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DEZE PAPIEREN VERSIE VAN HET OPENBAAR VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE
DIGITALE VERSIE

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Faillissementsverslag nummer 25 d.d. 7 juli 2021

Gegevens onderneming

: Agrenco Netherlands N.V. ("Agrenco")

(Nummer surseance

10/44 S)

Nummer faillissement

: F.131101839

(Datum surseance

24 augustus 2010

Datum faillissement

26 november 2010

Curator (bewindvoerder)

mr. F. Verhoeven

Rechter-commissaris

mr. A. E. de Vos

Activiteiten onderneming

: Agrenco is een (tussen)holdingmaatschappij van de inmiddels grotendeels gefailleerde Agrenco groep, die internationaal (met name in Brazilië) actief is in de agribusiness sector, met een specifieke focus op de verwerking
van sojabonen.

Verslagperiode

30 maart 2021

Saldo einde verslagperiode

€ 539.838,28
$ 307,62

Bestede uren in verslagperiode

5 uur

Bestede uren totaal

2.498,50 uur

-

-

29 juni 2021
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0.

Opmerkingen vooraf
Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de voorgaande verslagen. Verwezen wordt naar het verslag van de bewindvoerder (thans curator) van 8 oktober
2010 over de periode van de voorlopig verleende surseance (het "Surseanceverslag") en de voorgaande faillissementsverslagen. De curator merkt op dat de informatie in dit verslag, net zoals de informatie opgenomen in de voorgaande faillissementsverslagen en het Surseanceverslag, onderwerp kan zijn van nadere bevindingen.
Deze gegevens kunnen derhalve in een later stadium worden gewijzigd.

1.

Inventarisatie

1.1.

Directie en organisatie
De curator verwijst voor meer informatie over de structuur van de Agrenco-groep naar
het eerste faillissementsverslag en in het bijzonder naar bijlage 4 daarbij voor een
organogram van de Agrenco-groep.

1.2.

Balanstotaal
De curator verwijst naar paragraaf 1.2 van het vierde faillissementsverslag.

1.3.

Lopende procedures
De curator verwijst naar paragraaf 1.4 van het eerste en tweede faillissementsverslag
en paragraaf 1.3 van het derde faillissementsverslag.

1.4.

Achtergrond surseance en faillissement
De curator verwijst naar paragraaf 1.7 van het eerste faillissementsverslag en handhaaft het daarin vervatte oordeel.

2.

Personeel

2.1.

Aantal ten tiide van het faillissement
Niet van toepassing.

3.

Activa

3.1.

Deelnemingen
Agrenco houdt aandelen in een aantal buitenlandse vennootschappen, zie bijlage 4
bij het eerste faillissementsverslag. Bijna al deze vennootschappen bevinden zich in
faillissements- of vereffeningsprocedures.
De belangrijkste vennootschap waarin Agrenco een belang heeft, is de Braziliaanse
vennootschap Agrenco Administraçao de Bens S.A. ("Agrenco ADM Bens"), die op
haar beurt (indirect) tot twee jaar geleden, zie paragraaf 3.4 hierna, alle aandelen
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hield in Agrenco lndustria e Comercio de Oleos e Biodiesel Ltda. ("Agrenco Bioenergia") en Agrenco do Brasil S.A. (hierna samen: de "Braziliaanse Vennootschappen").
Op 5 augustus 2013 heeft de Braziliaanse rechtbank in Sëo Paulo de Braziliaanse
Vennootschappen failliet verklaard. Deloitte Touche Tohmatsu Consulotes Ltda. ("Deloitte") is door de Braziliaanse rechtbank aangesteld als curator van de Braziliaanse
Vennootschappen. Zie paragraaf 3.1 van de vorige openbare verslagen voor informatie over de eerdere reorganisatieplannen met betrekking tot de Braziliaanse Vennootschappen.
3.2.

Faillissement Braziliaanse Vennootschappen
De belangrijkste activa van de Braziliaanse vennootschappen zijn enkele sojaverwerkingsfabrieken in Brazilië. Beide fabrieken zijn naar de curator begrijpt inmiddels verkocht. Naar de curator begrijpt is de opbrengst van deze fabriek grotendeels ten
goede gekomen aan een groep separatisten in de faillissementen van de Braziliaanse
Vennootschappen genaamd de "Totality of Creditors". Aanvankelijk leek het restant
van de verkoopopbrengst volledig ten goede te komen aan de faillissementskosten in
de faillissementen van de Braziliaanse Vennootschappen. Naar de curator thans begrijpt van zijn Braziliaanse advocaat kan een deel van de verkoopopbrengst toch worden uitgedeeld aan de schuldeisers van de Braziliaanse vennootschappen.

3.3.

Debt for equity swap Agrenco Bioenergia
Bij besluit van 14 januari 2013 hebben Agrenco ADM Bens en Agrenco do Brasil S.A.,
in hun hoedanigheid van aandeelhouders van Agrenco Bioenergia, nieuwe aandelen
uitgegeven in Bioenergia aan Ratre Participaçöes Ltda ("Ratre"). Ratre is een dochteronderneming van Agrenco Ltd. Ratre heeft de koopsom voor deze aandelen voldaan door verrekening met de vorderingen die zij hield op Bioenergia (debt for equity
swap). De curator is van oordeel dat de uitgifte en debt for equity swap in strijd is met
het Braziliaanse vennootschapsrecht en het

-

ten tijde van de uitgifte vigerende

-

tweede reorganisatieplan, zie paragraaf 3.1 van het vierde, vijfde en zesde openbaar
verslag.
De curator heeft op 2 juni 2014 de ongeldigheid van de debt for equity swap ingeroepen en Deloitte verzocht deze ongeldigheid te erkennen. Deloitte heeft hierop nog
steeds niet gereageerd. De curator monitort met zijn Braziliaanse advocaten de wijze
waarop Deloitte omgaat met de ingeroepen ongeldigheid.
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4.

Debiteuren

4.1.

Aard en omvang debiteuren
De curator verwijst naar paragraaf 4.1 van het eerste faillissementsverslag.
Op 12 augustus 2013 heeft de curator de door Agrenco aan Agrenco Bioenergia verstrekte lening van USD 7,2 miljoen vernietigd met een beroep op de pauliana. De
Braziliaanse advocaat van de curator heeft op 2juni 2014 een vordering van USD 7,2
miljoen inclusief rente ingediend in het faillissement van de Braziliaanse Vennootschappen. De Braziliaanse faillissementsrechter heeft de vordering erkend als een
'subordinated out of court claim'. Een 'out of court claim' is echter hoogpreferent. De
curator heeft de Braziliaanse appèlrechter gevraagd zijn uitspraak te verduidelijken.
De curator heeft tevens de Totality of Creditors verzocht de curator voor wat betreft
de vordering van Agrenco op Agrenco Bioenergia toe te laten tot de Totality of Creditors om zoals separatist bij voorrang aanspraak te kunnen maken op de verkoopopbrengst van de fabrieken genoemd onder paragraaf 3.2. De Totality of Creditors heeft
op dit verzoek tot op heden niet gereageerd. De curator onderzoekt de mogelijkheid
om toelating alsnog af te dwingen. De appèlrechter heeft in september 2019 uitspraak
gedaan en bevestigd dat de vordering van de curator een "out of court" (dus preferente) status heeft. Deloitte verwacht na de verwachte verkoop van enige andere
activa van de Braziliaanse vennootschappen binnen een jaar een bedrag van ongeveer EUR 10,5 miljoen uit te kunnen delen aan de schuldeisers van de Braziliaanse
vennootschappen. Het is nog niet duidelijk wat de omvang van de uitdeling aan
Agrenco zal zijn, omdat nog verschillende Braziliaanse renvooiprocedures lopen.
Enige tijd geleden heeft de curator contact weten te leggen met een tot dan toe onbekende debiteur. Gelet op de beperkte omvang van de vordering en het feit dat de
vordering dateert van enkele jaren voor datum faillissement zal de curator geen actieve incassomaatregelen nemen ten aanzien van de vordering.

5.

Bank/zekerheden

5.1.

Beschrijving zekerheden
Agrenco heeft voor zover de curator bekend geen zekerheden verstrekt.

6.

Voortzetten

6.1.

De curator verwijst naar het eerste faillissementsverslag.
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7.

Rechtmatigheid

7.1.

Boekhoudplicht
De curator verwijst naar eerdere faillissementsverslagen.

7.2.

Bestuurdersaansprakeliikheid
De curator verwijst naar deeerdere faillissementsverslagen.

7.3.

Paulianeus handelen
De curator verwijst naar de voorgaande verslagen met betrekking tot de op 12 augustus 2010 door Agrenco aan Agrenco Bioenergia verstrekte lening van USD 7,2 miljoen. Zie ook paragraaf 4.1 van het huidige openbaar verslag.

7.4.

Deponering jaarrekeningen
De curator verwijst naar het eerste faillissementsverslag.

7.5.

Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verwijst naar het eerste faillissementsverslag.

7.6.

Stortingsverplichting aandelen
De curator verwijs naar het eerste faillissementsverslag.

8.

Crediteuren

8.1.

Verificatievergadering
Zie het elfde en twaalfde faillissementsverslag.
De curator heeft uitgekeerd conform de eerste tussentijdse uitdelingslijst.
De tweede tussentijdse uitdelingslijst is op 19 juni 2020 verbindend geworden. De
curator heeft een uitkering verricht conform de tweede tussentijdse uitdelingslijst aan
crediteuren waarvan de bankgegevens bekend waren. De curator heeft geen contact
kunnen krijgen met enkele andere crediteuren. De curator is bezig om de bankgegevens van deze crediteuren te achterhalen. Voor zover het niet lukt bankgegevens te
achterhalen, zal de curator de desbetreffende bedragen storten in de consignatiekas.

8.2.

Renvooiprocedures
Zie het twaalfde faillissementsverslag.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een schikking bereikt
met één betwiste schuldeiser. Partijen zullen de desbetreffende renvooiprocedure op-
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brengen en korte conclusies wisselen zodat de vordering conform de bereikte schikking kan worden erkend en de curator daarop kan uitdelen. Inmiddels heeft de rechtbank vonnis gewezen en de vordering erkend conform de schikking.
8.3.

Concurrente crediteuren
In totaal zijn voor een bedrag van EUR 187.169.096,27 aan concurrente vorderingen
erkend en voor een bedrag van EUR 3.616.976,09 aan concurrente vorderingen betwist.

8.4.

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een totale preferente vordering van EUR 3.764 ingediend.
Boedelvordering van de fiscus
Zie paragraaf 8.4 van het twintigste openbaar verslag.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling
bereikt met de fiscus over de boedelvordering van EUR 106.547. De curator heeft
tevens de crediteurencommissie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over
de voorgenomen schikking. Eén lid van de crediteurencommissie heeft positief geadviseerd en één lid heeft geen advies uitgebracht. De curator heeft ingevolge de schikking EUR 50.000 aan reeds ontvangen BTW-teruggaven terugbetaald aan de fiscus.
De fiscus heeft in ruil daarvoor afstand gedaan van het restant van haar boedelvordering.

9.

Overig

9.1.

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator trachten de resterende uitdelingen aan
concurrente schuldeisers te verrichten conform de tweede uitdelingslijst. Voor zover
de curator de bankgegevens van de resterende crediteuren niet kan achterhalen zal
hij de restende uitdelingen storten in de consignatiekas. Tevens zal de curator trachten alsnog toelating af te dwingen tot de Totality of Creditors.

9.2.

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Amsterdam, 7 juli 2021

F. Verhoeven

