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Algemene gegevens
Naam onderneming
Camelot Global B.V.

01-04-2021
1

Gegevens onderneming
kvK-nummer: 73079529
Oprichtingsdatum: 9 november 2018.
Statutaire zetel:
Amsterdam
Vestigingsadres:
W eena 736B
3014 DA Rotterdam
https://camelot-global.net/

Activiteiten onderneming

01-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving bij de KVK:

01-04-2021
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Het initiëren, ontw ikkelen en verhandelen van (hernieuw bare) energie en aan
koolstof gerelateerde producten, diensten en hieraan gerelateerde rechten.
Feitelijke activiteiten:
Handel in garanties van oorsprong met betrekking tot elektriciteit en gas.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 1.049.571,76

2018
2019

€ 4.526.788,65

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 481.924,71

€ 816.650,55

€ -383.939,10

€ 284.006,08

€ -330.798,00

€ 516.624,33

€ -40,60

€ 826.460,77

2021

Toelichting financiële gegevens
Cijfers 2021 per 23 februari 2021.

01-04-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst bij Camelot Global B.V.

01-04-2021
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Boedelsaldo
€ 44.236,46

01-04-2021
1

€ 54.236,46

01-07-2021
2

€ 93.805,86

01-10-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-3-2021

01-04-2021
1

t/m
1-4-2021
van
2-4-2021

01-07-2021
2

t/m
7-7-2021
van
7-7-2021

01-10-2021
3

t/m
1-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 36 min

2

27 uur 36 min

3

3 uur 30 min

4

11 uur 12 min

totaal

97 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren zien onder meer op:
- Inventarisatie van het faillissement
- Poging te gelde maken activa
- Onderzoek naar de administratie

01-04-2021
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De bestede uren zien onder meer op:
- Inventarisatie van het faillissement
- Onderzoek naar de administratie
- Rechtmatigheidsonderzoek

01-07-2021
2

De bestede uren zien met name op het rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2021
3

De bestede uren zien met name op w erkzaamheden in verband met de
rechtmatigheid van het faillissement.

13-01-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Camelot Management B.V. is bestuurder van Camelot Global B.V. Voorts is
Camelot Management 100% aandeelhouder van Camelot Global. De heer M.A.
Peek is zow el bestuurder als 100% aandeelhouder van Camelot Management.

01-04-2021
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1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as er een procedure aanhangig tegen Camelot
Global B.V. Deze procedure is vanw ege het faillissement geschorst.
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De procedure betrof een incassoprocedure die w as aangespannen door STX
Services B.V. in verband met het feit dat Camelot Global haar verplichtingen
niet zou zijn nagekomen.

1.3 Verzekeringen
De curator is geïnformeerd dat er geen verzekeringen liepen.
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1.4 Huur
De curator is geïnformeerd dat er geen huurovereenkomst is.

01-04-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
In een gesprek met de heer Peek heeft de heer Peek aangegeven dat de
prijzen van garanties van oorsprong (hierna: GvO's) door de coronacrisis
onverw acht sterk zijn gedaald. Voorts had dit een negatieve impact op de
actieve handel in GvO's. Hierdoor zou Camelot Global in de problemen zijn
gekomen.
Camelot Global had zich veelal verplicht om GvO's op termijn af te nemen tegen
een vooraf vastgelegde koopprijs. Omdat Camelot Global tegenover deze
verplichtingen niet in alle gevallen verkopen had staan (op termijn tegen een
vooraf vastgelegde verkoopprijs) en het tussentijds ook niet mogelijk bleek
deze posities te sluiten zonder het stellen van aanvullende w aarborgen die
door w ederpartijen w erden gevraagd w aaraan door Camelot Global niet kon
w orden voldaan, betekende dat een prijsdaling van de GvO's door Camelot
Global zelf opgevangen moest w orden.
Ten tijde van het faillissement had Camelot Global reeds een aantal verliezen
moeten incasseren. Camelot Global kon niet meer voldoen aan haar
betalingsverplichtingen. Voorts stonden er op de datum van het faillissement
nog diverse posities open die netto op verlies stonden.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst.

01-04-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator is niet bekend met onroerende zaken op naam van Camelot Global
B.V.

01-04-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

01-04-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen van Camelot Global.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-04-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Garanties van oorsprong voor groen gas

€ 1.900,60

totaal

€ 1.900,60

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op de dag van het faillissement beschikte Camelot Global over een aantal GvO
posities die op termijn geleverd moesten w orden die op w inst stonden.
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Camelot Global had nog een beperkt aantal garanties van oorsprong voor
groen gas op een account in het Verenigd Koninkrijk staan. De curator heeft
deze voor een bedrag van EUR 1.900,60 verkocht.

01-07-2021
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De curator is nog in afw achting van ontvangst van de koopprijs.
De koopprijs is ontvangen.

01-10-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft geprobeerde de onder 3.6 genoemde posities te gelde te
maken. Dit is vooralsnog niet gelukt.

01-04-2021
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Het is definitief niet gelukt de betreffende posities te gelde te maken.

01-07-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

BioGem ApS

€ 37.668,80

totaal

€ 37.668,80

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is een vordering op de genoemde partij. De curator heeft begrepen dat het
bedrag w aarschijnlijk lager zal uitvallen, omdat er nog verrekening zou moeten
plaatsvinden. De curator is in afw achting van een onderbouw ing daarvan. De
curator zal het uiteindelijk verschuldigde bedrag op korte termijn proberen te
innen.

01-04-2021
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De curator heeft begrepen dat het bedrag dat betaald moet w orden EUR
37.668,80 bedraagt. De curator verw acht dat dit op korte termijn betaald zal
w orden.

01-07-2021
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Het bedrag van EUR 37.668,80 is inmiddels ontvangen.

01-10-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

01-04-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

01-04-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

01-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is op verzoek van de curator aangeleverd.

01-04-2021
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De administratie is onderzocht. De curator zal naar aanleiding daarvan vragen
stellen aan de heer Peek.
De curator is van mening dat de ontvangen administratie niet voldoet aan de
maatstaf van artikel 2:10 BW .

01-07-2021
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Voorts is de curator is in afw achting van ontvangst van een aantal door hem
additioneel opgevraagde stukken.
De opgevraagde stukken zijn ontvangen.

01-10-2021
3

De curator handhaaft zijn eerdere oordeel dat de ontvangen administratie
niet voldoet aan de maatstaf van artikel 2:10 BW .

13-01-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn tot op heden geen jaarrekeningen gedeponeerd.

01-04-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

01-04-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de omvang van het geplaatste kapitaal (EUR 100), acht de curator
een onderzoek op dit punt niet opportuun.

01-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Ja

01-04-2021
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01-07-2021
2

01-10-2021
3

Toelichting
De curator is vooralsnog van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur
en heeft zijn bevindingen hierover medegedeeld aan de bestuurder. Hij is in
afw achting van een reactie van de bestuurder hierop.
Ja
Toelichting
Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden met de heer Peek. De
mogelijkheden om een regeling te treffen w orden momenteel onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

13-01-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

01-04-2021
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Toelichting
Hangende de faillissementsaanvraag zijn betalingen verricht met een totale
omvang van EUR 40.000 aan de aanvrager van het faillissement. Deze
betalingen zijn teruggevorderd door de curator op grond van artikel 47 Fw . Het
bedrag is ontvangen door de boedel.

De curator doet nog verder onderzoek of er sprake is van andere paulianeuze
handelingen.
Ja

01-10-2021
3

Toelichting
Een korte periode voor het faillissement is door Camelot Global EUR 23.120
betaald aan haar 100% aandeelhouder en bestuurder Camelot Management
B.V., w elke bedrag in mindering strekte op het verstrekte
rekeningcourantkrediet. Ten tijde van de aflossing w as Camelot Global reeds
bekend met de faillissementsaanvraag. De curator is daarom van mening dat
deze betaling in strijd is met artikel 47 Fw en heeft om die reden recentelijk
gevorderd dat het betreffende bedrag aan de boedel zal w orden betaald.
Ja
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Toelichting
Het gevorderde bedrag is nog niet voldaan. De curator nogmaals verzocht
het bedrag te voldoen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de ochtend van de dag w aarop het faillissement is uitgesproken is door
Camelot Global een betaling van EUR 10.000 verricht aan een van haar
schuldeisers. Deze betaling heeft (achteraf) plaatsgevonden in strijd met
artikel 23 Fw . De curator heeft de ontvanger van het bedrag aangeschreven
met het verzoek dit bedrag terug te betalen aan de boedel. Het bedrag is nog
niet ontvangen.

01-04-2021
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Het bedrag van EUR 10.000 is ontvangen door de boedel.

01-07-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 98.626,00

01-04-2021
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Toelichting
Omzetbelasting: 98.626,00
€ 158.434,00

01-07-2021
2

Toelichting
Omzetbelasting: EUR 158.434,00
€ 201.234,00

13-01-2022
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Toelichting
Omzetbelasting: EUR 158.434,00
Terugvordering ex. artikel 29 lid 7 W et op de Omzetbelasting: EUR 42.800,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.378,23

01-07-2021
2

Toelichting
Dit betreft het preferente deel van de vordering van de aanvrager van het
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

01-04-2021
1

12

01-07-2021
2

14

13-01-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 411.339,12

01-04-2021
1

Toelichting
Dit bedrag zal naar alle w aarschijnlijkheid nog toenemen.
€ 1.515.810,45

01-07-2021
2

Toelichting
Van dit bedrag w ordt op dit moment een bedrag van EUR 170.000 door de
curator betw ist.
€ 1.520.717,00
Toelichting
Van dit bedrag w ordt op dit moment een bedrag van EUR 170.000 door de
curator betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

13-01-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
STX Services B.V.
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9.2 Aard procedures
De curator leidt het volgende af uit de door hem ontvangen dagvaarding:

01-04-2021
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Het betreft een procedure bij de rechtbank Rotterdam tot betaling van een
geldsom ad EUR 85.853,10 door Camelot Global B.V. aan STX Services B.V. te
vermeerderen met w ettelijke handelsrente vanaf de dag van dagvaarding tot
aan de dag der algehele voldoening. Ook w ordt een proceskostenveroordeling
gevorderd.
Deze geldsom w as verschuldigd geraakt nadat Camelot Global niet in staat
bleek de verplichtingen uit hoofde van een koopcontract voor GvO's na te
komen. Camelot Global en STX hebben vervolgens een regeling getroffen
w aaruit een betalingsverplichting voor Camelot Global voortvloeide.
Camelot Global is deze regeling niet nakomen. STX is om die reden een
procedure gestart tegen Camelot Global.

9.3 Stand procedures
Er stond een mondelinge behandeling gepland voor 26 mei 2021.
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W egens schorsing van de procedure zal deze niet doorgaan.
De curator zal onderzoeken of hij de procedure w enst voort te zetten.
De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
vorderingen en is niet voornemens de procedure voort te zetten.

01-07-2021
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De procedure is op instigatie van STX inmiddels doorgehaald op de rol.

01-10-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator streeft ernaar de komende verslagperiode de bekende debiteuren
te innen. Voorts zal het onderzoek naar de administratie w orden voortgezet.
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De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

01-07-2021
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Bespreking met de bestuurder naar aanleiding van de rechtmatigheidsbrief.

01-10-2021
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Voortzetten onderzoek en gesprekken over mogelijkheid bereiken van een
regeling in verband met het door de curator geconstateerde onbehoorlijke
bestuur (zie 7.5).
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

01-04-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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