Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

19
01-09-2021
F.10/16/674
NL:TZ:0000010131:F002
27-12-2016

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr M. Windt

Algemene gegevens
Naam onderneming
FG W orldw ide B.V.

07-05-2018
6

Gegevens onderneming
FG W orldw ide B.V.

07-05-2018
6

Activiteiten onderneming
Holdingmaatschappij

07-05-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 1.655.874,00

€ -5.316.766,00

€ 5.587.152,00

2014

€ 1.477.762,00

€ -2.464.099,00

€ 9.924.751,00

2016

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 3.855.548,00

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële
informatie, in dit verslag onderw erp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet
w orden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.

07-05-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

07-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 98.586,12

07-05-2018
6

€ 84.702,84

21-05-2019
10

€ 81.888,22

10-06-2020
14

€ 81.888,22

03-03-2021
17

€ 81.882,92

02-06-2021
18

€ 81.867,02

01-09-2021
19

Verslagperiode
van
14-2-2018

07-05-2018
6

t/m
7-5-2018
van
8-5-2018

22-08-2018
7

t/m
19-8-2018
van
20-8-2018

19-11-2018
8

t/m
18-11-2018
van
19-11-2018

19-02-2019
9

t/m
18-2-2019
van
19-2-2019

21-05-2019
10

t/m
19-5-2019
van
20-5-2019

10-09-2019
11

t/m
9-9-2019
van
10-9-2019

10-12-2019
12

t/m
6-12-2019
van
7-12-2019

10-03-2020
13

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

10-06-2020
14

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

03-09-2020
15

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

03-12-2020
16

t/m
1-12-2020
van
2-12-2020

03-03-2021
17

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

02-06-2021
18

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021

01-09-2021
19

t/m
30-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

3 uur 30 min

7

0 uur 42 min

8

2 uur 18 min

9

1 uur 24 min

10

2 uur 12 min

11

2 uur 30 min

12

0 uur 18 min

13

0 uur 36 min

14

1 uur 0 min

15

0 uur 36 min

16

0 uur 36 min

17

0 uur 30 min

18

0 uur 48 min

19

0 uur 12 min

totaal

17 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal uren dat aan dit faillissement is besteed bedraagt 409,90
uur.

19-02-2019
9

Het totaal aantal uren dat aan dit faillissement is besteed bedraagt 412,10
uur.

21-05-2019
10

Het totaal aantal uren dat aan dit faillissement is besteed bedraagt 414,90
uur.

10-12-2019
12

Het totaal aantal uren dat aan dit faillissement is besteed bedraagt 415,50
uur.

10-03-2020
13

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 416,50.

10-06-2020
14

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 417,10.

03-09-2020
15

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 417,70.

03-12-2020
16

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 418,20 uur.

03-03-2021
17

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 419 uur.

02-06-2021
18

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 419,20 uur

01-09-2021
19

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De verzekeringstermijn van de D&O polis liep tot 18 augustus 2018. Verlenging
van de uitlooptermijn w as niet meer mogelijk. De curator heeft een (algemene)
aansprakelijkstelling aan diverse (voormalig) bestuurders toegestuurd en deze
omstandigheid gemeld bij de verzekeraar.

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

22-08-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Zie 7.5.

07-05-2018
6

De curator heeft zich bij zijn onderzoek niet alleen gericht op (mogelijk) interne
oorzaken, maar ook externe oorzaken, zoals de marktomstandigheden, de
concurrenten, de (verkoop)prijzen, maar ook de daling van de olieprijs en de
sancties van de Europese Unie bij zijn onderzoek betrokken. Tevens heeft de
curator een financieel deskundige ingeschakeld om de administratie en cijfers
van FG W orldw ide B.V. en haar dochtermaatschappijen te onderzoeken en de
invloed van de voornoemde externe oorzaken op FG W orldw ide B.V. en haar
dochtermaatschappijen. Hieruit blijkt dat de daling van de olieprijs vanaf 2014
en de sancties jegens Rusland (mogelijk) invloed hebben gehad op de
orderportefeuille en de omzet van het bedrijfsonderdeel pipe expanders,
evenw el blijkt deze invloed niet materieel te zijn, aangezien in 2015 alw eer
een (duidelijke) stijging van de orderportefeuille en omzet hierin is te zien.

22-08-2018
7

Met deze w etenschap is nauw gezet onderzoek gedaan naar de interne feiten
en omstandigheden die een oorzaak zouden kunnen zijn gew eest van het
faillissement van FG W orldw ide B.V. en haar dochtermaatschappijen. Het
onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium, maar is nog niet geheel
afgerond.
De curator heeft gedurende de verslagperiode het onderzoek - dat met name
plaatsvindt in het faillissement van dochtervennootschap Fontijne Grotnes voortgezet en verw ijst voor de ontw ikkelingen naar het komende verslag in
dat faillissement.

19-11-2018
8

De curator heeft zijn onderzoek primair gebaseerd op de bevindingen in het
faillissement van dochtervennootschap Fontijne Grotnes B.V. Gelet op de
samenhang van de dochtervennootschap met haar moedervennootschap FG
W orldw ide B.V. kan onderhavig faillissement nog niet w orden afgew ikkeld. De
curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het komende
verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

19-02-2019
9

De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het komende
verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

21-05-2019
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

07-05-2018
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De achterliggende periode heeft de curator beperkt contact gehad met
Rabobank ter zake van de afrekening van een eerder gesloten regeling.

21-05-2019
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
Contact met de directeur van de voormalige Amerikaanse
dochtervennootschappen met betrekking tot de beschikbaarheid van data.

21-05-2019
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie 7.5.

07-05-2018
6

Uit het rapport van de door de curator ingeschakelde financieel deskundige
blijkt dat de administratie van FG geen voldoende betrouw baar inzicht geeft
van haar vermogenstoestand, zodat naar het oordeel van de curator niet is
voldaan aan de vereisten die artikel 2:10 lid 1 BW stelt.

22-08-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gedurende de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek voortgezet. Dit
is zow el gericht op de vaststelling van de oorzaak/oorzaken van het
faillissement, als op de rechtmatigheid van het handelen van betrokkenen. In
het kader van het onderzoek is een vragenlijst voorgelegd aan diverse meer of
minder recent betrokkenen. Tevens is een financieel specialist ingeschakeld. Er
vindt een afstemming plaats tussen de uitkomsten van het onderzoek bij
betrokkenen en het onderzoek van de financieel specialist. De resultaten
hiervan zullen eerst met de rechter-commissaris en betrokkenen w orden
gedeeld, voordat deze in de faillissementsverslagen w orden opgenomen.

Toelichting
Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium, maar is nog niet
geheel afgerond. Naar de mening van de curator heeft het (voormalig) bestuur
in de periode van december 2008 – begin 2016 niet voldaan aan zijn
verplichtingen uit de artikel 2:10 BW en zijn taak op basis hiervan onbehoorlijk
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Toelichting
De curator heeft gedurende de verslagperiode het onderzoek - dat met name
plaatsvindt in het faillissement van dochtervennootschap Fontijne Grotnes voortgezet en verw ijst voor de ontw ikkelingen naar het komende verslag in
dat faillissement.

Toelichting
De curator verw ijst met betrekking tot zijn bevindingen omtrent onbehoorlijk
bestuur naar het komende verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes
B.V.

Toelichting
De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het komende
verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

Toelichting
De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het recent
ingediende verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

Toelichting
De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het recent
ingediende verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

Toelichting
Idem als verslag 18.

7.6 Paulianeus handelen

07-05-2018
6

22-08-2018
7

19-11-2018
8

19-02-2019
9

21-05-2019
10

03-03-2021
17

02-06-2021
18

01-09-2021
19

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.5.

07-05-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting onderzoek, contact met betrokkenen en financieel deskundige.

07-05-2018
6

Contact met financieel deskundige, afronden rechtmatigheidsrapport,
(algemene)aansprakelijkstelling (voormalig) bestuur in de periode van
december 2008 – begin 2016, stuiting verzekeringsdekking onder de D&O
polis.

22-08-2018
7

Zie 7.5.

03-03-2021
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

07-05-2018
6

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen bij de curator bekend dan alleen
het salaris van de curator en de kosten van de CFO.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.225,00

07-05-2018
6

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een totaalvordering van € 19.225,ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-05-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

07-05-2018
6

Toelichting
Trevie B.V. heeft nog een vordering ingediend in verband met een
achtergestelde lening aan FG W orldw ide B.V.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.555.156,23

07-05-2018
6

Toelichting
Trevie B.V. heeft nog een vordering ingediend in verband met een
achtergestelde lening aan FG W orldw ide B.V. van € 1.150.000,€ 2.555.146,23

10-09-2019
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat er na betaling van de boedelkosten nog een gering
actief resteert voor de preferente schuldeisers.

07-05-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het verder inventariseren van de schuldenlast

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

07-05-2018
6

De curator heeft goede hoop dat hij gedurende de komende verslagperiode
zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal kunnen afsluiten, maar merkt
op dat dit mede afhankelijk is van de snelheid w aarmee betrokkenen reageren
e.d.

07-05-2018
6

De curator streeft er naar de komende verslagperiode daadw erkelijk zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden, maar blijft hierbij mede
afhankelijk van de medew erking en snelheid van anderen.

22-08-2018
7

De afw ikkeling van dit faillissement is nauw verbonden met de afw ikkeling van
het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. De curator verw ijst om die reden
naar het plan van aanpak in het faillissementsverslag van genoemde
vennootschap.

19-11-2018
8

De afw ikkeling van het faillissement is nauw verbonden met en afhankelijk van
de afronding van het oorzakenonderzoek in het faillissement van Fontijne
Grotnes B.V. De curator verw ijst met betrekking tot dit punt naar het komende
verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

19-02-2019
9

De afw ikkeling van het faillissement is nauw verbonden met en afhankelijk van
de afronding van het oorzakenonderzoek in het faillissement van Fontijne
Grotnes B.V. De curator verw ijst met betrekking tot dit punt naar het komende
verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

21-05-2019
10

De curator verw ijst voor dit punt naar het recent ingediende verslag in het
faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

03-03-2021
17

De curator verw ijst voor dit punt naar het recent ingediende verslag in het
faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

02-06-2021
18

Idem als verslag 18.

01-09-2021
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie plan van aanpak.

07-05-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

01-09-2021
19

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2.

07-05-2018
6

Bijlagen
Bijlagen

