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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vlootfonds Hanzevast II C.V.

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

19-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 170.476,47

19-06-2018
2

€ 170.490,85

03-10-2018
3

€ 137.574,40

04-01-2019
4

€ 137.584,58

04-04-2019
5

€ 137.594,99

02-07-2019
6

€ 137.605,40

01-10-2019
7

€ 118.991,86

02-01-2020
8

€ 118.995,87

01-04-2020
9

€ 118.996,88

01-07-2020
10

Verslagperiode
van
8-3-2018

19-06-2018
2

t/m
4-6-2018
van
5-6-2018

03-10-2018
3

t/m
1-10-2018
van
2-10-2018

04-01-2019
4

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

04-04-2019
5

t/m
1-4-2019
van
2-4-2019

02-07-2019
6

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

01-10-2019
7

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

02-01-2020
8

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

01-04-2020
9

t/m
31-3-2020
van
31-3-2020

01-07-2020
10

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

01-10-2020
11

t/m
30-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

29 uur 7 min

3

34 uur 0 min

4

21 uur 25 min

5

24 uur 6 min

6

18 uur 24 min

7

2 uur 18 min

8

7 uur 48 min

9

3 uur 12 min

10

3 uur 42 min

11

10 uur 42 min

totaal

154 uur 44 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In afw ijking van bovenstaande geautomatiseerde totaaltelling bedraagt het
totaal aantal bestede uren 164,4 uur.

04-04-2019
5

In afw ijking van bovenstaande geautomatiseerde totaaltelling bedraagt het
totaal aantal bestede uren 182,8 uur.

02-07-2019
6

In afw ijking van bovenstaande geautomatiseerde totaaltelling bedraagt het
totaal aantal bestede uren 192,9 uur.

02-01-2020
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
In verband met de verkoop en levering van de schepen, die in economische
eigendom toebehoorden aan Vlootfonds Hanzevast II C.V. (zie onder 3.3), zijn
de verzekeringsovereenkomsten beëindigd.

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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

03-10-2018
3

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De m/v's Jacqueline C, Johanna C, Janet C en Julie C, die in economische
eigendom toebehoorden aan Vlootfonds Hanzevast II CV, zijn gedurende de
verslagperiode verkocht en geleverd. De levering heeft plaatsgevonden op 14
september 2018. De verkoopopbrengst bedroeg USD 6.6 mio per schip,
derhalve totaal USD 26.4 mio. De vordering van de eerste hypotheekhouder,
Investec Bank Plc, is voldaan uit de verkoopopbrengst. Het surplus ad USD
2.409.733,-- is op de derdengeldenrekening van de curator overgemaakt. De
tw eede hypotheekhouder, Stichting Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II,
en de technisch manager van de schepen, Carisbrooke Shipping Ltd, maken
aanspraak op dit bedrag. De curator houdt het desbetreffende bedrag in
depot, totdat onherroepelijk vaststaat aan w ie dit toekomt.

03-10-2018
3

De curator heeft op de derdengeldenrekening van zijn kantoor een bedrag ad
USD 373.600,-- ontvangen ter zake de met Investec Bank Plc overeengekomen
boedelbijdrage. De boedelbijdrage zal verantw oord w orden in het faillissement
van de juridisch eigenaar van de schepen, Carisbrooke Shipping (CV14) B.V.
De boedelbijdrage is bijgeschreven op de faillissementsrekening van
Carisbrooke Shipping (CV14) B.V.

04-01-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gedurende de verslagperiode heeft de curator de koopovereenkomsten,
notary letters, akten van levering en andere voor de verkoop en levering
benodigde documenten beoordeeld en met het oog op de verkoop en levering
overleg gevoerd met de kopers, de technisch manager, de notaris en de bank.

03-10-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gedurende de tw eede verslagperiode heeft de curator contact gehad met de
hypotheekhouder, Investec Bank Plc, over de verkoop van de schepen met
medew erking van de curator. In verband met de verzet- en hogerprocedures
tegen de vonnissen, w aarbij het faillissement van Carisbrooke Shipping (CV14)
B.V. en Vlootfonds Hanzevast II C.V. is uitgesproken, heeft de curator
vooralsnog een afw achtende houding aangenomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

19-06-2018
2

Toelichting andere activa
Investec Bank Plc heeft de curator verzocht medew erking te verlenen aan de
onderhandse verkoop van de schepen. De curator is met Investec Bank Plc een
boedelbijdrage ad EUR 75.000,-- per schip overeengekomen.

19-06-2018
2

Het saldo van de door Vlootfonds Hanzevast II C.V. bij Investec Bank Plc
aangehouden bankrekening (collateral account) ad USD 800.000,-- is
gedurende de vijfde verslagperiode overgeboekt op de derdengeldenrekening
van de curator.

04-04-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gedurende de tw eede verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact
gehad met (de advocaat van) Investec Bank Plc, de technisch manager en
leveranciers.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

19-06-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Investec Bank Plc ad USD 23.616.667,-- is afgelost. Ten
gunste van Investec Bank Plc w as een eerste recht van hypotheek op de
schepen gevestigd.

03-10-2018
3

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Op de geldleningsovereenkomst is Engels recht van toepassing, terw ijl de
hypotheekrechten naar Engels recht zijn gevestigd. De curator heeft de
krediet- en zekerhedendocumentatie laten beoordelen door een Engelse
advocaat. Naar aanleiding van dit advies w ordt de rechtsgeldigheid van de
zekerheidsrechten door de curator niet betw ist.

19-06-2018
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie 3.8.

19-06-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met (de advocaat van) Investec Bank Plc en
een Engelse advocaat omtrent de (rechtsgeldigheid van) verstrekte
zekerheden.

19-06-2018
2

De curator heeft ook gedurende de derde verslagperiode veelvuldig overleg
gevoerd met (de advocaat van) Investec Bank Plc inzake de verkoop en
levering van de schepen en de aflossing van de hypothecaire vordering.

03-10-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
De schepen w aren in time charter gegeven aan SMT Chartering Ltd.
Carisbrooke Shipping LTd heeft na faillissementsdatum
managementw erkzaamheden verricht ten behoeve van de exploitatie van de
schepen. De curator heeft toestemming gegeven om daarmee
verbandhoudende kosten (operational expenses) te betalen uit de inkomsten
die gedurende de faillissementsperiode zijn ontvangen. Met betrekking tot
diverse posten w ordt door de curator nog overleg gevoegd met Carisbrooke
Shipping Ltd.

03-10-2018
3

Tussen Carisbrooke Shipping Ltd. en de curator is een geschil gerezen met
betrekking tot de vordering die Carisbrooke Shipping Ltd. meent te hebben uit
hoofde van de managementsovereenkomst die tussen Carisbrooke Shipping
Ltd. en Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. in stand w as toen het faillissement
van Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. w erd uitgesproken. Het geschil heeft
betrekking op de vraag of de curator de managementovereenkomst gestand
heeft gedaan in de zin van artikel 37 Faillissementsw et. Door Carisbrooke
Shipping Ltd. w ordt gesteld dat dit het geval w as, hetgeen door de curator
w ordt betw ist. Carisbrooke Shipping Ltd. heeft bij de Rechtbank Rotterdam een
verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ingediend.
De beschikking op dit verzoekschrift moet nog volgen. Door Carisbrooke
Shipping Ltd. is ter zake dit geschil ook een arbitrage bij het LMAA (the London
Maritime Arbitrators Association) tegen de curator aanhangig gemaakt.

04-01-2019
4

Met betrekking tot de hoogte van de door Carisbrooke Shipping Ltd.
voorgeschoten opex, heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris, een surveyor ingeschakeld om de noodzaak en redelijkheid van
deze opgegeven opex te beoordelen.
Op basis van de door Carisbrooke Shipping Ltd. voorgeschoten opex en in
rekening gebrachte management fee, is w el duidelijk gew orden dat de
exploitatie van de schepen tijdens de faillissementsperiode niet leidt tot een
positieve opbrengst voor de boedel. Gelet op de verlieslatende exploitatie
voorafgaand aan het faillissement is dit geen verrassing.
Gedurende de vijfde verslagperiode is, met goedkeuring van de rechtercommissaris, tussen de curator en de technisch manager van de vier schepen
die aan Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. toebehoorden, Carisbrooke Shipping
Ltd, een schikking tot stand gekomen.
De schikking heeft betrekking op de kosten (opex) en de management fee die
Carisbrooke Shipping Ltd bij de boedel in rekening heeft gebracht over de
periode vanaf faillissementsdatum tot 14 september 2018, de datum w aarop
de schepen aan de kopers zijn geleverd. Carisbrooke Shipping Ltd heeft bij de
boedel een claim ad USD 4.110.232,-- ingediend ter zake de in deze periode
voorgeschoten opex. De opex zijn op verzoek van de curator door een
surveyor beoordeeld. De surveyor heeft vastgesteld dat de door Carisbrooke
Shipping Ltd opgedragen onderhouds- en vervangingsw erkzaamheden
noodzakelijk w aren en dat de overige opex qua omvang en hoogte als redelijk
moeten w orden aangemerkt.
De door Carisbrooke Shipping Ltd opgevoerde opex w aren significant hoger
dan in de jaren daarvoor (USD 4.555,-- per schip per dag ten opzichte van USD
4.084,--, het gemiddelde in de periode 2014-2017). Dit hield verband met
onderhouds- en vervangingsw erkzaamheden die moesten w orden uitgevoerd
in de periode w aarin het management voor rekening van de boedel w erd
gevoerd. Het uitvoeren van deze w erkzaamheden w as noodzakelijk, omdat de

04-04-2019
5

veiligheid van de schepen in het geding kw am. Een aantal schepen is enige tijd
uit de vaart genomen om de technische conditie w eer acceptabel te maken.
Hierbij is van belang dat de periode w aarin het management voor rekening van
de boedel w erd gevoerd, veel langer heeft geduurd dan ten tijde van het
uitspreken van het faillissement w as te voorzien. Dit hield onder meer verband
met het ingestelde verzet en hoger beroep tegen de faillissementsvonnissen
en het hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris tot
toestemming voor de verkoop van de schepen. De levering van de schepen
heeft uiteindelijk pas op 14 september 2018 plaatsgevonden.
In het kader van de met Carisbrooke Shipping Ltd tot stand gekomen schikking
is het bedrag van de management fee vastgesteld op USD 309.794,--.
Betaling van het door Carisbrooke Shipping Ltd opgevoerde en door de curator
erkende bedrag ad totaal USD 4.420.026,-- vindt plaats uit de charter hire
(USD 3.568.857,--). In het kader van de schikking is met Carisbrooke Shipping
Ltd overeengekomen dat de claim van Carisbrooke Shipping Ltd tot een bedrag
ad USD 391.071,-- w ordt verrekend met de vordering van de curator op grond
van artikel 47 Fw . (zie 7.6), terw ijl de curator de kopers van de schepen
toestemming heeft gegeven om een nog aan de boedel verschuldigd bedrag
ad USD 335.098,-- aan Carisbrooke Shipping Ltd te betalen. De kopers van de
schepen w aren dit bedrag nog aan de boedel verschuldigd, ter zake de ten
tijde van de levering in de schepen aanw ezige bunkers.
Het na betaling/verrekening van voornoemde bedragen resterende bedrag ad
USD 125.000,-- zal door de boedel aan Carisbrooke Shipping Ltd w orden
betaald, w aarna deze kw estie is afgew ikkeld.
In het kader van de schikking heeft Carisbrooke Shipping Ltd erkend dat de
curator de managementovereenkomst niet gestand heeft gedaan. De door
Carisbrooke Shipping Ltd bij de Rechtbank Rotterdam aanhangig gemaakte
verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor en
de arbitrageprocedure bij het LMAA zijn ingetrokken. Inmiddels heeft
Carisbrooke Shipping Ltd op 29 maart 2019 haar pre-faillissementsvordering
als concurrente vordering ingediend. Deze w ordt door de curator bestudeerd.
De curator heeft de door Carisbrooke Shipping Ltd ingediende vordering
bestudeerd en (de advocaat van) Carisbrooke Shipping Ltd om een nadere
toelichting op een aantal posten gevraagd.

02-07-2019
6

Gedurende de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden tussen de
curator en Carisbrooke Shipping Ltd omtrent de door Carisbrooke Shipping Ltd
ingediende (pre-faillissements)vordering ad € 4.272.283,15. De curator
bestudeert de reactie die door Carisbrooke Shipping Ltd is gegeven naar
aanleiding van de door hem gestelde vragen over diverse in de vordering
opgenomen posten.

01-10-2019
7

Gedurende de verslagperiode heeft Carisbrooke Shipping Holdings Ltd in het
faillissement van Vlootfonds Hanzevast II C.V. een vordering ad USD 692.022,-ingediend, w elke vordering betrekking heeft op financieringskosten die
Carisbrooke Shipping Holdings Ltd ten behoeve van Vlootfonds Hanzevast II
C.V. zou hebben gemaakt. De curator heeft Carisbrooke Shipping Holdings Ltd
gevraagd de grondslag en omvang van de vordering nader toe te lichten.

02-01-2020
8

De curator heeft nog geen definitief standpunt ingenomen met betrekking tot
de erkenning van de door Carisbrooke Shipping Ltd ingediende vordering. Dit
houdt mede verband met het geschil tussen Carisbrooke Shipping Ltd en

01-04-2020
9

Stichting Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II. Zoals in het derde verslag
onder 3.3 opgemerkt, maken zow el Carisbrooke Shipping Ltd als Stichting
Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II aanspraak op het surplus dat
resteerde na de verkoop van de schepen. Tussen Carisbrooke Shipping Ltd en
Stichting Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II w as een procedure
aanhangig voor de Rechtbank Rotterdam over de vraag aan w ie het surplus
toekomt. De Rechtbank Rotterdam heeft gedurende de verslagperiode een
vonnis gew ezen, w aarbij de vordering van Carisbrooke Shipping Ltd is
afgew ezen. De rechtbank heeft in het vonnis w el overw ogen dat Carisbrooke
Shipping Ltd bij voorrang aanspraak kan maken op het surplus. Carisbrooke
Shipping Ltd en Stichting Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II zijn nog in
overleg over een oplossing van het geschil. De curator w acht de uitkomst van
dit overleg vooralsnog af.
Gedurende de verslagperiode is het overleg tussen Carisbrooke Shipping Ltd
en Stichting Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II voortgezet. De
desbetreffende partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt. De
curator w acht de ontw ikkelingen af.

01-07-2020
10

De curator heeft begrepen dat Carisbrooke Shipping Ltd en Stichting
Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II nog geen overeenstemming
hebben bereikt.

01-10-2020
11

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Gedurende de faillissementsperiode heeft de curator intensief overleg gevoerd
met de advocaat en het management van Carisbrooke Shipping Ltd. omtrent
de vordering die Carisbrooke Shipping Ltd. pretendeert te hebben uit hoofde
van de voorgeschoten opex en management fee. Ook heeft de curator
w erkzaamheden verricht in verband met het verw eer in de door Carisbrooke
Shipping Ltd. aanhangig gemaakte procedures.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

04-01-2019
4

7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
Geen deponeringen aanw ezig. In verband met het bepaalde in artikel 2:394
BW juncto 2:360 lid 2 BW is Vlootfonds Hanzevast II C.V. niet verplicht tot
openbaarmaking van de jaarrekening.

02-07-2019
6

Ten aanzien van Vlootfonds Hanzevast II C.V. is geen sprake van een situatie
w aarin alle vennoten, die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor
de schulden, kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

19-06-2018
2

02-07-2019
6

Toelichting
Uit het door de curator ingestelde onderzoek zijn geen aanw ijzingen voor
kennelijk onbehoorlijk bestuur naar voren gekomen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft tw ee betalingen ad totaal USD 626.000,--, die door Vlootfonds
Hanzevast II CV aan Carisbrooke Shipping Ltd. zijn gedaan nadat Carisbrooke
Shipping Ltd. het faillissement van Vlootfonds Hanzevast II CV en Carisbrooke
Shipping (CV14) B.V. had aangevraagd, vernietigd op grond van artikel 47
Faillissementsw et. Carisbrooke Shipping Ltd. heeft met een beroep op Engels
recht betoogd dat de betalingen w aren toegestaan. Dit dient door Carisbrooke
Shipping Ltd. te w orden aangetoond.

Toelichting
In het, in het vorige verslag genoemde, bedrag ad USD 626.000,-- w as een
bedrag ad USD 234.929,-- begrepen dat betrekking had op door Carisbrooke
Shipping Ltd voorgeschoten opex over de periode na faillissementsdatum
(salariskosten en verzekeringspremies over de maand februari 2018). In het
kader van de onder 6.1 bedoelde schikking is met Carisbrooke Shipping Ltd
overeengekomen dat het verschil ad USD 391.071,-- w ordt verrekend met de
boedelvordering van Carisbrooke Shipping Ltd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-06-2018
2

04-01-2019
4

04-04-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-06-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

19-06-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.671,00

03-10-2018
3

€ 29.671,00

04-01-2019
4

€ 33.378,00

02-01-2020
8

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

19-06-2018
2

31

03-10-2018
3

32

04-01-2019
4

35

04-04-2019
5

36

02-01-2020
8

37

01-10-2020
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 223.724,38

19-06-2018
2

€ 230.337,98

03-10-2018
3

€ 231.140,37

04-01-2019
4

€ 246.593,83

04-04-2019
5

€ 579.665,77

02-01-2020
8

€ 5.567.732,06

01-10-2020
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de toestand van de boedel zal een uitkering aan de concurrente
crediteuren plaats kunnen vinden. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken een datum voor de verificatievergadering vast te stellen.

04-04-2019
5

In afw achting van de afronding van het onderzoek naar de hoogte van de
vordering van Carisbrooke Shipping Ltd (zie hiervoor onder 6.1) heeft de
curator nog geen verzoek aan de rechter-commissaris gedaan om een datum
voor de verificatievergadering vast te stellen.

01-10-2019
7

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de dag te bepalen w aarop
de schuldvorderingen uiterlijk moeten w orden ingediend en het tijdstip te
bepalen w aarop de verificatievergadering zal plaatsvinden. De crediteuren
zullen hierover w orden geïnformeerd.

01-10-2020
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
De w erkzaamheden van de curator zullen gedurende de komende
verslagperiode betrekking hebben op:
- de verkoop van de schepen;
- het in kaart brengen van de schuldenlast;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2018
2

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- het in kaart brengen van de schuldenlast;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-10-2018
3

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- het geschil met Carisbrooke Shipping Ltd. omtrent de vordering die

04-01-2019
4

Carisbrooke Shipping pretendeert te hebben uit hoofde van de
managementovereenkomst;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- de afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- beoordeling van de door Carisbrooke Shipping Ltd ingediende concurrente
vordering;
- verdere afw ikkeling faillissement.

04-04-2019
5

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- de beoordeling van de door Carisbrooke Shipping Ltd ingediende concurrente
vordering;
- verdere afw ikkeling van het faillissement, w aaronder planning
verificatievergadering.

01-10-2019
7

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- de beoordeling van de door Carisbrooke Shipping Ltd en Carisbrooke
Shipping Holdings Ltd ingediende concurrente vorderingen;
- verdere afw ikkeling van het faillissement, w aaronder planning
verificatievergadering.

02-01-2020
8

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- de beoordeling van de door Carisbrooke Shipping Ltd en Carisbrooke
Shipping Holdings Ltd ingediende concurrente vorderingen;
- verdere afw ikkeling van het faillissement, w aaronder planning
verificatievergadering.

01-04-2020
9

Zie vorige verslag.

01-07-2020
10

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- (de voorbereiding van) de verificatievergadering.

01-10-2020
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Bij vonnis van 15 maart 2018 van de Rechtbank Rotterdam is het verzet
strekkende tot vernietiging van het vonnis w aarbij het faillissement van
Vlootfonds Hanzevast II C.V. w as uitgesproken ongegrond verklaard. In de
hoger beroep procedure tegen dit vonnis heeft het Gerechtshof Den Haag bij
arrest van 24 april 2018 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. In de hoger
beroep procedure tegen het vonnis van 6 februari 2018, w aarbij het
faillissement van Vlootfonds Hanzevast II C.V. is uitgesproken, heeft het
Gerechtshof het vonnis van de rechtbank eveneens bekrachtigd.

19-06-2018
2

Nog niet bekend.

03-10-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

03-10-2018
3

