- Detem Ontw erp B.V. Dit faillissement is reeds opgeheven w egens gebrek aan
baten. De vordering is oninbaar;
- My W app B.V. Thans w ordt onderzocht in hoeverre deze vordering kan
w orden geïncasseerd;
- Temmink Materieel B.V. De verw achting bestaat niet dat deze vordering kan
w orden geïncasseerd;
- Dega W egmarkeringen B.V. Deze vennootschap is inmiddels ontbonden. De
vordering is oninbaar;
- Dega Verkeersinfra B.V. De verw achting bestaat niet dat deze vordering kan
w orden geïncasseerd;
- Temmink & Friends Investments B.V. Deze vennootschap is inmiddels
ontbonden. De vordering is oninbaar;
- Heu-Tem GmbH. Deze vordering zal gedeeltelijk w orden betaald;
- J.A. Temmink & Zn. B.V. De verw achting bestaat niet dat deze vordering kan
w orden geïncasseerd;
- De Hilgenhorst Beheer B.V. De verw achting bestaat niet dat deze vordering
kan w orden geïncasseerd;
- De Hilgenhorst Pensioen B.V. Thans w ordt onderzocht in hoeverre deze
vordering kan w orden geïncasseerd.

19-04-2021
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- Vanuit het faillissement van Heu-Tem GmbH heeft er een uitdeling
plaatsgevonden aan de concurrente crediteuren. Temmink Groep B.V. heeft
een bedrag van € 9.452,21 ontvangen. Dit bedrag is, onder inhouding van de
overeengekomen boedelbijdrage van 20% exclusief BTW , afgedragen aan de
ING Bank.
- Op dit moment moet nog w orden onderzocht in hoeverre de intercompanyvorderingen op MyW app B.V. en De Hilgenhorst Pensioen B.V. kunnen w orden
geïncasseerd.

04-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

05-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode is geinventariseerd w elke vorderingen
gefailleerde heeft op groepsmaatschappijen. De komende verslagperiode zal
w orden onderzocht in hoeverre de vorderingen op My W app B.V. en De
Hilgenhorst Pensioen B.V. kunnen w orden geïncasseerd.

19-04-2021
2

De afgelopen verslagperiode is de intercompany-vordering op Heu-Tem GmbH
geïncasseerd en heeft de afdracht aan de ING Bank plaatsgevonden.

04-11-2021
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De komende verslagperiode zal nader w orden onderzocht in hoeverre de
intercompany-vorderingen op MyW app B.V. en De Hilgenhorst Pensioen B.V.
kunnen w orden geïncasseerd

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.798.107,83

05-08-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de ING Bank bedraagt € 5.798.107,83 P.M.
€ 3.028.871,73

19-04-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgaaf van de ING Bank bedraagt haar vordering - na uitw inning van
de zekerheden - op dit moment nog € 3.028.871,73 + P.M.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

05-08-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank heeft de volgende zekerheden (niet alle zekerheden zijn van
toepassing op het faillissement van Temmink Groep B.V.):
• pandrecht eerste in rang op de bedrijfsuitrusting, voorraden en
boekvorderingen;
• een eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak aan de
Kleibultw eg 59-61 te Oldenzaal, in hoofdsom groot € 2.300.000,00;
• een achterstelling door J.A. Temmink van zijn lening, in hoofdsom groot €
500.000,00 ten opzichte van de kredietverlening door de ING Bank;
• pandrecht op huurvorderingen;
• verpanding vorderingsrechten uit NCM polis 48244;
• compte Joint Medeschuldenaars Overeenkomst;
• borgtocht van J.A. Temmink voor een bedrag van € 500.000,00;
• pandrecht op de aandelen van:
- Temmink Infra Holding B.V.
- Dega Verkeersinfra B.V.
- De Hilgenhorst Participaties B.V.
- Dega Infra Holding B.V.

05-08-2019
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OV 7, 31.07.2019:
Op dit moment w ordt onderzocht of de ING Bank een pandrecht heeft op de
aandelen die De Hilgenhorst Participaties B.V. houdt in andere
vennootschappen.
Inmiddels is gebleken dat de ING Bank ook een pandrecht heeft op de
intercompany-vorderingen die Temmink Groep B.V. heeft op
groepsmaatschappijen.

19-04-2021
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5.4 Separatistenpositie
Ja.

05-08-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

05-08-2019
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

05-08-2019
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

05-08-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er is een boedelbijdrage overeengekomen volgens de separatistenregeling.

Toelichting
Met de ING Bank zullen nadere afspraken w orden gemaakt over de te
hanteren boedelbijdrage voor de w erkzaamheden die de curator verricht ten
behoeve van de incasso van de intercompany-vorderingen.

Toelichting
Met de ING Bank is overeengekomen dat voor de w erkzaamheden van de
curator ten behoeve van de incasso van de intercompany-vorderingen een
boedelbijdrage zal w orden gehanteerd van 20% exclusief BTW .

05-08-2019
1

19-04-2021
2

04-11-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
OV 7, 31.07.2019:
- Onderzoek reikw ijdte pandrecht ING op aandelen.

05-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode is onderzocht in hoeverre de ING Bank een
pandrecht heeft op de intercompany-vorderingen. Er moeten nog afspraken
met de ING Bank w orden gemaakt over de te hanteren boedelbijdrage.

19-04-2021
2

De afgeslopen verslagperiode zijn er afspraken met de ING Bank gemaakt
over de te hanteren boedelbijdrage en heeft de afdracht aan de ING Bank
plaatsgevonden.

04-11-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voorgezet.

05-08-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

05-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

05-08-2019
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

05-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

05-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

05-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

05-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
OV 7, 31.07.2019:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal op korte termijn w orden afgerond.

05-08-2019
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Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is onvoldoende gebleken dat de
boekhoudplicht is geschonden.

19-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2010 is de laatst gedeponeerde jaarrekening.

05-08-2019
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De jaarrekening over 2010 is tijdig gedeponeerd.

19-04-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

05-08-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

05-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
OV 7, 31.07.2019:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal op korte termijn w orden afgerond.
Nee

05-08-2019
1

19-04-2021
2

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is onvoldoende gebleken dat er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
OV 7, 31.07.2019:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal op korte termijn w orden afgerond.
Nee
Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

05-08-2019
1

19-04-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
OV 7, 31.07.2019:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal op korte termijn w orden afgerond.

05-08-2019
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Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Van onregelmatigheden is
onvoldoende gebleken.

19-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
OV 7, 31.07.2019:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal op korte termijn w orden afgerond.

05-08-2019
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Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond.

19-04-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
OV 7, 31.07.2019:
Tot op heden is er, naar het curatorensalaris, de volgende boedelvordering
ontstaan:
- € 4.012,23 (huur na datum uitspraak faillissement).

Toelichting
Gebleken is dat, naast het salaris van de curator en de boedelhuur, ook De
Hilgenhorst Participaties B.V. een boedelvordering heeft op Temmink Groep
B.V. in verband met de verkoopopbrengst van de aandelen die De
Hilgenhorst Participaties B.V. hield in Texploza B.V. en die aanvankelijk is
ontvangen op de boedelrekening van Temmink Groep B.V. De
boedelvordering van De Hilgenhorst Participaties B.V. is inmiddels voldaan.

05-08-2019
1

04-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 904.389,00

05-08-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren

05-08-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
54

05-08-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.500.164,33

05-08-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
OV 7, 31.07.2019:
Nog niet bekend.

05-08-2019
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Dit faillissement zal w aarschijnlijk vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

19-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen.

05-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

05-08-2019
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

05-08-2019
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

05-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
OV 7, 31.07.2019:
- Onderzoeken w ijze van afw ikkelen De Hilgenhorst Partcipaties B.V.;
- Onderzoek reikw ijdte pandrecht ING op aandelen;
- Onderzoek w aarde deelnemingen;
- Afronden onderzoek rechtmatigheid.

05-08-2019
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- Incasseren intercompany-vordering op Heu-Tem GmbH en afrekening met
pandhouder;
- Onderzoek mogelijkheden incasso intercompany-vorderingen op MyW app B.V.
en De Hilgenhorst Pensioen B.V. en - indien deze vordering geincasseerd
kunnen w orden - afrekening met pandhouder.

19-04-2021
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De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- Onderzoek mogelijkheden incasso intercompany-vorderingen op MyW app
B.V. en De Hilgenhorst Pensioen B.V. en - indien deze vordering geïncasseerd
kunnen w orden - afrekening met pandhouder.

04-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
OV 7, 31.07.2019:
Nog niet bekend. Dit faillissement zal gelijk met de andere faillissementen uit
het Temmink-cluster w orden afgew ikkeld.

05-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2022

04-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
OV 7, 31.07.2019:
- Onderzoeken w ijze van afw ikkelen De Hilgenhorst Partcipaties B.V.;
- Onderzoek reikw ijdte pandrecht ING op aandelen;
- Onderzoek w aarde deelnemingen;
- Afronden onderzoek rechtmatigheid.

05-08-2019
1

- Incasseren intercompany-vordering op Heu-Tem GmbH en afrekening met
pandhouder;
- Onderzoek mogelijkheden incasso intercompany-vorderingen op MyW app B.V.
en De Hilgenhorst Pensioen B.V. en - indien deze vordering geincasseerd
kunnen w orden - afrekening met pandhouder.
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De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- Onderzoek mogelijkheden incasso intercompany-vorderingen op MyW app
B.V. en De Hilgenhorst Pensioen B.V. en - indien deze vordering geincasseerd
kunnen w orden - afrekening met pandhouder.
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Bijlagen
Bijlagen

