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1.

Opmerking vooraf

1.1.

Het onderhavige verslag betreft het vijftigste verslag van de werkzaamheden van de curator
(de "Curator") van SAirGroup Finance (NL) B.V. ("FinBV"). De Curator was ook de curator
in het faillissement van SAirLines Europe B.V. ("EuropeBV"). Het faillissement van
EuropeBV is inmiddels geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst
(artikel 193 Fw) (zie openbaar verslag 49/42 van 25 augustus 2021).

1.2.

Dit verslag dient in samenhang met de voorgaande verslagen te worden gelezen. De
Curator merkt op dat omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens geen uitspraak kan worden gedaan.

2.

Activa

2.1.

De faillissementen van FinBV en EuropeBV betroffen de twee Nederlandse entiteiten
binnen de SwissAir groep. Het resterende actief van FinBV bestaat enkel uit vorderingen
op groepsvennootschappen. De Curator verwijst naar vorige openbare verslagen voor een
overzicht van alle ontvangen uitdelingen op onderstaande vorderingen.
Vordering FinBV op EuropeBV

2.2.

FinBV had een vordering op EuropeBV van EUR 823.168.907. In 2021 heeft EuropeBV aan
FinBV een slotuitdeling gedaan van EUR 4.985.862,94 (circa 0,61%). In totaal heeft FinBV
op deze vordering middels negen uitdelingen EUR 213.450.280,69 ontvangen, hetgeen
neerkomt op een uitdelingspercentage van 25,93%.
Vordering FinBV op Atrib Switzerland AG

2.3.

FinBV had een vordering op het in een Zwitserse insolventieprocedure verkerende Atrib
Switzerland AG ("Atrib AG") van CHF 8.879.286,10. Deze vordering is door Atrib AG
volledig voldaan.

2.4.

0)

In totaal heeft FinBV op deze vordering EUR 5.811.148,12 ontvangen. De laatste uitdeling
vond plaats op 17 juli 2018 en bedroeg EUR 684.312,46. De vereffenaar van Atrib AG had
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de Curator reeds geïnformeerd dat nog een uitkering zal plaatsvinden op rente vervallen
na datum van het openen van de insolventieprocedure. De Curator wacht deze betaling af.
Vordering FinBV op Atrib Management Services AG
2.5.

FinBV heeft een vordering op het in een Zwitserse insolventieprocedure verkerende Atrib
Management Services AG ("Atrib MS") van CHF 6.307.810,70. Tot op heden heeft FinBV
op deze vordering in totaal EUR 2.554.916,44 ontvangen. De laatste uitdeling van
EUR 413.027,47 is op 5 november 2018 ontvangen door FinBV. Hiermee is tot op heden
een totale uitkering van 52,2% gerealiseerd
Vordering FinBV op Swissair Sabena Airline Management Partnership Kloten

2.6.

FinBV heeft een geverifieerde vordering op Swissair Sabena Airline Management
Partnership Kloten van CHF 32.175.881.

3.

Saldo boedelrekening

3.1.

30 juni 2022 bedraagt het saldo van de boedelrekening van FinBV:
EUR 2.002.816,78 waarvan EUR 1.122.630,77 een voorziening betreft voor nog niet
voltooide eerdere tussentijdse uitdelingen aan crediteuren.
Per

Urenregistratie
3.2.

Verslagperiode 25 augustus 2021 5juli 2022: 98, 20 uren
Totaal verslagperiode: 12.046,10 uren

4.

Uitdelingen

4.1.

In totaal heeft de boedel van FinBV aan haar schuldeisers door middel van tien tussentijdse
uitdelingen EUR 498.128.156,15 uitgekeerd, hetgeen neerkomt op een totaal
uitdelingspercentage van 37,13%. De tiende tussentijdse uitdeling van EUR 5.339.516,31

-

(0,40%) vond plaats in januari 2022.
5.

Afwikkeling van het faillissement van FinBV

5.1.

FinBV heeft na de slotuitdeling van EuropeBV nog drie vorderingen op Zwitserse
vennootschappen binnen de SwissAir groep. Zie hiervoor § 2. Deze vennootschappen
bevinden zich in de afrondende fase van de betreffende insolventieprocedures en zullen
naast een aantal overige Zwitserse vennootschappen binnen de SwissAir groep
opeenvolgend een slotuitdeling doen. Het is echter onbekend hoelang het precies duurt
-

-

voordat FinBV een slotuitdeling op deze drie vorderingen heeft ontvangen en zelf tot een
slotuitdeling kan overgaan. De Curator beziet de mogelijkheden dit proces te bespoedigen.
6.

Informatieverstrekking aan crediteuren

6.1.

De Curator zal, indien daartoe aanleiding is, tussentijds mededelingen op deze website
plaatsen. Crediteuren die op de hoogte willen worden gehouden van dergelijke
mededelingen kunnen een e-mail sturen aan mr. R.J. de Weijs (r.de.weijshouthoff.com).
Deze crediteuren zullen een e-mailbericht ontvangen indien een tussentijdse mededeling
op de website wordt geplaatst.
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