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Algemene gegevens
Naam onderneming
Conquest Offshore Operations B.V.

19-05-2020
1

Gegevens onderneming
Krausstraat 14 te (3364 AD) Sliedrecht.

19-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Als omschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
vermeld: het aangaan van contracten, bimco's en alle overige w erkzaamheden
met betrekking tot offshore activiteiten.

19-05-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
van
21-4-2020

19-05-2020
1

t/m
18-5-2020
van

18-08-2020
2

19-5-2020
t/m
17-8-2020
van

17-11-2020
3

18-8-2020
t/m
16-11-2020
van

17-02-2021
4

17-11-2020
t/m
15-2-2021
van

17-05-2021
5

16-2-2021
t/m
16-5-2021
van

17-08-2021
6

17-5-2021
t/m
16-8-2021
van

17-02-2022
7

17-8-2021
t/m
16-2-2022
van

16-08-2022
8

17-2-2022
t/m
15-8-2022
van
16-8-2022
t/m

14-11-2022
9

14-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 12 min

2

0 uur 30 min

3

8 uur 48 min

4

0 uur 36 min

5

1 uur 0 min

6

0 uur 18 min

7

0 uur 1 min

8

0 uur 30 min

9

2 uur 36 min

totaal

22 uur 31 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Conquest Offshore Operations B.V. is opgericht bij notariële akte d.d. 3 februari
2014. De aandelen w orden gehouden door Conquest Offshore B.V.

1.2 Lopende procedures

19-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Conquest Offshore Operations B.V. is partij bij een procedure die aanhangig is
bij de United States District Court of Alabama. Voor de achtergrond en
ontw ikkelingen in deze procedure verw ijst de curator naar hetgeen vermeld is
in het verslag van Conquest Offshore B.V. (faillissementsnummer:
NL:TZ:0000128105:F001).

19-05-2020
1

De curator zet de voor de United States District Court of Alabama aanhangige
procedure, w aarin vergoeding w ordt gevorderd van de materiële en
bedrijfsschade die het gevolg is van de cementw olk, met toestemming van de
rechter-commissaris en in overleg met de pandhouder, voort. Op 15 juni 2020
heeft de Amerikaanse advocaat een akte genomen, w aarin een uiteenzetting
is gegeven omtrent de bew ijsstukken en de te horen getuigen.

18-08-2020
2

De voor de United States District Court of Alabama aanhangige procedure
heeft als gevolg van de Covid-19 pandemie en orkanen ter plaatse vertraging
opgelopen. Gedurende de verslagperiode heeft de curator op verzoek van de
Amerikaanse advocaat van Conquest Offshore B.V. informatie en stukken
aangeleverd ter onderbouw ing van de schadeclaim.

17-02-2021
4

Gedurende de verslagperiode zijn bij de District Court of Alabama nadere
(proces)stukken ingediend ter onderbouw ing van de schadeclaim.

17-05-2021
5

De procedure voor de District Court of Alabama is nog niet afgerond en w ordt
voortgezet.

17-08-2021
6

De procedure voor de District Court of Alabama is nog niet afgerond.
Gedurende de verslagperiode heeft één van de gedaagde partijen een
schikkingsvoorstel gedaan. De curator heeft hierover overleg gevoerd met de
Amerikaanse advocaat en de rechter-commissaris. Het schikkingsvoorstel is
echter ingetrokken.

17-02-2022
7

Gedurende de verslagperiode heeft de District Court of Alabama de vordering
van Conquest Offshore B.V. en Conquest Offshore Operations B.V. afgew ezen
omdat de (gevolg)schadeclaim niet voldoende is onderbouw d. De curator heeft
met de Amerikaanse advocaat overleg gevoerd omtrent een hoger beroep
tegen de uitspraak van de District Court of Alabama. Gelet op de inschatting
van de risico's en kosten van een hoger beroep procedure, heeft de curator,
met goedkeuring van de rechter-commissaris en de pandhouder, ingestemd
met een regeling w aarbij door de aansprakelijk gehouden partijen een bedrag
ad USD 50.000 tegen finale kw ijting over en w eer w ordt betaald. De schikking
moet nog w orden geëffectueerd.

16-08-2022
8

Gedurende de negende verslagperiode is het bedrag ad USD 50.000, onder
aftrek van de kosten, betaald op de derdenrekening van de curator. Dit
bedrag kw am toe aan de pandhouder en de curator heeft het desbetreffende
bedrag afgedragen aan de pandhouder. Hiermee is deze kw estie afgedaan.

14-11-2022
9

1.3 Verzekeringen
Conquest Offshore Operations B.V. w as per faillissementsdatum partij bij
meerdere verzekeringsovereenkomsten. De assurantie tussenpersoon van
Conquest Offshore Operations B.V. heeft de curator opgave gedaan van
lopende verzekeringen. Een aantal verzekeringsovereenkomsten w ordt
gestand gedaan om het kraanschip Conquest MB1 verzekerd te houden.

19-05-2020
1

1.4 Huur
Conquest Offshore Operations B.V. is geen partij bij huurovereenkomsten.

19-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Conquest Offshore Operations B.V. verrichtte operationele activiteiten voor het
kraanschip Conquest MB1, hetw elk in eigendom toebehoort aan Conquest
Offshore B.V. Conquest Offshore B.V. is bij vonnis d.d. 21 januari 2020 door de
Rechtbank Noord-Holland in staat van faillissement verklaard. Het kraanschip is
in opdracht van de hypotheek- en pandhouders opgelegd. Omdat Conquest
Offshore Operations B.V. uitsluitend operationele activiteiten verrichtte voor de
Conquest MB1, zijn de activiteiten in januari 2020 beëindigd. Nu de
bestaansgrond van Conquest Offshore Operations B.V. is komen te ontvallen
en de vennootschap meerdere schulden onbetaald liet, is de rechtbank
verzocht het faillissement uit te spreken (eigen aangifte).

19-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-05-2020
1

0
Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
19-05-2020
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

19-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit onderzoek in het kadaster is gebleken dat aan Conquest Offshore
Operations B.V. geen onroerende zaken in eigendom toebehoren.

19-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

19-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet aangetroffen.

19-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

19-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.

19-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aangetroffen.

19-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

19-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

19-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

19-05-2020
1

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft onder hoofdelijke verbondenheid een
financiering verstrekt aan Conquest Offshore B.V. en Conquest Offshore
Operations B.V. De vordering van Coöperatieve Rabobank bedraagt EUR
3.233.333,--.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is Conquest Offshore Operations B.V. geen partij
bij leaseovereenkomsten.

19-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door Conquest Offshore Operations B.V. is een pandrecht gevestigd op de
inventaris, voorraden en vorderingen.

19-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

19-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

19-05-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

19-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

19-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-05-2020
1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

19-05-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds voor faillissementsdatum beëindigd.

19-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

19-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

19-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

6.5 Verantwoording

19-05-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

19-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-05-2020
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-05-2020
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

19-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Conquest Offshore Operations B.V. zal aan een
onderzoek w orden onderw orpen.

19-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2014 tot en met 2018 zijn niet binnen de in artikel 2:394 lid
3 BW bepaalde termijn gedeponeerd.

19-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

19-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In verband met de oprichtingsdatum van Conquest Offshore Operations B.V. is
er geen belang bij onderzoek naar de stortingsverplichting aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-05-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

17-02-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek inmiddels afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-05-2020
1

Toelichting

17-02-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek inmiddels afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
uitvoeren.

19-05-2020
1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en de rechtercommissaris op de hoogte gesteld van zijn bevindingen. Naar aanleiding van
het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator de bestuurders vragen
voorgelegd. In een volgend verslag zal hierop w orden teruggekomen.

17-02-2021
4

De jaarrekeningen van Conquest Offshore B.V. over de boekjaren 2013 tot en
met 2017 zijn niet binnen de in artikel 2:394 lid 3 bedoelde termijn openbaar
gemaakt, terw ijl de jaarrekening over het boekjaar 2018 in het geheel niet
openbaar is gemaakt. Op grond van artikel 2:248 BW staat daarmee vast dat
het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Dit vermoeden is w eerlegbaar. De curator heeft de bestuurders in de
gelegenheid gesteld bedoeld vermoeden te w eerleggen. Namens de
bestuurders hebben mr. A. van Loon en mr. P.J. Peters (AKD N.V.) een
toelichting gegeven op de feiten en omstandigheden die tot het faillissement
van Conquest Offshore B.V. hebben geleid. De curator heeft de rechtercommissaris op de hoogte gebracht van zijn standpunt naar aanleiding van
deze toelichting. In een volgend verslag zal hierop w orden teruggekomen.

17-05-2021
5

De bestuurders hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat andere
omstandigheden dan het kennelijk onbehoorlijk bestuur het faillissement van
Conquest Offshore B.V. hebben veroorzaakt. Namens de bestuurders is erop
gew ezen dat de crisis in de offshore sector tot gevolg had dat de vraag naar
de inzet van het kraanschip Conquest MB1 achterbleef bij de verw achtingen.
Door de slechte marktomstandigheden kw amen ook de verhuurprijzen onder
druk te staan. De verhouding tussen de EBITDA en de financieringslasten
hebben zich in negatieve zin ontw ikkeld. De bestuurders hebben dit destijds
niet kunnen voorzien. De bestuurders en aan hen gelieerde vennootschappen
hebben aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de verw achting dat de vraag
w eer zou aantrekken, hetgeen niet is gebeurd. Vanaf 2015 w as Conquest
Offshore B.V. in verzuim bij de nakoming van haar aflossings- en
renteverplichtingen jegens Rabobank en ABN AMRO Asset Based Finance. In
overleg met deze financiers is geprobeerd het kraanschip te verkopen met de
bedoeling uit de opbrengst de schulden aan ABN AMRO Asset Based Finance en
Rabobank te voldoen. Dit is echter niet gelukt, w aarna ABN AMRO Asset Based
Finance eind 2019 het faillissement van Conquest Offshore B.V. heeft
aangevraagd. Met de door de bestuurders naar voren gebrachte feiten en
omstandigheden, is het w ettelijk vermoeden dat kennelijk onbehoorlijk bestuur
een belangrijke oorzaak is van het faillissement, ontzenuw d. De curator heeft
overigens ook geen aanw ijzingen gevonden voor kennelijk onbehoorlijk
bestuur. De kw estie van de bestuurdersaansprakelijkheid is hiermee
afgew ikkeld.

17-08-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie w erkzaamheden.

19-05-2020
1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

17-02-2021
4

Het voeren van correspondentie met de bestuurders en de rechtercommissaris.

17-05-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

19-05-2020
1

Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

19-05-2020
1

Geen.

€ 5.733,00

18-08-2020
2

€ 12.496,00

17-05-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-05-2020
1

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-05-2020
1

Toelichting

3

18-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.079,13

19-05-2020
1

€ 13.403,41

18-08-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omdat in het faillissement van Conquest Offshore Operations B.V. geen actief
is gerealiseerd, zal het faillissement (op grond van artikel 16 Fw ) bij gebrek
aan baten w orden opgeheven. Aan geen van de crediteuren kan een
uitkering w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-11-2022
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie 1.2.

19-05-2020
1

De curator verw ijst naar hetgeen onder 1.2 is vermeld.

17-02-2021
4

9.2 Aard procedures
Zie 1.2.

19-05-2020
1

De curator verw ijst naar hetgeen onder 1.2 is vermeld.

17-02-2021
4

9.3 Stand procedures
Zie 1.2.

19-05-2020
1

De curator verw ijst naar hetgeen onder 1.2 is vermeld.

17-02-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie 1.2.

19-05-2020
1

De curator verw ijst naar hetgeen onder 1.2 is vermeld.

17-02-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

19-05-2020
1

in kaart brengen schuldenlast;
aanvang oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:
uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
de procedure ter zake de schade als gevolg van de neerslag van

18-08-2020
2

cementstof (zie 1.2).
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

17-11-2020
3

afronding rechtmatigheidsonderzoek;
de procedure ter zake de schade als gevolg van de neerslag van
cementstof (zie 1.2).
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

17-02-2021
4

het vervolg van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek;
de procedure ter zake de schade als gevolg van de neerslag van
cementstof.
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

17-05-2021
5

de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek;
de procedure ter zake de schade als gevolg van de neerslag van
cementstof.
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

17-08-2021
6

de procedure ter zake de schade als gevolg van de neerslag van
cementstof.
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

17-02-2022
7

de procedure ter zake de schade als gevolg van de neerslag van
cementstof (zie 1.2).
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:

16-08-2022
8

de uitvoering van de schikkingsovereenkomst inzake de
cementschadeclaim (zie 1.2);
de afw ikkeling van het faillissement.
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
betrekking hebben op:
de afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

14-11-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-05-2020
1

Nu de voor de District Court of Alabama aanhangige procedure is beëindigd en
een schikking tot stand is gekomen en de curator overigens geen
ontw ikkelingen in het faillissement van Conquest Offshore Operations B.V.
meer verw acht, zal het faillissement na effectuering van de schikking w orden
afgew ikkeld.

16-08-2022
8

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor
opheffing bij gebrek aan baten voor te dragen aan de rechtbank. In verband
hiermee is dit het laatste faillissementsverslag in Conquest Offshore
Operations B.V.

14-11-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie en overleg rechter-commissaris.

Bijlagen
Bijlagen

19-05-2020
1

