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Algemene gegevens
Naam onderneming
Karen Millen Holland B.V.

23-09-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Karen Millen Holland B.V., tevens handelend onder
de naam Karen Millen (KvK-nummer: 24332019), is statutair gevestigd te
Rotterdam en houdt kantoor te (2513 AN) Den Haag aan de Hoogstraat nr. 9A.
Karen Millen Holland B.V. is opgericht op 20 februari 2002 en voor het eerst
ingeschreven in het handelsregister op 21 februari 2002.

23-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in het Handelsregister in de Kamer van Koophandel:
"Detailhandel in dameskleding (eigen label), schoenen, tassen en accessoires
(Engels merk), tevens de im- en export hierin."

23-09-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Eén en ander is in onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
32

23-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

23-09-2019
1

€ 1.086.278,24

23-12-2019
2

€ 1.003.107,29

23-03-2020
3

€ 903.921,82

23-06-2020
4

€ 904.418,18

23-09-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-8-2019

23-09-2019
1

t/m
22-9-2019
van
23-9-2019

23-12-2019
2

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

23-03-2020
3

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

23-06-2020
4

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

23-09-2020
5

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

23-12-2020
6

t/m
22-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

106 uur 50 min

2

114 uur 10 min

3

63 uur 0 min

4

44 uur 15 min

5

39 uur 5 min

6

41 uur 50 min

totaal

409 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Opmerkingen vooraf

23-09-2019
1

Dit is het verslag in het faillissement van Karen Millen Holland B.V.
Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van het bestuur en
van 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.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij ondergetekende en bij Mr.
A.R.J. Borsboom:
telefoonnummer: 010-2012939
telefaxnummer: 010-2012949
e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Karen Millen Holland B.V. maakt deel uit van de Karen Millen-groep, een
internationaal opererend modehuis met haar w ortels in het Verenigd
Koninkrijk, gespecialiseerd in de verkoop van dameskleding. De Karen Millengroep had w ereldw ijd circa 600 verkooppunten. Karen Millen Holland had op
faillissementsdatum (nog) één eigen w inkel in Den Haag en zeven shop-inshop-verkooppunten in vestigingen van De Bijenkorf.

23-09-2019
1

Karen Millen Holland B.V. is een 100%-dochter van Karen Millen Holdings
Limited, een vennootschap opgericht naar het recht van Verenigd Koninkrijk.
De bestuurders van Karen Millen Holand B.V. zijn mevrouw B.J. Butterw ick en
mevrouw E.S. Tate, beiden w oonachtig in het Verenigd Koninkrijk.
Karen Millen Holdings Limited is op 6 augustus 2019 in 'administration' (het
Engelse equivalent van een faillissement) terechtgekomen.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen staan op naam van Karen Millen Holdco 1 Limited, het hoofd
van de Karen Millen-groep gevestigd te Engeland.

1.4 Huur

23-09-2019
1

1.4 Huur
Karen Millen Holland B.V. had één 'eigen' w inkel in Den Haag aan de
Hoogstraat 9a. Dit pand w erd gehuurd. De huurovereenkomst is zow el door de
verhuurder als door de curator opgezegd tegen 28 november 2019 (of zoveel
eerder als mogelijk).

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De curator heeft w inkelpand opgeleverd aan de verhuurder.

23-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
In de eigen aangifte tot faillietverklaring is de oorzaak van het faillissement als
volgt toegelicht:

23-09-2019
1

"In juni 2019 w erd duidelijk dat bij een gelijkblijvende stand van zaken, de
Karen Millen Groep na augustus 2019 hoogstw aarschijnlijk onvoldoende
financiële middelen tot haar beschikking zou hebben om de door haar groep
gedreven onderneming voort te zetten. Dit w as voornamelijk een gevolg van
de w ereldw ijd tegenvallende resultaten in de mode-industrie en van het
hiermee samenhangende besluit van de uiteindelijke eigenaar (Kaupthing ehf.)
en de belangrijkste financier tevens aandeelhouder van de Karen Millen Groep
(Aurora Fashions Finance Limited) om op de lange termijn geen verdere
financiering te verstrekken dan w el schuldverlichting te verlenen aan de Karen
Millen Groep.
De Karen Millen Groep heeft vervolgens Deloitte aangetrokken om haar te
adviseren ten aanzien van en te begeleiden bij een versneld verkoopproces
van de groep. Het doel van dit verkooptraject w as de gehele Karen Millen
Groep te verkopen, inclusief de fysieke w inkels. Na een uitputtend
verkoopproces zijn er geen voor de betrokkenen acceptabele biedingen
gedaan die zouden kunnen leiden tot een overname van de groep als geheel.
Uiteindelijk zijn slechts het merkrecht en andere aan de onderneming
gerelateerde intellectuele eigendommen door bepaalde Engelse deelnemingen
van de Karen Millen Groep verkocht aan onlinemodew inkel Boohoo.com en zijn
deze Engelse deelnemingen van de Karen Millen Groep inmiddels in
'administration' terechtgekomen."
De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Derde verslag: De curator heeft vastgesteld dat het faillissement van Karen
Millen Holland B.V. is veroorzaakt door financiële problemen bij andere
onderdelen van Karen Millen Groep. Door deze financiële problemen zijn het
merkrecht en de intellectuele eigendomsrechten verkocht, w aardoor Karen
Millen Holland B.V. ook genoodzaakt w as haar activiteiten te staken.

23-03-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
32

23-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-09-2019
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-8-2019

32

totaal

32

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het opstellen van ontslagbrieven, de correspondentie met de w erknemers en
de afstemming van de ontslagprocedure met het UW V.

23-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

23-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 1.210,00

totaal

€ 1.210,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Karen Millen Holland B.V. bestaan uit de
w inkelinrichting van de 'eigen' w inkel en de zeven shop-in-shops in De
Bijenkorf, alsmede enkele computers en tablets. De curator zal zo mogelijk tot
verkoop hiervan over gaan.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De inventaris van de 'eigen' w inkel is aan een opkoper
verkocht voor een bedrag van EUR 1.210,00. De inventaris van de shop-inshops in De Bijenkorf is onverkoopbaar gebleken.

23-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: Niet van toepassing.

23-12-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

23-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kleding en accessoires

€ 402.065,62

totaal

€ 402.065,62

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van Karen Millen Holland B.V. bestond op faillissementsdatum uit
circa 9.000 stuks kleding en accessoires. De curator heeft de
verkoopactiviteiten van Karen Millen Holland B.V. vanaf faillissementsdatum
voortgezet.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De curator heeft de verkoopactiviteiten voortgezet. Vgl. sub
6.1. e.v. De bruto-omzet bedraagt EUR 381.517,91. De resterende
w inkelvoorraad is verkocht aan een opkoper voor EUR 2.268,75 (incl. BTW ). De
totale bruto-opbrengst komt daarmee op EUR 383.786,66.

23-12-2019
2

Derde verslag: Via de w ebshop van De Bijenkorf is nog aanvullende omzet
gerealiseerd van EUR 7.600,57 (incl. BTW ). De restvoorraad van de w ebshop is
verkocht voor een bedrag van EUR 5.144,92 (incl. BTW ). De totale brutoopbrengst komt daarmee op EUR 396.532,15.

23-03-2020
3

Vierde verslag: Er hebben nog tw ee afrekeningen met de Bijenkorf
plaatsgevonden, voor een bedrag van EUR 1.877,01 en EUR 3.656,46. De
totale bruto-opbrengst komt daarmee op EUR 402.065,62.

23-06-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Begeleiding verkoopproces en gefaseerde afbouw retailoperatie.

23-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo
Uitkering UW V
Teruggave Belastingdienst
totaal

Boedelbijdrage

€ 395.151,74
€ 1.245,86
€ 895,36
€ 397.292,96

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op faillissementsdatum stond er op de bankrekening van Karen Millen Holland
B.V. een positief saldo van EUR 395.151,74. ABN AMRO Bank heeft het saldo
nog niet afgedragen aan de boedel.

23-09-2019
1

Tw eede verslag:
- het creditsaldo per faillissementsdatum ad EUR 395.151,74 is voldaan op de
boedelrekening;
- er is een uitkering van UW V ontvangen van EUR 1.245,86.

23-12-2019
2

Vierde verslag: Er is een teruggave van de Belastingdienst ontvangen van EUR
399,00.

23-06-2020
4

Vijfde verslag: Er is een aanvullende teruggave van de Belastingdienst
ontvangen van EUR 496,36.

23-09-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie ABN AMRO Bank.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: Zie 3.8.

23-12-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
De Bijenkorf

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 332.441,57

Karen Millen Holdings Limited

€ 4.320.428,60

totaal

€ 4.652.870,17

Toelichting debiteuren
De voorraad van Karen Millen Holland B.V. w erd onder andere verkocht via
zeven shop-in-shopverkooppunten en de w ebshop van De Bijenkorf. Op
faillissementsdatum had Karen Millen Holland B.V. een bedrag van EUR
225.500,72 te vorderen van De Bijenkorf uit hoofde van de verkopen in de
periode van 7 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019. Over de verkopen vanaf 3
augustus 2019 moet nog een afrekening w orden opgesteld.

23-09-2019
1

Uit de administratie blijkt dat Karen Millen Holland B.V. een rekeningcourantvordering heeft op haar Engelse moeder Karen Millen Holdings Limited
van circa £ 4.000.000. De curator doet onderzoek naar deze vordering.
Tw eede verslag: Karen Millen Holland B.V. heeft over de maand augustus 2019
een bedrag van EUR 106.940,85 te vorderen van De Bijenkorf. De Bijenkorf
heeft de facturen voor de maanden juli en augustus 2019 voldaan op de
boedelrekening.

23-12-2019
2

De curator heeft de rekening-courantvordering op de Engelse moeder in kaart
gebracht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vordering op
faillissementsdatum EUR 4.320.428,60 bedraagt. De curator zal deze vordering
indienen bij de administrators.
Derde verslag: De curator heeft de vordering van EUR 4.320.428,60 ter
verificatie ingediend bij de administrators van Karen Millen Holdings Limited.

23-03-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie De Bijenkorf.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De correspondentie met De Bijenkorf over de afrekeningen,
het onderzoek naar de rekening-courantvordering op Karen Millen Holdings
Limited

23-12-2019
2

Derde verslag: De correspondentie met de administrators van Karen Millen
Holdings Limited.

23-03-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

23-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Teneinde de voorraad te verkopen heeft de curator de activiteiten van Karen
Millen Holland B.V. vanaf faillissementsdatum met goedkeuring van de rechtercommissaris voortgezet.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De curator heeft de verkoop van voorraden gedurende circa
tw ee maanden voortgezet. De verkoopactiviteiten zijn gedurende deze
periode meer en meer afgebouw d en gecentraliseerd, en er zijn kortingen
doorgevoerd. De verkoopactiviteiten zijn op 27 oktober 2019 gestaakt.

23-12-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
PM.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De bruto-omzet over de periode vanaf faillissementsdatum tot
en met eind oktober 2019 bedraagt (minimaal) EUR 381.517,91. De kosten die
zijn gemaakt in het kader van de voortgezette exploitatie bedragen EUR
20.861,35 (excl. BTW ).

23-12-2019
2

Derde verslag: Door verkopen via de w ebshop van De Bijenkorf is de brutoomzet over de periode vanaf faillissementsdatum opgelopen tot EUR
389.118,48 (excl. de verkoopopbrengst van de restvoorraden aan opkopers).

23-03-2020
3

Vierde verslag: Door verkopen via de w ebshop van De Bijenkorf is de brutoomzet over de periode vanaf faillissementsdatum opgelopen tot EUR
394.651,95 (excl. de verkoopopbrengst van de restvoorraden aan opkopers).

23-06-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie 6.1.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De begeleiding van het verkoopproces, het aansturen van de
w erknemers, het maken van afspraken met De Bijenkorf en diverse
dw angcrediteuren, het inschakelen van een payroll-bedrijf en het monitoren
van de exploitatie.

23-12-2019
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: Karen Millen Holland B.V. maakt onderdeel uit van de Karen
Millen Groep, een internationaal opererend modehuis met haar w ortels in het
Verenigd Koninkrijk. De Engelse aandeelhouder is op 6 augustus jl. in
'administration' terechtgekomen. De administrators hebben het merkrecht
verkocht aan een onderneming die slechts verkoopt via het internet. Hierdoor
w as een doorstart van de activiteiten van Karen Millen Holland B.V. illusoir.

23-12-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

23-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

23-09-2019
1

Derde verslag: Het onderzoek naar (de kw aliteit van) de administratie heeft
geen bijzonderheden opgeleverd. Om die reden heeft de curator besloten
geen verder onderzoek te (laten) verrichten. Het onderzoek is gesloten.

23-03-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 2017: 9 augustus 2019
2016: 4 oktober 2018
2015: 3 augustus 2016

23-09-2019
1

Het boekjaar van Karen Millen Holland B.V. loopt van 1 maart tot en met 28/29
februari.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er zal geen onderzoek w orden verricht naar het volstorten van de aandelen,
nu Karen Millen Holland B.V. meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al
een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze niet langer
afdw ingbaar.

23-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Derde verslag: De curator meent dat er voorlopig geen aanleiding is om een
art. 2:248-vordering in te stellen of op een andere grond over te gaan tot
aansprakelijkstelling van het bestuur.

23-09-2019
1

23-03-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Derde verslag: De curator ziet vooralsnog geen aanleiding (nader) onderzoek
te verrichten naar paulianeuze rechtshandelingen.

23-09-2019
1

23-03-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen administratie en overige correspondentie bestuur.

23-09-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

23-09-2019
1

Toelichting
+ PM
€ 27,23

23-12-2019
2

€ 60,50

23-03-2020
3

Toelichting
Verslag 3: De curator heeft de boedelvorderingen van UW V (EUR 69.908,38) en
de verhuurder (EUR 25.902,14) gecontroleerd én voldaan.
€ 63,53

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-06-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.772,00

23-09-2019
1

€ 247.549,00

23-12-2019
2

€ 371.239,00

23-03-2020
3

Toelichting
Verslag 3: De curator bereidt bezw aarschriften voor tegen diverse aanslagen
en zal een beroep doen op verliesverrekening. De verw achting is dat de fiscale
schuld naar beneden zal w orden bijgesteld.
€ 187.758,00

23-06-2020
4

Toelichting
Verslag 4: De curator heeft diverse bezw aarschriften ingediend. Drie
bezw aarschriften zijn gehonoreerd en hebben geleid tot een vermindering van
de fiscale schuld van circa EUR 183.500,00. De Belastingdienst heeft nog tw ee
bezw aarschriften in behandeling en nadere informatie opgevraagd.
€ 186.774,00

23-09-2020
5

Toelichting
Verslag 5: De curator heeft aanvullende informatie verstrekt. De
Belastingdienst heeft de bezw aarschriften verder in behandeling genomen en
vervolgens nogmaals informatie opgevraagd.
€ 0,00

23-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: De Belastingdienst heeft op 18 december 2020 besloten de
opgelegde aanslagen vennootschapsbelasting 2016 en 2017 in totaal voor
circa EUR 200.000,00 te verminderen. Gelet op het feit dat de eerder
opgelegde aanslagen w aren voldaan, resulteert dit in een teruggave van
circa EUR 200.000,00. Deze teruggave zal - naar alle w aarschijnlijkheid - door
de Belastingdienst w orden verrekend met de openstaande fiscale schuld. Op
basis van de huidige gegevens resteert na verrekening nog een teruggave
voor de boedel. De curator is nog in afw achting van de formele
(verrekenings- en teruggave)beschikkingen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.372,14

23-03-2020
3

€ 18.372,11

23-06-2020
4

Toelichting
Verslag 4. Op 12 mei 2020 heeft de pro forma verificatievergadering
plaatsgevonden. Er zijn geen vorderingen betw ist. De vorderingen van UW V
zijn door de rechter-commissaris overgebracht naar de lijst van erkende
preferente schuldeisers.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 46,90

23-12-2019
2

€ 144,26

23-06-2020
4

Toelichting
Verslag 4. Op 12 mei 2020 heeft de pro forma verificatievergadering
plaatsgevonden. Er zijn geen vorderingen betw ist. De vorderingen zijn door de
rechter-commissaris overgebracht naar de lijst van erkende preferente
schuldeisers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

23-09-2019
1

13

23-12-2019
2

14

23-03-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 23.224,17

23-09-2019
1

€ 26.716,65

23-12-2019
2

€ 38.405,71

23-03-2020
3

€ 38.658,48

23-06-2020
4

Toelichting
Verslag 4. Op 12 mei 2020 heeft de pro forma verificatievergadering
plaatsgevonden. Er zijn geen vorderingen betw ist. De vorderingen zijn door de
rechter-commissaris overgebracht naar de lijst van erkende concurrente
schuldeisers.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De verw achting is dat een uitdeling aan de concurrente
schuldeisers kan w orden gedaan.

23-12-2019
2

Derde verslag: De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een datum te
bepalen voor een verificatievergadering. De verw achting is dat de schuldeisers
volledig zullen w orden betaald. Hieraan kunnen geen rechten w orden
ontleend.

23-03-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenpositie en informeren crediteuren.

23-09-2019
1

Derde verslag: Beoordeling fiscale schuld en voorbereiding van
verificatievergadering.

23-03-2020
3

Vierde verslag: Voorbereiding verificatievergadering, opstellen
bezw aarschriften en correspondentie Belastingdienst.

23-06-2020
4

Vijfde verslag: Correspondentie Belastingdienst en bestuurders.

23-09-2020
5

Zesde verslag: Correspondentie Belastingdienst.

23-12-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-09-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

23-09-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zullen de volgende onderw erpen aandacht verkrijgen:
- inventariseren van crediteuren;
- onderzoek naar en verkoop van (resterende) activa;
- opleveren gehuurde w inkelpand;
- opleveren w inkelruimte in De Bijenkorf-vestigingen;
- onderzoek naar en incasseren van vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties
alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid
van derden.

23-09-2019
1

Tw eede verslag: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht;
- inventarisatie van crediteuren;
- onderzoek naar en verkoop van resterende activa;
- onderzoek naar en incasseren van vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties,
constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- onderzoek verificatievergadering.

23-12-2019
2

Derde verslag:
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht;
- correspondentie met administrators van Karen Millen Holdings Limited;
- opstellen eindafrekening met De Bijenkorf;
- correspondentie met de Belastingdienst over fiscale schuld en teruggaven;
- voorbereiding verificatievergadering;
- op termijn: afw ikkeling.

23-03-2020
3

Vierde verslag:
- correspondentie met de Belastingdienst over de bezw aarschriften;
- uitbetaling schuldeisers en afw ikkeling.

23-06-2020
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Vijfde verslag:
- correspondentie met de Belastingdienst en de bestuurders over de
bezw aarschriften;
- daarna: deponering uitdelingslijst, uitbetaling schuldeisers en afw ikkeling.

23-09-2020
5

Zesde verslag:
- afw achten beschikkingen van de Belastingdienst en de afw ikkeling daarvan;
- daarna: deponering uitdelingslijst, uitbetaling schuldeisers en afw ikkeling.

23-12-2020
6

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

23-09-2019
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Zesde verslag: De curator streeft ernaar de afw ikkeling in de komende
verslagperiode in gang te zetten.

23-12-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

23-12-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

23-09-2019
1

