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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ampyx Pow er B.V.
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Gegevens onderneming
akte van oprichting: 24 december 2009
statutaire zetel: Den Haag
KvK: 27301292
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Adressen:
Lulofstraat 55, Den Haag - kantoren
Mamouthw eg 30, Kraggenburg (Noordoostpolder) - flight test centre
Bredasebaan 14, Bosschenhoofd - hangar Breda Airport

Activiteiten onderneming
Ampyx ontw ikkelt zg. Airborne W ind Energie (AW E), een manier om
w indenergie op te w ekken door middel van een vliegtuigje/drone, die met een
kabel aan de grond zijn bevestigd. Doordat het vliegtuigje aan de kabel trekt,
w ordt een trommel op de grond afgerold, die een generator (dynamo)
aandrijft. Ook op w w w .ampyxpow er.com en w w w .airbornew indeurope.org is
meer informatie te vinden over deze techniek.
Ampyx heeft sinds de oprichting geen omzet gerealiseerd (nul euro). Haar
onderzoeks- en ontw ikkelingsactiviteiten zijn steeds gefinancierd door het
aantrekken van nieuw aandelenkapitaal en subsidies. Het streven w as om in
het jaar 2029 / 2030 de eerste commerciele producten gereed te hebben.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -2.790.042,00

€ 15.782.950,00

2020

€ 0,00

€ -2.101.190,00

€ 18.465.914,00

2021

€ 0,00

€ -2.400.000,00

€ 19.592.695,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers over 2021 zijn voorlopige cijfers.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
50
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Toelichting
Ampyx Pow er is in 2002 - 2021 gegroeid van ongeveer 45 naar 62
medew ekers. Dit is excl. 2 w erknemers in dienst van de dochtervennootschap
in Ierland, 1 w erknemer in dienst van de dochtervennootschap in Australie, en
een tiental opdrachtnemers / ZZP'ers.
aantal w erknemers per jaar:
datum faillissement: 62
2020 (gemiddeld): 50
2019: (gemiddeld): 45

Boedelsaldo
€ 34.029,85
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Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag.

€ 150.457,64
Toelichting
ZIe het tussentijds financieel verslag. Dit banksaldo is excl. nog te ontvangen
bedragen vanuit Ampyx Ireland Ltd (€ 2.000,-) en de verkoopprijs van de
Daedalus test machine (€ 40.000,-).

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
2-5-2022
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t/m
29-5-2022
van
30-5-2022

12-09-2022
2

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

135 uur 54 min

2

54 uur 30 min

totaal

190 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het aantal vermelde uren is excl. de uren besteed in de surseanceperiode (15
april - 2 mei 2022). Dit zijn 96,8 uren.
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Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ampyx Pow er heeft drie aandeelhouders:
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Malpertuus Anstalt (51%)
St. Adm. kantoor investeerders (18,4%)
St. Adm. kantoor w erknemers (30,5%)
Sinds 11 mei 2020 is de heer F.G.M. Nastri de statutair bestuurder van Ampyx
Pow er. Op 14 februari 2022 heeft de algemene vergadering van
aandeelhouder Nastri per direct geschorst.
De raad van commissarissen heeft op 2 maart 2022 als interim-bestuurder de
heer R.G.H. Paelinck aangew ezen.

1.2 Lopende procedures
Geen.
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1.3 Verzekeringen
Ampyx Pow er heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
Autoverzekering inzittenden Voogd & Voogd € 50,82 / jaar
Inventarisverzekering Nat. Nederlanden € 3.375,50 / jaar
Autoverzekering inzittenden Voogd & Voogd € 51,86 / jaar
Autoverzekering inzittenden Voogd & Voogd € 50,82 / jaar
Bedrijfsautoverz. Voogd & Voogd € 1.007,98 / jaar
Bedrijfsautoverz. Voogd & Voogd € 819,94 / jaar
W GA Amersfoortse € 16.974,24 / jaar
Landbouw materieel (Quad) Nat. Nederlanden € 285,06 / jaar
Landbouw materieel (Quad) Nat. Nederlanden € 285,06 / jaar
Bedrijfsaansprakelijkheid Nat. Nederlanden € 193,66 / jaar
Bestuurdersaansprakelijkheid D.A.K. € 1.249,33 / jaar
Bedrijfsautoverz. Voogd & Voogd € 1.043,93 / jaar
Transportverz. (zw eefvliegt.) Holland Verz.mij. € 5.332,47/ kw artaal

1.4 Huur
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1.4 Huur
1. Kantoorruimte Lulofstraat 55, Den Haag
€ 79.139,- per jaar.
De verhuurder had al voor het faillissement de huur opgezegd.
Afgesproken is dat de curator het pand
z.s.m. na verkoop van de inventaris oplevert.
2. Hangar 14 Breda Airport, Bredasebaan, Bosschenhoofd
€ 3.116,67 per maand
De curator heeft de huur opgezegd o.g.v. art. 39 Fw .
3. Hangar 12 Breda Airport, Bredasebaan, Bosschenhoofd
€ 3.420,15 per maand
De curator heeft de huur opgezegd o.g.v. art. 39 Fw . De ruimte is leeg
gemaakt en opgeleverd met
inlevering van sleutels op 10 mei 2022.
4. Flight Test Centre (kantoren, schuur, e.a.), Mamouthw eg 30,
Kraggenburg
€ 6.000,- per maand
De verhuurder had al voor het faillissement de huur opgezegd.
Afgesproken is dat de curator het pand
z.s.m. na verkoop van de inventaris oplevert.

1. Kantoorruimte Lulofstraat 55, Den Haag
De ruimte is leeggemaakt door de doorstarter. Formele oplevering
(inspectie en afgifte sleutels) door de
curator aan de verhuurder vindt deze w eek plaats.
2. en 3. Hangars Airport Breda
De ruimte is opnieuw gehuurd door de doorstarter. Dit is afgerond.
3. Kraggenburg
De doorstart heeft de gekochte zaken verw ijderd, maar de verhuurder
heeft aangegeven dat dit er nog
enkele zaken aanw ezig zijn. De curator heeft de doorstarter
aangespoord ook deze te verw ijderen en
de ruimte bezemschoon op te leveren. De curator heeft Troostw ijk om
een offerte gevraagd om dit
namens de doorstarter te doen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. Dit volgt - zoals gebruikelijk - in een latere fase van het
faillissement. De gang van zaken die leidde tot de faillietverklaring, is als volgt.
Ampyx ontw ikkelt zg. Airborne W ind Energie (AW E), een manier om
w indenergie op te w ekken door middel van een vliegtuigje/drone, die met een
kabel aan de grond zijn bevestigd. Ampyx’ derde prototype is momenteel in
ontw ikkeling. W aar prototype 2 een vermogen van 20 kW genereerde, is
momenteel prototype 3 met een vermogen van 150 kW in ontw ikkeling. Door
robotica is dit type volledig zelfsturend. Testvluchten zijn gepland voor de
periode juni t/m september, in Spanje en in Ierland, op een speciaal hiervoor
door het Duitse energiebedrijf RW E ontw ikkelde testlocatie.
De bedoeling is dat prototype 4 een vermogen van 1 MW produceert. Dat zou
een commercieel concurrerend product zijn. Nog verdere ontw ikkeling zou de
opw ekking van elektriciteit door Airborne W ind Energie goedkoper maken dan
w indenergie door middel van momenteel gangbare w indmolens. Daarnaast is
AW E klein en demonteerbaar, en daarmee eenvoudig te transporteren.
Bijvoorbeeld naar afgelegen gebieden of ramplocaties zonder
elektriciteitsvoorziening. Ampyx mikt op de verkoop van 250 AP-4 toestellen
vanaf het jaar 2029 / 2030.
Ampyx heeft sinds de oprichting geen omzet gerealiseerd. Haar onderzoeksen ontw ikkelingsactiviteiten zijn steeds gefinancierd door het aantrekken van
nieuw aandelenkapitaal en subsidies. Doordat Ampyx steeds nieuw e aandelen
heeft uitgegeven, is een ingew ikkelde aandeelhouders/governance-structuur
ontstaan, met tw ee StAks, verschillende exit-preferenties en stemafspraken.
Dit maakte het aantrekken van nieuw kapitaal nog moelijker.
Zodra het geld van Ampyx op dreigde te raken, moest Ampyx nieuw e
financiering in de vorm van aandelenkapitaal aantrekken. Nadat de vorige
bestuurder, de heer Nastri, in februari w as geschorst door de
aandeelhoudersvergadering, kreeg de nieuw e (interim) bestuurder de
opdracht nieuw e financiering aan te trekken. Die financiering w erd niet tijdig
gevonden, w aarna surséance van betaling is aangevraagd. De surseance is
verleend op 15 april 2022.
In overleg met de bew indvoerder heeft Ampyx gezocht naar nieuw e
investeerders om de onderneming te redden. Dit is niet gelukt, w aarna de
curator op 28 april de rechtbank heeft verzocht de surseance in te trekken. Na
aanvankelijke aarzeling, heeft Ampux Pow er op 2 mei 2022 daarmee
ingestemd, w aarna de rechtbank op 2 mei Ampyx Pow er B.V. failliet heeft
verklaard.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
62
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Toelichting
De bedrijfsactiviteiten van Ampyx Pow er liggen stil. Ondanks dat de curator de
w erknemers ontslag aan heeft gezegd, en zij nog w achten op salarisbetaling,
is personeel van Ampyx Pow er de curator zeer behulpzaam met allerlei taken.
Zoals het verzamelen van informatie, zoeken naar kopers voor activa /
doorstart, ontvangen van de curator, taxateurs, IT-specialist e.a., het opstellen
van inforamtie-memoranda, enz. De curator is de w erknemers van Ampyx
Pow er zeer erkentelijk voor hun aanhoudende inzet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
50
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-5-2022

62

De curaotr heeft met machtiging van de rechter-commissaris alle
w erknemers ontslag aangezegd o.g.v. art. 40 Fw .

totaal

62

2.4 Werkzaamheden personeel
overleg bestuur/management team
overleg ondernemingsraad
overleg / correspondentie met rechter-commissaris
overleg / correspondentie met UW V
ontslagaanzeggingen w erknemers
beantw oorden vragen van w erknemers
bijeenkomst personeel / intake UW V

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Geen.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.
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Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

totaal

Boedelbijdrage

€ 164.000,00

computers
gereedschappen en voorraden
kantoorinventaris
4 auto's; 1 aanhangw agen
protopype AP-3 (2x)
'Deadalus' kabel-testapparaat

€ 40.000,00

Pow er Generating Apparatus
totaal

€ 204.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De zaken van Ampyx Pow er zijn zeer specifiek. De prototypes zijn geheel
zelfstandig ontw ikkeld, en dit geldt ook voor diverse test-apparatuur,
w aaronder een kabel-testmachine en een de stroom-generator incl.
bijbehorende regelaars. De ontw ikkelingskosten van deze apparaten zijn heel
hoog. Het uitzonderlijke specifieke karakter hiervan, maakt het lastig
verkoopbaar buiten een doorstart om.
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Daarnaast is er de nodige kantoorinventaris, computers, enkele auto's en
gereedschappen / voorraaden, incl. enkele kostbare gereedschappen,
actuators, computers, e.a.
De curator tracht de roerende zaken te verkopen in het kader van een
doorstart (zie hoofdstuk 6). De verw achting is dat een deel van de zaken niet
mee kan w orden verkocht. Deze zal de curator daarna verkopen via een
(online) veiling.
Alle roerende zaken excl. de Deadalus testmachine zijn verkocht in het kader
van een doorstart (zie hs 6). De Daedalus test machine heeft de curator los
kunnen verkopen aan een derde partij voor € 40.000,-. Betaling van de
koopprijs verw acht de curator de komende w eek.
De gerealiseerde w aardes zijn een stuk lager dan de ontw ikkelkosten ervan.
Er is geen echte markt voor de specifieke zaken van Ampyx. Daarnaast speelt
een grote rol dat Ampyx nog geen gereed product heeft w aarin direct
inkomsten gerealiseerd kunnen w orden; om de airborne w ind technologie tot
een succes te maken is nog vele jaren en hele grote investeringen nodig, met
een onzekere uitkomst. Dit zorgde ervoor dat er w einig interesse bleek te
zijn. Al met al is er een redelijk verkooprestultaat behaald.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er rusten geen pandrechten op de roerende zaken van Ampyx Pow er.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de drie locaties van Ampyx bezocht
Troostw ijk heeft de zaken geinventariseerd en getaxeerd
Verzamelen informatie
Inrichten dataroom t.b.v. verkoop
correspondentie met RDW
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Afw ikkelen verkopen
onderhandelingen verkoop Daedalus
correspondentie met rechter-commissaris
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
dochter-vennootschap Ampyx Australia Ltd.
dochter-vennootschap Ampyx Ireland Ltd.

Verkoopopbrengst
€ 2.000,00
€ 0,00

intellectuele eigendommen (patenten; softw are;
domeinnaam)
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

Toelichting andere activa
Ampyx Pow er heeft tw ee 100% dochter vennootschappen. Ampyx Ireland
heeft 2 w erknemers in dienst, en w as mede bedoeld om eenvoudiger
aanspraak op subsidies te kunnen maken. Bovendien w erd een test-locatie in
Ierland ingericht. Ampyx Ireland heeft geen bezittingen, maar w el enkele
verplichtingen. De curator is in overleg met een Ierse advocaat over de juiste
w ijze van opheffing van de vennootschap. W ellicht kunnen de aandelen
w orden overgedragen in het kader van een doorstart.
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Ampyx Australia heeft een w erknemer in dienst, die voor de surseance zijn
dienstverband heeft opgezegd. De curator heeft het Australische trustkantoor
dat de vennootschap managed opdracht gegeven deze te liquideren. Mogelijk
is er een restant-banksaldo dat aan de boedel van Ampyx Pow er kan w orden
uitgekeerd.
Ampyx Pow er heeft zelf softw are geschreven w aarop auteursrechten rusten.
Deze kunnen w orden overgedragen in het kader van een doorstart, maar
lijken overigens geen w aarde te vertegenw oordigen vanw ege de zeer
specifieke toepassing.
Ampyx Pow er heeft diverse patenten. Deze zijn verpand aan Fonobs. De
curator is in overleg met Fonobs over de verkoop van deze patenten in het
kader van een doorstart.
Ampyx Pow er is eigenaar van de domeinnaam w w w .ampyxpow er.com
Ampyx Ireland is een vennootschap zonder activa, maar w el met kosten voor
2 personeelsleden en huur. Het bleek niet mogelijk de aandelen in Ampyx
Ireland mee te verkopen in de doorstart. De curator heeft een advocaat in
Ierland ingeschakeld om de Ltd. te ontbinden en liquideren. Dit proces is
gaande.
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Ampyx Australia is ontbonden en geliquideerd. Dit proces is nagenoeg
afgerond. De Australische trustmaatschappij heeft alle schulden van Ampyx
Australia - met name salarissen en belastingen - kunnen betalen en andere
lopende zaken kunnen afw ikkelen. Er resteert een saldo van Aus$ 3.000,(ongeveer € 2.000,-) voor de boedel van Ampyx. Dit bedrag zal de curator
naar verw achting de komende w eken ontvangen.
De IE-rechten zijn verkocht voro € 70.000,- plus een boedelbijdrage van €
5.000,-. De verkoopprijs komt toe aan de pandhouder.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verzamelen informatie.
Overleg met trustkantoor australie
Overleg met advocaat ierland
Inschakelen taxateur (Troostw ijk)
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overleg trustkantoor Australie
overleg advocaat Ierland
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4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

RVO-subsidieaanvraag

€ 55.000,00

RVO-subsidie aanvraag

€ 33.000,00

MegaAW E-subsidieaanvraag
w aarborgsom huurverplichtingen
Intercompany vorderinge op dochtermaatschappijen
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 548.000,00
€ 39.444,00
€ 842.456,00

€ 1.517.900,00

Toelichting debiteuren
Ampyx Pow er haalde de helft van haar inkomsten uit subsidies. Tussen 2009
en 2021 heeft Ampyx Pow er in totaal voor meer dan € 18 miljoen aan subsidies
ontvangen voor haar onderzoeken en ontw ikkeling.
Op de faillissementsdatum liepen nog enkele subsidie-trajecten. Doordat als
gevolg van het faillissement de activiteiten niet kunnen w orden afgerond, zal
een aantal trajecten stoppen. Drie subsidie-trajecten zijn afgerond. Voor één
daarvan (Mega-AW A) is al een eindrapportage ingeleverd. De curator w acht op
de beslissing van de subsidieverstrekker om de susbidie definitief toe te
kennen en uit te keren. Tw ee kleinere subsidietrajecten zijn ook afgerond,
maar daarvan moet de eindrapportage nog gemaakt w orden. Hiervoor heeft
de curator het accountantskantoor Grant Assurance opdracht gegeven.
Of de subsidies daadw erkelijk w orden toegekend en uitbetaald, is niet
gegarandeerd.
Amyx Pow er heeft vorderingen op Ampyx Ireland (€ 92.315,-) en Apmyx
Australia (€ 750.141,-). Ampyx Ireland zal geen verhaal bieden. Uit de liquidatie
van Ampyx Australia komt mogelijk een betaling.
Ampyx Pow er heeft €39.444 aan w aarborgsommen voor huurverplichtingen
gestort. Verhuurders zullen deze verrekenen met uitstaande huur.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
onderzoek adminstratie
overleg met medew erkers Ampyx
correspondentie en overleg met accountant
correspondentie / overleg met rechter-commissaris
De huurgaranties zullen door de verhuurder(s) w orden verrekend.
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De intercompany vorderingen leveren slechts € 2.000,- op (Ampyx Australia).
Meer geld hebben de dochtervennootschappen niet (zie hiervoor hs 3).
Er is veel tijd en moeite gestoken in het afleggen van rekening en
verw antw oording van de diverse subsidies. Ook medew erkers van Ampyx en
de door de curator ingeschakelde accountant hebben daar veel aan
bijgedragen. Het restulaat is echter dat er geen volledige rapportage
gemaakt kan w orden van bestede uren en gemaakte kosten t.a.v. de RVOsubsidies.. De curator heeft RVO hierover bericht. Het is de verw achting dat
er geen nabetalingen ontvangen zullen w orden.
De MEGA-Aw e subsidie zal niet ontvangen kunnnen w orden, omdat de
w erkzaamheden daarvoor zijn gestaakt als gevolg van het faillissement van
Ampyx.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.113.068,98
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Toelichting vordering van bank(en)
Ampyx Pow er had geen bankfinanciering.
In juni 2021 heeft Ampyx Pow er van Fonobs Anstalt een lening van €
1.000.000 aangetrokken. Als zekerheid heeft Ampyx Pow er een pandrecht op
haar intellectuele eigendommen gevestigd.

5.2 Leasecontracten
Geen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Fonobs heeft een pandrecht op intellectuele eigendommen van Ampyx Pow er.
Andere vermogensbestanddelen, zoals inventaris, machines / prototypes, en
debiteuren zijn niet verpand.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De curator heeft Fonobs betrokken in zijn pogingen activa en
bedrijfsactiviteiten te verkopen in een doorstart.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet bekend.
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5.6 Retentierechten
Voor zover bekend: geen.
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5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend: geen.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Nog niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
bestuderen zekerheidsdocumenten
correspondentie met banken
corresopndentie en overleg met Fonobs
correspondentie met derden, oa notaris.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator zet de onderneming niet voort. De bedrijfsactiviteiten zijn gestopt.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W el is het management-team en personeel van Ampyx Pow er zeer
behulpzaam met allerlei taken. Zoals het verzamelen van informatie, zoeken
naar kopers voor activa / doorstart, ontvangen van de curator, taxateur, ITspecialist e.a., enz.
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Tot medio mei vond er elke ochtend een MT-overleg plaats met de bestuurder,
management-team en curator om de w erkzaamheden (to do lijst en
taakverdeling) en urgente zaken te bespreken.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Samen met het management-team van Ampyx Pow er heeft de curator veel
w erk gestoken in het vinden van een financier (tijdens de surseance-periode)
en een koper van de bedrijfsactiviteiten. De ontw ikkeling van de Airborne W ind
technologie door Ampyx is in een vergevorderd stadium, al is er nog veel tijd
en geld nodig om tot een commercieel product te komen. Het zou zonde zijn
als dit project niet zou w orden voortgezet.
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Ongeveer 20 partijen hebben zich gemeld met interesse in overname van
enkele activa, enkele onderdleen of alle bedrijfsactiviteiten. Om een gelijk
speelveld te creeren, heeft de curator een dataroom ingericht. Na aanvaarding
van een geheimdhoudingsovereenkomst en het biedingsprotocel, hebben de
geinteresseerde partijen toegang tot deze dataroom gekregen.
De curator heeft diverse voorstellen ontvangen. Met de kandidaat die het
meest interessante voorstel heeft gedaan, overlegt de curator over verdere
uitw erking en een mogelijke overeenkomst.
Zie ook hiervoor hs. 3.
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Een doorstart is gerealiseerd. In kleinere omvang zal een derde partij o de
locatie Breda Airport doorgaan met de ontw ikkeling van de airborne w ind
technologie. Vijftien w erknemers hebben een nieuw e baan aangeboden
gekregen.

6.5 Verantwoording
nog niet bekend.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting

30-05-2022
1

Nog niet bekend.

€ 239.000,00

12-09-2022
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Toelichting
De totale koopprijs voor alle activa in de doorstart is € 239.000,-. Daarvan is
€ 70.000,- voor de pandhouder op de IE-rechten, en €169.000,- voor de
failliete boedel. De koopprijs is intussen ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

30-05-2022
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N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Om een koper te vinden, zijn o.a. de volgende w erkzaamheden verricht:
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schrijven van een zg. pitch-deck (investeringsvoorstel)
verzamelen informatie en inrichten van een data-room
aanschrijven van tientallen mogelijk geinteresseerde partijen
diverse video-calls, e-mails en corresondentie met mogelijk
geinteresseerde partijen
opstellen bidbook / informatiememorandum
opstellen biedingsprotocol
overleg taxateur
overleg bestuur en MT
correspondentie met kandidaat-kopers
onderhandelingen
overleg met rechter-commissaris
opstellen verkoop-overeenkomst.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft alle gegevens opgevraagd en ontvangnen. De digitale
gegevens heeft de curator veiliggesteld. De komende verslagperiode(s) zal dit
nader w orden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen t/m boekjaar 2020 zijn steeds tijdig gedeponeerd.

30-05-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Accountantskantoor BDO heeft goedkeurende verklaring afgegeven voor de
jaarrekeningen.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt is verjaard en zal niet w orden onderzsocht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Dit is nog geen onderw erp van onderzoek gew eest. De curator zal dit de
komende verslagperiode(s) doen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Nog niet bekend. De curator heeft nog geen aanw ijzingen voor paulianeuze
transacties aangetroffen, maar zal hier nader onderzoek naar doen in de
komende verslagperiode(s).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
veiligstellen digitale administratie
overleg met bestuurder en oud-bestuurder en derden (o.a. w erknemers)
onderzoek pandrechten Fonobs (incl. corresondentie met Fonobs en
notaris)
onderzoek jaarrekeningen en administratie
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

30-05-2022
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Nog niet bekend. In elk geval:
UW V (w erknemers)
div. reiskosten
salaris curator en bew indvoerder
Troostw ijk W aarderingen
e.a.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
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Nog niet bekend.
Volgens de laatste kolommenbalans van Ampyx Pow er: € 931.809,-. Ampyx
Pow er heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid betaling van Loonheffingen
uit te stellen.

€ 2.051.817,00
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Toelichting
Totaalbedrag van de door de Belastingdienst aangemelde vorderingen. De
curator heeft deze nog niet gecontroleerd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Nog niet bekend.

€ 4.290,00
Toelichting
W erknemers hebben vorderingen aangemeld voor het deel van het salaris
dat niet door UW V is vergoed, daaronder begrepen een contractuele
indexatie van het salaris dat niet is doorgevoerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-09-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
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Volgens de administratie van Ampyx Pow er: 45 handelscrediteuren

58
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
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Nog niet bekend.
Volgens de administratie van Ampyx Pow er:
Handelscrediteuren: € 500.645,Lening Fonobs: € 1.113.068,98

€ 1.714.831,00
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Toelichting
Totaal van de door tot 30 augustus 2022 aangemelde vorderingen. De
curator heeft deze nog niet gecontroleerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend (het is nog te vroeg hier iets over te kunnen zeggen).
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De boedelkosten zijn hoog, niet alleen vanw ege de w erkzaamheden van de
curator maar ook vanw ege de grote vordering van UW V die salariskosten van
62 personeelsleden gedurende de opzegtermijn heeft betaald. Opheffing van
het faillissement bij gebrek aan baten is dan ook te verw achten.

12-09-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft alle crediteuren aangeschreven.
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Verder:
correspondentie met schuldeisers
correspondentie met Belastingdienst (incl. invullen vragenlijst)
opstellen crediteurenlijst / verw erken ingediende vorderingen
correspondentie met schuldeisers
correspondentie met Belastingdienst
opstellen crediteurenlijst / verw erken ingediende vorderingen
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
zo mogelijk afronden van de verkoop van de
onderneming. mocht dat niet slagen, dan zal tot verkoop van losse activa
overgegaan w orden
te gelde maken van de resterende activa
incasseren subsidietrajecten
liquidatie Ampyx Australia (en mogelijk Ampyx Ireland)
inventariseren crediteuren
aanvangen van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en rechtmatigheid
afronden subsidietrajecten
liquidatie Ampyx Ireland
verdere inventariseren crediteuren
aanvangen van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en rechtmatigheid
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.
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openbaar verslag
tussentijds financieel verslag
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Bijlagen
Bijlagen

