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Gegevens onderneming
Algemene opmerkingen:
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen,
w aarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel
voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verw ezen w ordt naar de hierna
w eergegeven disclaimer.
Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom 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
de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten
w orden ontleend.
Gegevens onderneming:
Tide Microfluidics B.V. (faillissementsnummer C/08/20/122 F), ook handelend
onder de naam Tide Pharmaceuticals (w w w .tidemicrofluidics.com),
ingeschreven in het
handelsregister van de KvK onder nummer 57292671, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (7521 PL) Enschede, aan het Capitool 41-5, hierna te
noemen: failliet.
Failliet w ordt bestuurd door W . Van Hoeve Holding BV (KvK 57291039).
De laatst genoemde vennootschap w ordt op haar beurt bestuurd door de heer
W . Van Hoeve zijnde de middellijk bestuurder van failliet.
Datum uitspraak: 27 mei 2020
Curator: mr. P.E.M. Schol
Rechter-commissaris (RC): mr. M.C. Bosch

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De onderneming van failliet hield zich volgens de registers van de Kamer van
Koophandel bezig met de vervaardiging van overige machines, apparaten en
w erktuigen voor specifieke doeleinden, technisch speur en ontw ikkelingsw erk
alsmede het verstrekken van advies.
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Op basis van verklaringen van de middellijk bestuurder stelt de curator vast
dat de onderneming van failliet zich bezig hield met het onderzoeken en
ontw ikkelen van contrastvloeistoffen ten behoeve van de medische
diagnostiek, in het bijzonder voor het gebruik bij ultrasone apparaten zoals
een echo apparaat.
De onderneming van failliet bevond zich per datum faillissement nagenoeg
geheel nog in de ontw ikkelfase.
Zoals gebruikelijk bij de ontw ikkelingen van medische en/of farmaceutische
producten/vindingen geldt dat het voortbestaan van de onderneming geheel
afhankelijk is van kapitaalinjecties van aandeelhouders en of derden zijnde
durfkapitaalverstrekkers.
Aldus geldt het voorgaande ook voor de onderneming van failliet; er is nimmer
w inst gemaakt en een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten zijnde speur
en ontw ikkelingskosten zijn geactiveerd op de balans.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 57.286,00

€ -904.863,00

€ 2.179.279,00

2017

€ 14.971,00

€ -353.648,00

€ 1.274.885,00

2020

€ 64.646,00

€ -269.854,00

€ 2.094.466,00

2018

€ 43.203,00

€ -384.178,00

€ 1.832.474,00

Toelichting financiële gegevens
De genoemde cijfers zijn afgerond op gehele getallen en laten zien dat de
onderneming van failliet structureel verlies lijdt. De continuïteit van de
onderneming van failliet is geheel afhankelijk van kapitaalinjecties via het
eigen vermogen (agiostortingen aandeelhouders) en via het vreemd vermogen
(leningen van derden).

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7
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Toelichting
Per datum faillissement heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris het op dat moment nog voorhanden zijnde personeel ontslagen,
inclusief de middellijk bestuurder van failliet.
Voor w at betreft per datum faillissement niet meer in dienst zijnde
personeelsleden heeft de curator meldingen van vorderingen op failliet
verkregen.
De curator heeft het UW V hieromtrent geïnformeerd en het ex-personeel is
medegedeeld dat w anneer het UW V vorderingen niet overneemt, deze ter
verificatie bij de curator kunnen w orden ingediend.
Ter zijner tijd zal de curator de vorderingen van het personeel toetsen.
Voor w at betreft de opzegtermijn voor het ontslagen personeel geldt dat de
curator van de doorstarter heeft bedongen dat deze de boedel vrijw aart van
de boedelvordering van het UW V.
De curator verw ijst dienaangaande naar paragraaf 6 van het verslag.

Boedelsaldo
€ 504.127,68

09-07-2020
1

€ 556.532,15

09-10-2020
2

€ 611.236,00

11-01-2021
3

€ 613.069,41

10-09-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-5-2020

09-07-2020
1

t/m
6-7-2020
van
7-7-2020

09-10-2020
2

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

11-01-2021
3

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

10-06-2021
4

t/m
2-6-2021
van
3-6-2021

10-09-2021
5

t/m
5-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 18 min

2

53 uur 58 min

3

5 uur 54 min

4

34 uur 18 min

5

20 uur 0 min

totaal

204 uur 28 min

Toelichting bestede uren
Circa de helft van de thans in de eerste verslagperiode bestede tijd ziet op de
door de curator verrichtte w erkzaamheden ten behoeve van een doorstart van
de onderneming van failliet (zie paragraaf 6 van het verslag).
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Een aanzienlijk deel van de in het tw eede verslag bestede tijd is opgegaan
aan de onderhandelingen en verkoop omtrent een (schade) vorderingsrecht op
een leverancier van failliet. Hierover meer in paragraaf 3 van het verslag.

09-10-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet w ordt bestuurd door W . Van Hoeve Holding BV (KvK 57291039).
De laatst genoemde vennootschap w ordt op haar beurt bestuurd door de heer
W . Van Hoeve zijnde de middellijk bestuurder van failliet.
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1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zijn naar opgave van de middellijk bestuurder geen
lopende procedures voorhanden. W el verw ijst de middellijk bestuurder
dienaangaande naar een discussie met een leverancier (gelieerd aan een
medeaandeelhouder van failliet). De curator verw ijst dienaangaande naar
paragraaf 3.

09-07-2020
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen zijn voorhanden. Voor zover een restitutie
mogelijk is, zal hiertoe de verzekeraar w orden aangeschreven.
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1.4 Huur
Failliet huurt een bedrijfslocatie aan het Capitool 41-5 w elke deels is ingericht
als laboratorium/cleanroom en deels als kantoorruimte. Failliet heeft in het
kader van de huurovereenkomst een bankgarantie ad € 18.000,- ter
beschikking gesteld.
De verhuurder heeft kort na het faillissement de huurovereenkomst als gevolg
van het faillissement ontbonden. De verhuurder heeft daarop de voornoemde
bankgarantie getrokken en haar resterende pré faillissement vordering,
afgerond € 24.000,- ter verificatie ingediend. Voorts w ordt de opzegtermijn (ex
artikel 39 Fw drie maanden) aan boedelvordering geclaimd zijnde per saldo €
18.271,29.
Voorts stelt de verhuurder, op grond van natrekking, eigenaar te zijn
gew orden van de voornoemde cleanroom nu deze naar mening van de
verhuurder niet zonder aanzienlijke schade aan het pand kan w orden
verw ijderd.
Indien en voor zover schade ontstaat als gevolg van het verw ijderen van de
cleanroom, heeft de verhuurder de boedel aansprakelijk gesteld en de schade
alsdan begroot op € 30.000,-.
Naar mening van de curator zal hetgeen de verhuurder stelt omtrent
natrekking en de aanvullende boedelvordering ad € 30.000,- geen dan w el
onvoldoende hout snijden doch deze discussie is in het kader van de doorstart
niet meer aan de orde. De curator verw ijst dienaangaande naar paragraaf 6
van het verslag.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de middellijk bestuurder van failliet is de oorzaak van het faillissement
van failliet gelegen in het feit dat er een discussie is ontstaan met een
opdrachtnemer/leverancier van een te ontw ikkelen medisch apparaat w elke
voor afgerond € 1.000.000,- aan betalingen van failliet heeft ontvangen doch
daartegenover geen apparaat heeft gekregen w elke aan de opdracht zou
moeten voldoen.
Als gevolg hiervan, w ederom volgens de middellijk bestuurder van failliet,
hebben de aandeelhouders noodzakelijke kapitaalinjecties aangehouden
hetgeen temeer w rijving veroorzaakte nu de voornoemde
opdrachtnemer/leverancier gelieerd is aan één van de aandeelhouders.
Volgens de middellijk bestuurder van failliet w aren de aandeelhouders op basis
van gemaakte afspraken verplicht tot een kapitaalinjectie van ten minste €
500.000,-. Door het uitblijven van de voornoemde kapitaalinjecties kon failliet
haar personeel en overige schuldeiser niet meer (volledig) voldoen.
Een overleg daags voor de behandeling van de faillissementsaanvraag met de
aandeelhouders bood geen soelaas.
De curator zal de komende verslagperioden de door de (middellijk) bestuurder
beschreven oorzaak van het faillissement bestuderen en toetsen. De
bevindingen van de curator zullen ter zijner tijd in de onderhavige paragraaf
w orden w eergegeven.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

09-07-2020
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Toelichting
Per datum faillissement zijn in totaal 7 personen het ontslag aangezegd
w aaronder de (middellijk) bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12
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Toelichting
Naar zeggen van de (middellijk) bestuurder van failliet zijn in het kader van de
liquiditeitsproblematiek en de discussie met de leverancier c.q.
medeaandeelhouder(s) diverse personeelsleden afgevloeid.
Thans heeft een deel van deze oud personeelsleden zich gemeld naar
aanleiding van nog openstaande vorderingen voortvloeiende uit de
vertrekregeling(en).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-5-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Thans zijn alle (oud) personeelsleden aangeschreven en onder de aandacht
gebracht bij het UW V.
Een deel van de oud personeelsleden heeft hun vordering al ter verificatie
ingediend.
De curator zal ter zijner tijd de ingediende vorderingen toetsen. Voorts w ordt
de indiening van de vordering(en) van het UW V afgew acht (zie dienaangaande
ook paragraaf 6).
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De doorstarter heeft al het personeel een nieuw contract aangeboden. Naar
de curator heeft begrepen van de doorstarter zijn met een viertal w erknemers
nieuw e arbeidsovereenkomsten afgesloten.
Thans dient de vordering van het UW V nog te w orden verkregen.

09-10-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris, machines en installaties

€ 89.000,00

totaal

€ 89.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsmiddelen in het
kader van de doorstart verkocht (zie ook paragraaf 6). De bedrijfsmiddelen zijn
voor een bedrag meer dan de executiew aarde + 10%.
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Met een zekerheidshouder zijn afspraken gemaakt omtrent de bepaling van de
w aarde van de zekerheid en deze dient nader te w orden bepaald. Een (klein)
deel van de inventaris, machines en installaties zou onder de voornoemde
zekerheid vallen. Het merendeel van de door failliet verstrekte zekerheden
zien op het immaterieel actief. De zekerheidshouder heeft toestemming
gegeven voor de transactie.
Voorts geldt aangaande de voornoemde zekerheid op de bedrijfsmiddelen van
failliet dat het bodemvoorrecht van de fiscus maakt dat de zekerheidshouder
haar rechten als separatist niet zal kunnen uitoefenen.
Behoudens afw ikkeling van het zekerhedendeel (zie paragraaf 3.8) afgerond.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris zijnde financial lease zaken zijn in het kader van de doorstart
niet meeverkocht maar, in overleg met de fiscus en toestemming van de
rechter-commissaris vrijgegeven aan de financial leasegever met als
voorw aarde dat de leasegever haar vordering van afgerond € 550.000,- introk
dan w el de doorstarter de boedel zou vrijw aren voor de voornoemde vordering
van de leasegever.
Een verdere voorw aarde w as dat de thans bij doorstart van de onderneming
bekende vordering van de fiscus kon w orden voldaan. Dit laatste is het geval.
De leasegever heeft als gevolg van de doorstart haar ter verificatie ingediende
vordering ingetrokken. (zie paragraaf 6).

09-07-2020
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Vooralsnog afgerond.

09-10-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Ten aanzien van de financial leasegever zal w orden verzocht dat zij haar
vordering intrekt.
Voor zover dit niet gebeurd geldt dat de doorstarter de boedel dienaangaande
heeft gevrijw aard voor al hetgeen de financial leasegever te vorderen heeft.

09-07-2020
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Afw ikkeling zekerheidshouders/bodemvoorrecht fiscus (zie ook paragraaf 5 en
6).
Vooralsnog afgerond behoudens afw ikkeling
zekerheidshouders/bodemvoorrecht fiscus (zie ook paragraaf 5 en 6).
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

diverse voorraden

€ 23.000,00

totaal

€ 23.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn vrij van zekerheden en de opbrengst komt in het geheel
voor de boedel.

09-07-2020
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afgerond.

09-10-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
afgerond.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Immateriële activa van failliet zijn aan de doorstarter verkocht.
Goodw ill is voor een bedrag ad € 50.000,- verkocht en komt dit bedrag geheel
de boedel toe.
Een dertiental octrooien en patenten in verschillende fase van w orden zijn
verkocht voor een bedrag ad
€ 180.000,-. Ten aanzien van een tw eetal octrooien heeft failliet een
zekerheidsrecht afgegeven. Met toestemming van de zekerheidshouder zijn de
voornoemde rechten verkocht aan de doorstarter w aarbij thans in de komende
verslagperioden met de zekerheidshouder de discussie zal w orden gevoerd
omtrent de w aardebepaling. De boedel is thans van mening dat de w aarde
van de zekerheden niet meer dan € 22.500,- bedraagt zijnde het bedrag dat
thans door failliet w as geïnvesteerd tot datum faillissement in de tw ee ter
discussie staande octrooien. De zekerheidshouder stelt een w aardebepaling
van € 116.500,- zijnde 50% van het aan failliet geleende bedrag. Met de
zekerheidshouder is afgesproken dat hetgeen zij onder haar zekerheid kan
vorderen van de boedel niet meer dan € 116.500,- zal bedragen (plafond) en
dat partijen in discussie treden omtrent een definitieve w aardebepaling.

09-07-2020
1

Voorts zijn de domeinnamen, handelsnamen, de merknamen en overige niet
nader benoemde immateriële activa verkocht voor een bedrag ad € 25.000,-.
Tot slot stelt de (middellijk) bestuurder van failliet dat deze 1) een vordering
heeft van afgerond € 1.000.000,- op de leverancier (gelieerd aan een
medeaandeelhouder) w egen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst tot het produceren van een prototype c.q. machine en
2) vordering heeft op betalingsverplichtingen van de (mede) aandeelhouders
van failliet ter storting van overeengekomen kapitaalinjecties/agio stortingen
voor een totaalbedrag van € 500.000,- w aarvan het uitblijven daarvan mede
zou hebben geleid tot het faillissement.

De genoemde, thans betw iste, vordering van failliet op een leverancier begroot
op € 1.000.000,- is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan
een derde. De koopprijs bestaat uit een vast bedrag ad € 50.000,- w elke is
bijgeschreven op de boedelrekening en een variabel bedrag afhankelijk van de
uitkomst van de uitw inning van de vordering op de leverancier. De curator
heeft dienaangaande met de koper concrete afspraken gemaakt om het
uitw inningstraject te monitoren en te (kunnen) beïnvloeden.
In de komende verslagperioden zullen de ontw ikkelingen omtrent de
uitw inning van de vordering w orden gerapporteerd zover mogelijk c.q.
relevant.
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Ten aanzien van de discussie van failliet met de aandeelhouders omtrent niet
gestorte doch w el overeengekomen agiostortingen, heeft de curator alle
stukken daaromtrent laten verzamelen en heeft een eerste begin gemaakt met
het bestuderen van de omvangrijke hoeveelheid aan stukken dienaangaande.
De komende verslagperiode zal de curator oordelen op basis van de
voorhanden zijnde informatie of failliet nog een vordering heeft op haar
aandeelhouders.
Ten aanzien van de uitw inning van de gecedeerde vordering heeft de
leverancier de vordering(en) buitengerechtelijk verw orpen. De cessionaris
heeft daarop een dagvaarding aangebracht w aarbij de curator/de boedel, met
toestemming van de rechter-commissaris, als mede eisende partij is
opgenomen.
Alle kosten zijdens de boedel verbonden aan de procedure komen voor
rekening van de cessionaris.
In paragraaf 9 van het onderhavige verslag w ordt de voortgang van de
voornoemde procedure beschreven.

10-06-2021
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In de voornoemde verslagperiode is tevens de door het bestuur van failliet
gestelde claim op de aandeelhouders van failliet ad € 500.000,(agiostortingen) onderzocht door de curator. Dit onderzoek is nog gaande en
zal in de komende verslagperioden verder aan bod komen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
1) Discussie met de zekerheidshouder voeren omtrent de w aardering van haar
zekerheidsrecht c.q. de tw ee daaraan verbonden octrooien c.q. octrooi
aanvragen.
2) onderzoek naar de gestelde claim ad € 1.000.000,- op de leverancier,
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gelieerd aan de medeaandeelhouder, van failliet.
3) onderzoek naar de claim ad € 500.000,- op de aandeelhouders van failliet.
1) Discussie met de zekerheidshouder voeren omtrent de w aardering van haar
zekerheidsrecht c.q. de tw ee daaraan verbonden octrooien c.q. octrooi
aanvragen.
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2) monitoren uitw inning verkochte vordering van failliet op leverancier
3) onderzoek naar de claim ad € 500.000,- op de aandeelhouders van failliet.
De komende verslag periode zal de discussie met de zekerheidshouder
omtrent e w aardering van haar zekerheidsrecht c.q. de tw ee daaraan
verbonden octrooien c.q. octrooi aanvragen w orden behandeld.

11-01-2021
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De koper van de vordering op de leverancier heeft de laatstgenoemde
aangeschreven in het kader van een aansprakelijkheidstelling en een
schikkingsvoorstel. Een reactie dienaangaande van de leverancier is de curator
(nog) niet bekend. Indien een buitengerechtelijk vergelijk uitblijft, zal de koper
zich beraden omtrent het nemen van gerechtelijke stappen. De curator zal
alsdan hierover w orden geïnformeerd.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de claim ad € 500.000,- op
de aandeelhouders van failliet plaatsvinden. Er is een connexiteit met de
voornoemde leverancier aangezien een aan de leverancier gelieerde
vennootschap (mede) aandeelhouder w aar het voornoemde onderzoek op ziet
en de claim ad € 500.000,- tevens heeft te maken met de discussie met de
voornoemde leverancier.
De komende verslag periode zal de discussie met de zekerheidshouder
omtrent e w aardering van haar zekerheidsrecht c.q. de tw ee daaraan
verbonden octrooien c.q. octrooi aanvragen w orden behandeld.
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De koper van de vordering op de leverancier heeft de laatstgenoemde
aangeschreven in het kader van een aansprakelijkheidstelling en een
schikkingsvoorstel. Een reactie dienaangaande van de leverancier is de curator
(nog) niet bekend. Indien een buitengerechtelijk vergelijk uitblijft, zal de koper
zich beraden omtrent het nemen van gerechtelijke stappen. De curator zal
alsdan hierover w orden geïnformeerd.
Voortzetten onderzoek naar claim van failliet op de aandeelhouders.
De komende verslag periode zal de discussie met de zekerheidshouder
omtrent e w aardering van haar zekerheidsrecht c.q. de tw ee daaraan
verbonden octrooien c.q. octrooi aanvragen w orden behandeld.
Er w ordt dienaangaande verw ezen naar paragraaf 5 van het verslag w aarbij
alsdan alle toekomstige informatie hieromtrent zal w orden opgenomen.
Ten aanzien van de vordering op de leverancier w ordt verw ezen naar
paragraaf 9 van het faillissementsverslag.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder van failliet zijn er geen handelsdebiteuren voorhanden.
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Vooralsnog afgerond

09-10-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog geen.
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vooralsnog afgerond

09-10-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De huisbankier heeft geen vordering op failliet.
Per datum faillissement w as een positief saldo aanw ezig op de bankrekening
van failliet w elke thans is overgemaakt naar de boedelrekening
€ 0,00

09-07-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
afgerond.

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft een financial lease overeenkomst. De leasegever heeft haar
vordering op failliet, afgerond € 550.000,- inclusief BTW ter verificatie
ingediend. De leasegever is een eigendomsvoorbehoud overeengekomen en
heeft voorts een stil pandrecht op de geleasede zaken. In het kader van de
doorstart is de positie van de leasegever, in samenspraak met de fiscus,
afgew ikkeld (zie ook paragraaf 6).
De leasegever heeft als gevolg van de doorstart haar ter verificatie ingediende
vordering ingetrokken.

09-07-2020
1

afgerond.

09-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
zie paragraaf 3 alsmede paragraaf 5.2 en 6

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
zie paragraaf 3 alsmede paragraaf 5.2 en 6

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
zie paragraaf 3 alsmede paragraaf 5.2 en 6

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Thans niet aan de orde.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Thans niet aan de orde.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Thans niet aan de orde.

09-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
zie paragraaf 3 de nog af te w ikkelen discussie omtrent het gestelde
zekerheidsrecht.

09-07-2020
1

De zekerheidsrechten omtrent de octrooirechten en een deel van de
bedrijfsmiddelen dient nog te w orden afgerond en zal in de komende
verslagperioden w orden besproken met de zekerheidshouder.

09-10-2020
2

De zekerheidsrechten omtrent de octrooirechten en een deel van de
bedrijfsmiddelen dient nog te w orden afgerond en zal in de komende
verslagperioden w orden besproken met de zekerheidshouder.

11-01-2021
3

De zekerheidsrechten omtrent de octrooirechten en een deel van de
bedrijfsmiddelen dient nog te w orden afgerond en zal in de komende
verslagperioden w orden besproken met de zekerheidshouder.

10-09-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In eerste instantie hebben drie gegadigden zich bij de curator gemeld voor een
doorstart. Uiteindelijk bleven tw ee gegadigden over w elke in verschillende
biedingsronden in de gelegenheid zijn gesteld een bieding op alle activa van
failliet uit te brengen. Op 24 juni 2020 zijn de gegadigde een laatste keer in de
gelegenheid gesteld een (verhogend) bod uit te brengen en heeft de curator,
na overleg met de rechter-commissaris de doorstart gegund aan de per saldo
voor de boedel meest gunstige bieding w aarbij al het ontslagen personeel een
nieuw arbeidscontract krijgt aangeboden.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
De w innende bieding ziet er als volgt uit:
immateriële - en materiële activa van failliet:
€ 367.000,boedelbijdrage voor de afw ikkeling van de financial lease zaken:
€
100.000,boedelbijdrage ter compensatie van de getrokken huurgarantie:
€
18.000,subtotaal
€ 485.000,een vrijw aring voor de gehele boedelvordering van het UW V (begroting)
ca
€ 60.000,een vrijw aring voor alle vorderingen van de verhuurder
€ 48.750,aangaande de vordering van de verhuurder is een bedrag ad € 18.750,- een
onbetw iste boedelvordering en een bedrag ad € 30.000,- een betw iste
boedelvordering.
voorts is aangaande de leasegever (zie paragraaf 3 en 5) een vrijw aring
gegeven voor hetgeen zij te vorderen heeft van failliet (afgerond € 550.000,-)
en aangaande overige schuldeisers (zonder enige zekerheid) is een vrijw aring
van € 76.888,25 afgegeven door de doorstarter.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 670.638,25

09-07-2020
1

Toelichting
Aan liquide middelen heeft de boedel na ondertekening van de
koopovereenkomst een bedrag ad € 485.000,- ontvangen. Zodra de
boedelvordering van het UW V (zie paragraaf 2) bekend is, zal de doorstarter
w orden verzocht dit bedrag aan de boedel te voldoen. Voorts dienen van de
verhuurder, de leasegever en de overige genoemde schuldeisers (per saldo
voor een bedrag van € 675.638,25) verklaringen te w orden ontvangen dat zij
niets (meer) te vorderen hebben van de boedel. BIj het uitblijven van een
dergelijke verklaring in de komende verslagperiode, zal de doorstarter door de
curator w orden verzocht het laatst genoemde bedrag te voldoen aan de
boedel.

Toelichting
De verhuurder, de bestuurder (en diens familie) en de leasegever hebben
afstand gedaan van hun vorderingen op failliet. De vorderingen, voor zover
aanw ezig, zijn verw ijderd uit de lijst van ter verificatie ingediende
schuldvorderingen.

09-10-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
afw ikkeling van de vrijw aringen afgegeven door de doorstarter.

09-07-2020
1

De vrijw aringen zijn thans afgew ikkeld, enkel de afw ikkeling van de
zekerheidsrechten dient nog plaats te vinden.

09-10-2020
2

De vrijw aringen zijn thans afgew ikkeld, enkel de afw ikkeling van de
zekerheidsrechten dient nog plaats te vinden. Verder geldt w at betreft de
doorstart dat is overeengekomen dat de koper instaat voor de
boedelvorderingen van het UW V. In dat kader is de doorstarter verzocht de
door het UW V opgegeven boedelvordering ad € 54.703,85 te voldoen aan de
boedel hetgeen is gebeurd.

11-01-2021
3

Enkel de afw ikkeling van de zekerheidsrechten dient nog plaats te vinden. Zie
ook paragraaf 3.9.

10-06-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-07-2020
1

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

11-01-2021
3

Op basis van de aangeleverde informatie stelt de curator vast dat de
administratie van failliet deugdelijk is bijgehouden en dat er geen schending
van de boekhoudplicht vooralsnog is gebleken.

10-06-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is niet gedeponeerd. Als gevolg van het faillissement zal
dit ook niet meer gebeuren.
Uiterlijk per 31 december 2020 had deponering moeten plaatsvinden.
De jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2016 is niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekening is
vastgesteld op 11 juli 2017 doch pas gedeponeerd op 19 februari 2018.

09-07-2020
1

De curator zal zich hangende het verdere rechtmatigheidsonderzoek zich
beraden omtrent de voornoemde niet tijdige deponering.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde, de vennootschap is niet aan het goedkeuringsregime
gehouden.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-07-2020
1

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-10-2020
2

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

11-01-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2020
1

09-10-2020
2

11-01-2021
3

10-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.
In onderzoek

09-10-2020
2

11-01-2021
3

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.
In onderzoek

10-06-2021
4

Toelichting
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-07-2020
1

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-10-2020
2

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

11-01-2021
3

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

10-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-07-2020
1

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

09-10-2020
2

In de komende verslagperioden zal hieromtrent nader onderzoek plaatsvinden.

11-01-2021
3

Vooralsnog heeft de curator niet geconstateerd dat, gezien de aangeleverde
informatie (administratie van failliet) de administratieplicht is geschonden dan
w el andere onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.
Enkel kan w orden vastgesteld dat de jaarrekening 2016 niet tijdig is
gedeponeerd.

10-06-2021
4

Het niet tijdig deponeren van het jaarverslag op zichzelf zal geen grond zijn
voor de curator om het bestuur aan te spreken voor het tekort in het
faillissement.
Hangende het onderzoek naar de rol van de aandeelhouders, w aarbij het
bestuur als medeaandeelhouder heeft te gelden, w ordt een definitief oordeel
omtrent het rechtmatigheidsonderzoek aangehouden (zie paragraaf 3).
Thans is de curator doende de rol van de aandeelhouders te onderzoeken en
hoeverre acties van de aandeelhouders hebben geleid tot het faillissement
van failliet.
Met de bestuurder van failliet zijn dienaangaande gesprekken gevoerd en
een aantal aandeelhouders zijn in het kader van hoor en w ederhoor reeds
aangeschreven met betrekking tot de mededelingen van het bestuur en de
daaraan te verbinden voorlopige conclusies. Reacties van de aangeschreven
aandeelhouders zijn verkregen en w orden thans nader bestudeerd.

10-09-2021
5

In de komende verslagperiode verw acht de curator een definitief oordeel te
vormen omtrent de rol van de aandeelhouders inzake de oorzaak van het
faillissement van failliet.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.749,83

09-07-2020
1

Toelichting
salaris curator: P.M.
Claimsagent: € 26,25
verhuurder: € 18.598,58 (zie paragraaf 6)
€ 169,40

09-10-2020
2

Toelichting
salaris curator: P.M.
Claimsagent: € 169,40
€ 54.894,43

11-01-2021
3

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: € 190,58
UW V: € 54.703,85
€ 54.897,45

10-09-2021
5

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: € 193,60
UW V: € 54.703,85

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.424,00

09-07-2020
1

Toelichting
OB en LB aanslagen.
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen.
€ 67.210,00

09-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
vooralsnog niet bekend.
€ 128.049,24

8.4 Andere pref. crediteuren

09-07-2020
1

11-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.315,71

09-07-2020
1

Toelichting
Betreft vorderingen van een elftal ex personeelsleden ex artikel 3:288 BW .
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen.
€ 24.326,28

09-10-2020
2

Toelichting
Betreft vorderingen van een elftal ex personeelsleden ex artikel 3:288 BW .
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen.
€ 38.387,71

11-01-2021
3

Toelichting
Betreft vorderingen van een elftal ex personeelsleden ex artikel 3:288 BW .
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

09-07-2020
1

Toelichting
De vordering van de leasegever (zie paragraaf 3, 5 en 6) is op initiatief van de
leasegever verw ijderd.
41

11-01-2021
3

42

10-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 872.372,28

09-07-2020
1

Toelichting
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen.
€ 872.935,01

09-10-2020
2

Toelichting
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen.
€ 893.365,44

11-01-2021
3

Toelichting
De curator zal ter zijner tijd de vorderingen toetsen. Alle ter verificatie
ingediende vorderingen zijn voorlopig erkend zonder dat daaraan rechten door
de crediteuren aan kunnen w orden ontleend.
€ 895.090,44

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator is voorzichtig optimistisch dat een uitkering aan de concurrente
crediteuren mogelijk zal zijn.
E.e.e. is mede afhankelijke van de (mogelijkheid tot) uitw inning van de
gestelde claims (zie paragraaf 3) alsmede de ontw ikkeling van de schuldenlast
van failliet c.q. de meldingen van eventuele nieuw e crediteuren.

09-07-2020
1

Een uitkering aan de preferente crediteuren lijkt thans een gegeven alsmede
een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren doch garanties
hieromtrent zijn niet te geven aangezien de mogelijkheid tot een uitkering is
gebaseerd op de stand van zaken bij het opstellen van het onderhavige
verslag.

09-10-2020
2

Een uitkering aan de preferente crediteuren lijkt thans een gegeven alsmede
een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren doch garanties
hieromtrent zijn niet te geven aangezien de mogelijkheid tot een uitkering is
gebaseerd op de stand van zaken bij het opstellen van het onderhavige
verslag.

11-01-2021
3

De uitkomst van de discussie van de koper van de claim op de leverancier, het
onderzoek naar de claim op de aandeelhouders alsmede het
rechtmatigheidsonderzoek kunnen nog een aanzienlijk effect hebben op de
uitkomsten omtrent een uitkering aan de crediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Intrekking boedelvordering verhuurder c.q. uitw inning vrijw aring. Hetzelfde
geldt alsdan voor de boedel vordering van het UW V.
De curator zal ter zijner tijd alle gemelde vorderingen toetsen.

09-07-2020
1

De curator zal ter zijner tijd alle gemelde vorderingen toetsen.

09-10-2020
2

De curator zal ter zijner tijd alle gemelde vorderingen toetsen.

11-01-2021
3

De curator zal ter zijner tijd alle gemelde vorderingen toetsen.

10-06-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet aan de orde.

09-07-2020
1

In het kader van het cederen van de vordering van failliet op een leverancier
(zie paragraaf 3.8) is met toestemming van de rechter-commissaris de
curator/boedel mede eisende partij. De w ederpartij betreft DEMCON advanced
mechatronics Enschede BV.

10-06-2021
4

De processtrategie en opstelling van de processtukken zijdens de eisende
partijen w ordt ter hand genomen door de advocaten van de cessionaris. De
curator beoordeelt en treedt in overleg omtrent de inhoud voor zover aan de
orde.

10-09-2021
5

9.2 Aard procedures
Vooralsnog niet aan de orde.

09-07-2020
1

Bodemprocedure

10-06-2021
4

9.3 Stand procedures
Vooralsnog niet aan de orde.

09-07-2020
1

Dagvaarding is betekend en aangebracht

10-06-2021
4

In het kader van de voornoemde procedure heeft de gedaagde in haar
conclusie van antw oord de vorderingen volledig betw ist. De rechtbank heeft
besloten dat een tw eede schriftelijke ronde aan de orde is.
Zijdens de eisende partij is thans een conclusie van repliek genomen. De
gedaagde staat nu voor conclusie van dupliek.

10-09-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog niet aan de orde.

09-07-2020
1

Afw achten stand van zaken omtrent het door de w ederpartij te nemen
antw oord.

10-06-2021
4

Verdere gang van zaken monitoren. Processtukken bestuderen. Overleg met
advocaten cessionaris.

10-09-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkeling doorstart (intrekking vorderingen/uitw inning vrijw aringen);
- onderzoek naar de gestelde claims (€ 1.500.000,-);
- afw ikkelen/discussie zekerheden;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenafw ikkeling.

09-07-2020
1

- onderzoek naar de gestelde claim op aandeelhouders en monitoren gang van
zaken verkochte claim op leverancier;
- afw ikkelen/discussie zekerheden;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenafw ikkeling.

09-10-2020
2

- onderzoek naar de gestelde claim op aandeelhouders en monitoren gang van
zaken verkochte claim op leverancier;
- afw ikkelen/discussie zekerheden;
- monitoren discussie met leverancier;
- onderzoek claim op aandeelhouders;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenafw ikkeling.

11-01-2021
3

- monitoren procedure inzake gecedeerde claim op leverancier;
- afw ikkelen/discussie zekerheden;
- onderzoek claim op aandeelhouders;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenafw ikkeling.

10-06-2021
4

- procedure inzake gecedeerde claim op leverancier;
- afw ikkelen/discussie zekerheden;
- onderzoek rol/(mogelijke)claim op aandeelhouders;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenafw ikkeling.

10-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

09-07-2020
1

Vooralsnog onbekend. De uitw inning van de thans verkochte claim op de
leverancier kan de nodige tijd met zich meebrengen als zo ook de eventuele
uitw inning van een claim op de aandeelhouders.
De ontw ikkelingen hieromtrent zullen (mede) bepalend zijn omtrent de termijn
van afw ikkeling.

09-10-2020
2

Vooralsnog onbekend. De uitw inning van de thans verkochte claim op de
leverancier kan de nodige tijd met zich meebrengen als zo ook de eventuele
uitw inning van een claim op de aandeelhouders.
De ontw ikkelingen hieromtrent zullen (mede) bepalend zijn omtrent de termijn
van afw ikkeling.

11-01-2021
3

Vooralsnog onbekend. De uitw inning van de thans verkochte claim op de
leverancier kan de nodige tijd met zich meebrengen als zo ook de eventuele
uitw inning van een claim op de aandeelhouders.
De ontw ikkelingen hieromtrent zullen (mede) bepalend zijn omtrent de termijn
van afw ikkeling.

10-06-2021
4

Vooralsnog onbekend. De uitw inning van de thans verkochte claim op de
leverancier kan de nodige tijd met zich meebrengen als zo ook de
inventarisatie van de rol van (en eventuele uitw inning van een claim op) de
aandeelhouders. De ontw ikkelingen hieromtrent zullen (mede) bepalend zijn
omtrent de termijn van afw ikkeling.

10-09-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
5-12-2021

10-09-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak

09-07-2020
1

Zie plan van aanpak

09-10-2020
2

Zie plan van aanpak

11-01-2021
3

Zie plan van aanpak

10-06-2021
4

Zie plan van aanpak

10-09-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

