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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stew itech Holding B.V.

05-07-2018
2

Gegevens onderneming
Stew itech Holding B.V. is op 13 december 1994 opgericht en is op 15
december 1994 voor het eerst ingeschreven in het handelsregister (KvKnummer: 27151848). Stew itech Holding is statutair gevestigd te Sliedrecht en
houdt kantoor aan de Prisma 85 te (3364 DJ) Sliedrecht.

Activiteiten onderneming

05-07-2018
2

Activiteiten onderneming
Stew itech Holding staat aan het hoofd van een groep van vennootschappen.
Stew itech Holding is enig aandeelhouder van de volgende
dochtervennootschappen:
- Duurzaam Beheer en Onderhoud B.V. (KvK-nummer: 24329758);
- Stew itech Onroerend Goed B.V. (KvK-nummer: 24386349);
- Stew itech Duurzaam B.V. (KvK-nummer: 24368200); en
- Stew itech Installatieservice B.V. (KvK-nummer: 23090487).
Duurzaam Beheer en Onderhoud en Stew itech Onroerend Goed zijn volgens
het bestuur lege vennootschappen zonder activiteiten. De
w erkmaatschappijen Stew itech Duurzaam en Stew itech Installatieservice zijn
op 5 september 2017 in staat van faillissement verklaard. Deze faillissementen
zijn bij Rechtbank Rotterdam bekend onder de insolventienummers
F.10/17/412 en F.10/17/413. Stew itech Duurzaam hield zich bezig met het
installeren van onder andere w armte-koude-opslag-installaties, zonneenergiesystemen, koelinstallaties en luchtbehandelingssystemen. Stew itech
Installatieservice richtte zich op service- en klantw erk aan verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur ten behoeve van w oningbouw en utiliteit.

05-07-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 30.500,00

€ 5.106,00

€ 839.203,00

2016

€ 39.000,00

€ -325.525,00

€ 918.859,00

2015

€ 10.000,00

€ -1.080.949,00

€ 681.139,00

Toelichting financiële gegevens
Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder
van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de
volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie w orden
gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of
andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat.

05-07-2018
2

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

05-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

05-07-2018
2

€ 0,00

05-10-2018
3

€ 1.815,00

03-01-2019
4

€ 1.815,00

03-04-2019
5

€ 1.815,00

03-07-2019
6

€ 1.815,00

03-10-2019
7

€ 1.815,00

02-01-2020
8

€ 3.065,00

02-04-2020
9

€ 7.348,22

02-07-2020
10

€ 14.348,22

01-10-2020
11

€ 14.348,22

31-12-2020
12

Toelichting
Tw aalfde verslag: 14.348,22.
€ 14.348,22

31-03-2021
13

Toelichting
Dertiende verslag: 14.348,22
€ 14.348,22

30-06-2021
14

Toelichting
Veertiende verslag: 14.348,22.
€ 14.348,22

30-09-2021
15

Toelichting
Vijftiende verslag: 14.348,22.
€ 14.348,22

Verslagperiode

30-12-2021
16

van
5-4-2018

05-07-2018
2

t/m
5-7-2018
van
6-7-2018

05-10-2018
3

t/m
4-10-2018
van
5-10-2018

03-01-2019
4

t/m
2-1-2019
van
3-1-2019

03-04-2019
5

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

03-07-2019
6

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

03-10-2019
7

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

02-01-2020
8

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

02-04-2020
9

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

02-07-2020
10

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020
t/m
30-9-2020

01-10-2020
11

van
1-10-2020

31-12-2020
12

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020

31-03-2021
13

t/m
30-3-2021
van
31-3-2021

30-06-2021
14

t/m
29-6-2021
van
30-6-2021

30-09-2021
15

t/m
29-9-2021
van
30-9-2021
t/m
29-12-2021

Bestede uren

30-12-2021
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

34 uur 25 min

3

9 uur 40 min

4

2 uur 40 min

5

1 uur 55 min

6

1 uur 25 min

7

7 uur 35 min

8

7 uur 15 min

9

3 uur 0 min

10

3 uur 0 min

11

5 uur 35 min

12

3 uur 10 min

13

4 uur 25 min

14

2 uur 10 min

15

2 uur 55 min

16

5 uur 40 min

totaal

94 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Eerste verslag: 12 uur en 15 minuten.
Tw eede verslag: 22 uur en 10 minuten.

05-07-2018
2

Bestede uren totaal:
Eerste verslag: 12 uur en 15 minuten.
Tw eede verslag: 34 uur en 25 minuten.
Derde verslag: 44 uur en 5 minuten.

05-10-2018
3

Vierde verslag: 46 uur en 45 minuten.

03-01-2019
4

Vijfde verslag: 48 uur en 40 minuten.

03-04-2019
5

Zesde verslag: 50 uur en 5 minuten.

03-07-2019
6

Zevende verslag: 57 uur en 40 minuten

03-10-2019
7

Achtste verslag: 64 uur en 55 minuten.

02-01-2020
8

Negende verslag: 67 uur en 55 minuten.

02-04-2020
9

Tiende verslag: 70 uur en 55 minuten.

02-07-2020
10

Elfde verslag: 76 uur en 30 minuten.

01-10-2020
11

79 uur en 40 minuten (tw aalfde verslag).

31-12-2020
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Stew itech Holding bestaat uit de heren O. Pons en W .P.
Geerling. Beide bestuurders staan sinds 18 maart 2004 als zodanig in het
handelsregister ingeschreven. Tot 2 juni 2016 stond de heer A.C.S. Hop
eveneens als bestuurder ingeschreven.

05-07-2018
2

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.
Tw ee verslag: zie onder 9.

05-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

05-07-2018
2

Negende verslag: De curator is niet bekend met verzekeringen op naam van
Stew itech Holding.

02-04-2020
9

1.4 Huur
Stew itech Holding is eigenaar van een bedrijfspand in Sliedrecht. Dit pand
w erd verhuurd aan Stew itech Duurzaam en Stew itech Installatieservice. De
huurovereenkomsten w aren op faillissementsdatum reeds geëindigd.

05-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Vanw ege het faillissement van Stew itech Duurzaam en Stew itech
Installatieservice w as het faillissement van Stew itech Holding onafw endbaar.
Stew itech Holding ontvangt geen (huur)inkomsten meer, terw ijl haar
verplichtingen jegens de financier/hypotheekhouder van het bedrijfspand en
de Belastingdienst doorlopen.

05-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-07-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

05-07-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

05-07-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Bedrijfspand
totaal

Hypotheek
€ 441.000,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.
€ 1.500,00
€ 1.500,00

Toelichting onroerende zaken
Stew itech Holding is eigenaar van het bedrijfspand te (3364 DJ) Sliedrecht aan
de Prisma nr. 83-85. Het pand is belast met een eerste hypotheekrecht van
ABN AMRO Bank N.V. De hypotheekhouder w as op faillissementsdatum in
gesprek met het bestuur over een onderhandse verkoop. De curator heeft
deze gesprekken voortgezet.

05-07-2018
2

Tw eede verslag: De curator is - met goedkeuring van de rechter-commissaris met de hypotheekhouder overeengekomen dat de hypotheekhouder eerst de
mogelijkheden van een onderhandse verkoop onderzoekt. Het bedrijfspand
staat inmiddels in de verkoop.
Derde verslag: Het bedrijfspand is verkocht. De levering moet nog
plaatsvinden.

05-10-2018
3

Derde verslag: De curator is met de hypotheekhouder een boedelbijdrage
overeengekomen van EUR 1.500,00 excl. BTW . De betaling moet nog
plaatsvinden.
Vierde verslag: De levering heeft plaatsgevonden.

03-01-2019
4

Vierde verslag: De boedelbijdrage is betaald.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek zekerheden en correspondentie ABN AMRO Bank.

05-07-2018
2

Tw eede verslag: Correspondentie ABN AMRO Bank, makelaar en rechtercommissaris

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

05-07-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-07-2018
2

Toelichting andere activa
In onderzoek.

05-07-2018
2

Vijfde verslag: Stew itech Holding B.V. houdt alle aandelen in de niet-failliete
vennootschappen Stew itech Onroerend Goed B.V. en Duurzaam Beheer en
Onderhoud B.V. De curator heeft actuele financiële gegevens van deze
vennootschappen opgevraagd. De curator is nog in afw achting van een reactie
van het bestuur.

03-04-2019
5

Zesde verslag: De curator heeft nog geen financiële stukken ontvangen.

03-07-2019
6

Zevende verslag: De curator beschikt slechts over de cijfers uit 2016. Daaruit
volgt dat deze dochtervennootschappen beschikken over activabestanddelen.
Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de curator nog geen actuele cijfers
ontvangen. De curator is hierover in gesprek met de bestuurders.

03-10-2019
7

Achtste verslag: De curator heeft afspraken gemaakt met de bestuurders en
verw acht de actuele cijfers begin 2020 te ontvangen.

02-01-2020
8

Negende verslag: De curator heeft actuelere cijfers ontvangen en beraadt zich
thans op de mogelijkheden om de dochtervennootschappen te
(turbo)liquideren of de aandelen te verkopen.

02-04-2020
9

Tiende verslag: De curator heeft het bestuur herhaaldelijk om een nadere
toelichting gevraagd op de verstrekte cijfers. Deze toelichting is tot op heden
nog niet ontvangen.

02-07-2020
10

Elfde verslag: De curator heeft een summiere toelichting ontvangen op de
cijfers. De curator onderzoekt de mogelijkheden om de
dochtervennootschappen te (turbo)liquideren of de aandelen te verkopen.

01-10-2020
11

Tw aalfde verslag: Dit onderzoek is nog gaande.

31-12-2020
12

Dertiende verslag: De curator heeft - met toestemming van de rechtercommissaris - overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen in de
niet-failliete dochtervennootschappen voor een bedrag van EUR 2.000,00. De
betaling van de koopsom en de overdracht van de aandelen dienen nog plaats
te vinden.

31-03-2021
13

Veertiende verslag: De overdracht van de aandelen heeft nog niet
plaatsgevonden.

30-06-2021
14

Vijftiende verslag: De overdracht van de aandelen heeft nog niet
plaatsgevonden omdat - ondanks diverse aanmaningen van de curator - de
koopprijs nog niet (geheel) is voldaan.

30-09-2021
15

Zestiende verslag: De koopprijs is voldaan op de derdengeldenrekening van
de advocaat van een van de kopers en de kopers hebben een notaris
opdracht gegeven de overdrachten te verzorgen. De verw achting is dat de
aandelen begin 2022 w orden overgedragen.

30-12-2021
16

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

05-07-2018
2

Zevende verslag: Zie 3.8.

03-10-2019
7

Achtste verslag: Correspondentie bestuurders.

02-01-2020
8

Negende verslag: Correspondentie bestuurders en onderzoek actuelere cijfers.

02-04-2020
9

Tiende verslag: Correspondentie (advocaat) bestuurder.

02-07-2020
10

Elfde verslag: Correspondentie (advocaat) bestuurder.

01-10-2020
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Schikking rekening-courantvorderingen
totaal

Toelichting debiteuren

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 12.500,00

€ 0,00

€ 12.500,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van Stew itech Holding blijkt dat er sprake is van (rekeningcourant)vorderingen op groepsvennootschappen. Deze vennootschappen
bieden geen verhaal. Bovendien heeft ABN AMRO Bank een pandrecht op de
vorderingen van Stew itech Holding. De curator zal hier geen verder onderzoek
naar verrichten.

05-07-2018
2

Achtste verslag: ABN AMRO Bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op
de vorderingen van Stew itech Holding. Blijkens de (concept) jaarrekening 2016
heeft Stew itech Holding een vordering van EUR 27.548,00 op Pons Technical
Management B.V. en een vordering van EUR 44.554,00 op Geergar
Management B.V. Deze vennootschappen bieden geen verhaal. Er is - met
goedkeuring van de rechter-commissaris - een regeling getroffen ten aanzien
van deze rekening-courantvorderingen. De regeling houdt in dat Pons
Technical Management B.V. en Geergar Management B.V. respectievelijk EUR
5.000,00 en EUR 7.500,00 tegen finale kw ijting betalen. Deze regeling maakt
onderdeel uit van de regeling die getroffen is in de faillissementen van de
dochtervennootschappen Stew itech Duurzaam B.V. (F.10/17/412) en Stew itech
Installatieservice B.V. (F.10/17/413). De schikkingsbedragen w orden in
termijnen betaald en zullen naar verw achting in september 2020 zijn voldaan.

02-01-2020
8

Negende verslag: Er is een bedrag van EUR 1.250,00 voldaan.

02-04-2020
9

Tiende verslag: Er is - conform het overeengekomen betalingsschema inmiddels een bedrag van EUR 5.500,00 voldaan.

02-07-2020
10

Elfde verslag: De bestuurders zijn de met hen getroffen regelingen
nagekomen. Het schikkingsbedrag van EUR 12.500,00 is voldaan.

01-10-2020
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie.

05-07-2018
2

Achtste verslag: Correspondentie met (de advocaten van) de bestuurders en
de rechter-commissaris en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

02-01-2020
8

Negende verslag: Incasso schikkingsbedragen.

02-04-2020
9

Tiende verslag: Incasso schikkingsbedragen.

02-07-2020
10

Elfde verslag: Incasso schikkingsbedragen.

01-10-2020
11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Stew itech Holding maakte - samen met de aan haar gelieerde
vennootschappen - gebruik van een kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. Op
faillissementsdatum had ABN AMRO Bank voor een totaalbedrag van EUR
1.074.298,93 (exclusief rente kosten) van de Stew itech-vennootschappen te
vorderen.
€ 737.763,12

05-07-2018
2

03-01-2019
4

Toelichting vordering van bank(en)
Vierde verslag: ABN AMRO Bank N.V. heeft opgave gedaan van haar actuele
vordering ten bedrage van EUR 737.763,12.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft een eerste recht van hypotheek op het bedrijfspand van
Stew itech Holding eigenaar is. Daarnaast heeft ABN AMRO Bank een pandrecht
op de roerende zaken en vorderingen van alle Stew itech-vennootschappen.
Tot slot heeft ABN AMRO Bank nog persoonlijke zekerheidsrechten bedongen
van de bestuurders.

05-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar 5.3.

05-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

05-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
PM.
€ 1.815,00

05-07-2018
2

03-01-2019
4

Toelichting
Vierde verslag: ABN AMRO Bank N.V. heeft een boedelbijdrage betaald van EUR
1.815,00 (vgl. 3.4 van dit verslag).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek en correspondentie met ABN AMRO Bank.

05-07-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-07-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

05-07-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de administratie van Stew itech Holding
ontvangen. De curator heeft de aanvullende stukken opgevraagd.

05-07-2018
2

Tw eede verslag: De curator heeft een externe deskundige opdracht gegeven
een administratief onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de uitkomsten
van dit onderzoek zijn diverse vragen aan het bestuur gesteld. De curator is in
afw achting van een reactie.
Derde verslag: De curator heeft een reactie van het bestuur ontvangen. Het
onderzoek is in de afrondende fase.

05-10-2018
3

Vierde verslag: In onderzoek.

03-01-2019
4

Vijfde verslag: Uit het onderzoek van de curator blijkt dat de boekhouding niet
voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in artikel 2:10 BW .

03-04-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 2015: 20 december 2016
2014: 6 juli 2015

05-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-07-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 113.445,05. De curator
heeft niet onderzocht of de aandelen daadw erkelijk zijn volgestort. Aangezien
sedert de oprichtingsdatum meer dan vijf jaren zijn verstreken, is volstorting indien dit niet is geschied - niet meer afdw ingbaar.

05-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Vijfde verslag: Ondanks het feit dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ziet
de curator vooralsnog geen aanleiding om in dit faillissement over te gaan tot
aansprakelijkstelling van het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

05-07-2018
2

03-04-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-07-2018
2

05-10-2018
3

Toelichting
Derde verslag: Het is de curator niet gebleken dat zich paulianeuze transacties
hebben voorgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen administratie.

05-07-2018
2

Tw eede verslag: Overleg en instructie externe deskundige en het opstellen
van een vragenbrief voor het bestuur.
Derde verslag: Correspondentie bestuur en nader onderzoek.

05-10-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27,23

05-07-2018
2

Toelichting
Eerste verslag: EUR 15,13 + PM.
Tw eede verslag: EUR 27,23 + PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 171.225,00

05-07-2018
2

Toelichting
Eerste verslag: PM.
Tw eede verslag: EUR 171.225,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

05-07-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.075.798,93

05-07-2018
2

Toelichting
ABN AMRO Bank N.V. heeft op grond van haar hypotheekrecht een
bevoorrechte vordering van EUR 1.074.298,93. Verw ezen w ordt naar 5.1 van
dit verslag. De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering
ingediend van EUR 1.500,00.
€ 739.263,12

03-01-2019
4

Toelichting
Vierde verslag: ABN AMRO Bank N.V. heeft opgave gedaan van haar actuele
vordering ten bedrage van EUR 737.763,12.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

05-07-2018
2

Toelichting
Eerste verslag: 3.
Tw eede verslag: 6.
5

03-04-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 23.538,32

05-07-2018
2

Toelichting
Eerste verslag: EUR 17.120,81.
Tw eede verslag: EUR 23.538,32.
€ 23.370,10

03-04-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor de crediteuren zijn slecht. Op grond van de Fiscale
05-07-2018
Vereenvoudigingsw et 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW
2
op hun vordering) terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar
is. Crediteuren w orden voor deze regeling verw ezen naar de w ebsite van de
Belastingdienst
(https://w w w .belastingdienst.nl/w ps/w cm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuw s/btw terugvragen-bij-oninbare-vorderingen-vanaf-2018).

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

05-07-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eerste verslag: Niet van toepassing.

05-07-2018
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Tw eede verslag: Veolia Operations B.V.

9.2 Aard procedures
Eerste verslag: Niet van toepassing.

05-07-2018
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Tw eede verslag: Stew itech Holding B.V. w as op faillissementsdatum als
gedaagde partij betrokken in een door Veolia Operations B.V. aanhangig
gemaakte procedure bij Rechtbank Oost-Brabant. Een dochtervennootschap
van Stew itech Holding B.V. is eveneens gedaagde partij in deze procedure.

9.3 Stand procedures
Eerste verslag: Niet van toepassing.

05-07-2018
2

Tw eede verslag: De procedure is ten aanzien van Stew itech Holding B.V. op
grond van artikel 29 Fw geschorst.

9.4 Werkzaamheden procedures
Eerste verslag: Geen.

05-07-2018
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Tw eede verslag: Onderzoek processtukken en correspondentie advocaten.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eerste verslag:
In de komende periode zullen de volgende onderw erpen aandacht verkrijgen:
- verkoop bedrijfspand;
- opvragen resterende administratie;
- onderzoek financiële administratie; en
- onderzoek paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid.

05-07-2018
2

Tw eede verslag:
- verkoop bedrijfspand;
- afw achten reactie bestuur;
- nader onderzoek paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid.
Derde verslag:
- levering bedrijfspand;
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

05-10-2018
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Vierde verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

03-01-2019
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Vijfde verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen.

03-04-2019
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Zesde verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

03-07-2019
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Zevende verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

03-10-2019
7

Achtste verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

02-01-2020
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Negende verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- incasseren schikkingsbedragen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

02-04-2020
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Tiende verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- incasseren schikkingsbedragen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

02-07-2020
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Elfde verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

01-10-2020
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Tw aalfde verslag:
- onderzoek naar niet-failliete dochtervennootschappen;
- afw achten afw ikkeling faillissementen dochtervennootschappen.

31-12-2020
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Dertiende verslag:
- afw ikkeling overdracht aandelen niet-failliete dochtervennootschappen;
- daarna: opheffing

31-03-2021
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Veertiende verslag:
- afw ikkeling overdracht aandelen niet-failliete dochtervennootschappen;
- daarna: opheffing.

30-06-2021
14

Vijftiende verslag:
- afw ikkeling overdracht aandelen niet-failliete dochtervennootschappen;
- daarna: opheffing.

30-09-2021
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Zestiende verslag:
- overdracht aandelen;
- daarna: afw ikkeling.

30-12-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal w orden
beëindigd.

05-07-2018
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Zestiende verslag: Het curator verw acht dat de aandelen in tw ee
dochtervennootschappen begin 2022 w orden overgedragen. Daarna zal het
faillissement w orden afgew ikkeld.

30-12-2021
16

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

05-07-2018
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