TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:
1. MEXX EUROPE B.V.
2. MEXX EUROPE HOLDING B.V.
ELFDE OPENBAAR VERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN:
3. MEXX LIFESTYLE B.V.
Gegevens ondernemingen

: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEXX EUROPE B.V. (hierna: “ME”), statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan Huizingalaan
400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 28054067;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEXX EUROPE HOLDING B.V. (hierna: “MEH”), statutair gevestigd
en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan
Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 28048657;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEXX LIFESTYLE B.V. (hierna: “ML”), statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan Huizingalaan
400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 53592174.

Faillissementsnummers

Datum uitspraak

: 1. ME
2. MEH

F.13/15/49

3. ML

F.13/15/146

: 1. ME
2. MEH
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F.13/14/662

4 december 2014
3 februari 2015

Uitgesproken op

Curator

3. ML

31 maart 2015

: 1. ME

eigen aangifte

2. MEH

eigen aangifte

3. ML

verzoek

: mr. D.M. Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470.

Rechter-commissaris

: mr. C.H. Rombouts

Activiteiten onderneming

: Groothandel en ontwerp van bovenkleding, exploitatie van winkels in
bovenkleding en modeartikelen, coördinatie van productieactiviteiten
van groepsvennootschappen en aanverwante ondernemingen en
exploitatie van en handel in industriële eigendomsrechten.

Personeel gemiddeld aantal

: 1. ME

299

2. MEH

-

3. ML

-

Datum verslag

: 22 december 2021

Verslagperiode

: 17 juni 2021 – 21 december 2021

Bestede uren in verslagperiode

: 1. 10,5 uren
2. 0,0 uren
3. 0,0 uren

Bestede uren totaal

: 626,4 uren

Saldi faillissementsrekeningen

: 1. ME
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EUR

2.634.540,33

2. MEH

EUR

921.724,83

3. ML

EUR

200.125,66

ALGEMENE INLEIDING
Omdat de failliete Mexx-vennootschappen in een groep zijn verbonden, geschiedt de verslaglegging niet
separaat, maar gemeenschappelijk. De materiële afwikkeling van de faillissementen vindt per
vennootschap plaats, dus niet geconsolideerd.
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten, zal worden verwezen naar voorgaande
verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en
die zijn voorzien van een handtekening van de curator.
Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat nader onderzoek
nieuwe feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.
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1.

INVENTARISATIE

2.
PERSONEEL
3.
ACTIVA
Afgewikkeld.
4.
DEBITEUREN
Daarnaast liep er een procedure tegen Intershop AG in Duitsland waarin ME -kort gezegd- betaling van
EUR 900.000,-- vordert. Deze procedure is eerder dit jaar afgerond. Intershop AG heeft recht op een
proceskostenvergoeding. De curator verneemt echter al ruim een half jaar niets, ook niet via de Duitse
advocaat. Dit houdt thans de verdere afwikkeling op. De curator probeert zo spoedig mogelijk tot
afwikkeling te komen.
5.

BANK / ZEKERHEDEN

6.
7.

DOORSTART / VOORTZETTEN
RECHTMATIGHEID

Afgewikkeld
8.
CREDITEUREN EN AFWIKKELING FAILLISSEMENTEN
Hieronder wordt per faillissement een overzicht gegeven.
ME
Procedure Intershop (DE)
ME voerde een procedure tegen Intershop in Duitsland. De procedure werd gevoerd door een Duitse
advocaat. In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank uitspraak gedaan waarbij de vorderingen van
ME zijn afgewezen. De boedel van ME is veroordeeld in de kosten van de procedure. Intershop heeft echter
nog geen aanspraak gemaakt op deze bedragen. Dit verhindert de afwikkeling al enige tijd. De curator
tracht tot spoedige afwikkeling van dit aspect te komen en staat daartoe in contact met de Duitse advocaat.
MEH
Zie vorige verslag.
ML
Zie vorige verslag.
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9.
LOPENDE PROCEDURES OP MOMENT FAILLISSEMENT
Afgewikkeld.
10.
OVERIG
10.1, 10.2 Termijn afwikkeling faillissement en plan van aanpak
Er resteren drie faillissementen. Zodra de afwikkeling met Intershop finaal is, kunnen de faillissementen
worden afgewikkeld.
10.3 Indiening volgend verslag
Over zes maanden, of zoveel eerder als het eindverslag kan worden opgemaakt.

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 22
december 2021.

D.M. van Geel
curator
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