Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

18
21-07-2022
F.13/15/266
NL:TZ:0000001949:F001
25-06-2015

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr J.R. Berkenbosch

Algemene gegevens
Naam onderneming
Krakom Advies B.V.

14-06-2018
6

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Holdingactiviteiten

14-06-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 0,00

€ 6.932.905,00

€ 42.765.408,00

2010

€ 0,00

€ 272.457,00

€ 44.454.676,00

2008

€ 0,00

2009

€ 0,00

€ 1.573.601,00

€ 45.640.427,00

2012

€ 0,00

€ 112.038,00

€ 42.930.101,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-06-2018
6

Boedelsaldo
€ 814.753,03

14-06-2018
6

€ 802.237,70

25-09-2018
7

€ 869.345,80

19-12-2018
8

€ 847.175,70

30-04-2019
9

€ 837.399,20

25-07-2019
10

€ 835.782,76

28-08-2020
13

€ 808.036,25

01-07-2021
16

€ 805.548,01

21-07-2022
18

Verslagperiode
van
21-2-2018

14-06-2018
6

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

25-09-2018
7

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

19-12-2018
8

t/m
5-12-2018
van
6-12-2018
t/m
19-4-2019

30-04-2019
9

van
20-4-2019

25-07-2019
10

t/m
24-7-2019
van
25-7-2019

12-02-2020
11

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

27-05-2020
12

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

28-08-2020
13

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

08-12-2020
14

t/m
8-7-2019
van
27-11-2020

12-03-2021
15

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

01-07-2021
16

t/m
29-6-2021
van
30-6-2021

27-10-2021
17

t/m
24-10-2021
van
25-10-2021
t/m
19-7-2022

Bestede uren

21-07-2022
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

74 uur 36 min

7

12 uur 24 min

8

13 uur 36 min

9

19 uur 6 min

10

16 uur 54 min

11

44 uur 12 min

12

5 uur 54 min

13

8 uur 24 min

14

8 uur 12 min

15

6 uur 12 min

16

14 uur 0 min

17

5 uur 24 min

18

17 uur 12 min

totaal

246 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Vorige verslagperioden en bestede uren:
18 augustus 2016 – 19 december 2016; 31,90 uren
20 december 2016 – 30 juni 2017; 28,80 uren
1 juli 2017 – 21 november 2017; 27,00 uren
22 november 2017 – 20 februari 2018; 26,40 uren

14-06-2018
6

Totaal bestede uren 25 juni 2015 t/m 31 mei 2018: 468,00
21 februari 2018 t/m 31 mei 2018; 74,60 uren
1 juni 2018 t/m 31 augustus 2018; 12,40 uren

25-09-2018
7

Totaal bestede uren 25 juni 2015 t/m 31 augustus 2018: 480,40
1 september 2018 t/m 5 december 2018: 13,60 uren

19-12-2018
8

Totaal bestede uren 25 juni 2015 t/m 5 december 2018: 494,00 uren
Totaal bestede uren 6 december 2018 t/m 19 april 2019: 513,1

30-04-2019
9

Totaal bestede uren 20 april 2019 t/m 24 juli 2019: 530,0

25-07-2019
10

Totaal bestede uren t/m 4 februari 2020: 574 uur en 16 minuten

12-02-2020
11

Totaal bestede uren t/m 26 mei 2020: 564 uur en 12 minuten
Bij verslag 11 zijn per abuis 15 uur en 54 minuten te veel meegenomen. Deze
uren w aren al meegenomen in verslag 10. Het totaal aantal bestede uren bij
verslag 11 had dus moeten zijn: 558 uur en 18 minuten.

27-05-2020
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Krakom Advies B.V. ("Krakom") is opgericht bij akte van 21-09-1990. De
rechtspersoon Naos is op 30-07-2009 in Krakom gefuseerd. Naos voerde een
bouw bedrijf, maar verricht sinds de fusie met Krakom geen bouw activiteiten
meer.
Enig bestuurder van Krakom is HCK Management B.V. te Amsterdam, een
besloten vennootschap w aarvan enig bestuurder is de heer H.C.G.F. Knuvers
(''Bestuurder'').
Alle aandelen van Krakom w orden gehouden door de heer Barletta, w onende
te Milaan, Italië ("Aandeelhouder").

14-06-2018
6

Krakom houdt aandelen in de volgende tw aalf vennootschappen:
Consorzio Area Pubblica te Italië
Consorzio Opere Pubbliche E Transporti te Italië
Biser Luka te Kroatië
Italgest S.r.l. te Italië
Edilindustria S.r.l. te Italië
Consorzio Caivano te Italië
Consorzio Cogeri te Italië
Consorzio Maba te Italië
Consorzio Coripa te Italië
Consorzio Cedre te Italië
SIV S.r.l te Italië
Consorzio Copaca te Italië
Slechts een aantal van bovenstaande vennootschappen is actief, de rest is
inactief of in (buitengerechtelijke) liquidatie.

1.2 Lopende procedures
De boedel is momenteel nog betrokken bij tw ee lopende procedures
(paragraaf 9.1)

14-06-2018
6

1.3 Verzekeringen
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

1.4 Huur
Krakom huurde kantoorruimte aan de Achillestraat 112-1 hg te Amsterdam
voor € 6.000 per jaar.

14-06-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
Zie surseanceverslag 1

14-06-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-06-2018
6

Toelichting
Zie surseanceverslag 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-06-2018
6

Toelichting
Zie surseanceverslag 1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

14-06-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

14-06-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

14-06-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

14-06-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

14-06-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

14-06-2018
6

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

14-06-2018
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voornamelijk vorderingen op
groepsmaatschappijen en deelnemingen

€ 2.500.000,00

€ 0,00

totaal

€ 2.500.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De boedel van Krakom bestaat voornamelijk uit vorderingen op
groepsmaatschappijen en de deelnemingen zoals genoemd onder
Inventarisatie – Directie en organisatie.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-06-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden in dit kader zijn inmiddels afgerond.

25-09-2018
7

De curator is in overleg met de aandeelhouder van Krakom die het actief van
Krakom heeft gekocht over de afw ikkeling van de verrekeningsafspraken met
betrekking tot de koopsom (zie hierboven). Zie faillissementsverslag 14 voor
een verdere toelichting op de verrichtte w erkzaamheden.

27-10-2021
17

Zoals hierboven is toegelicht is in de koopovereenkomst betreffende het
actief van Krakom afgesproken dat de koper een deel van de koopsom zou
betalen door verrekening van de koopsom met de uitkering die deze koper
uit het faillissement zou ontvangen.
Tijdens de voorbereiding van de afw ikkeling van het faillissement is de
curator gebleken dat de thans resterende boedel ontoereikend is om een
uitkering te doen die hoog genoeg is om de gehele resterende koopsom te
verrekenen. Dit is mede het gevolg van de verschillende procedures die
onder 9 van dit faillissementsverslag staan vermeld.
Na de uitkering zou er aldus nog een vordering van de boedel op de koper
resteren, van circa EUR 80.000. Deze situatie is niet voorzien in de
koopovereenkomst. De koopovereenkomst gaat er evenw el van uit dat de
koper geen aanvullende betaling in contanten doet naast de reeds verrichte
betalingen. Gelet op de hoogte van het bedrag, de naar verw achting lange
duur van eventuele verhaalsacties in Italië en de w ens van verschillende
betrokkenen om dit faillissement op korte termijn af te w ikkelen, lijkt het de
curator niet opportuun om verdere betaling van dit resterende deel van de
koopsom na te streven. De curator is daarom thans in overleg met de
rechter-commissaris over de afschrijving van dit deel van de koopsom, zodat
op een zo kort mogelijke termijn kan w orden overgegaan tot het opstellen en
deponeren van de slotuitdelingslijsten.

21-07-2022
18

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie surseanceverslag 1.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

14-06-2018
6

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

14-06-2018
6

Zie surseanceverslag 1.

5.2 Leasecontracten
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

5.6 Retentierechten
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

5.7 Reclamerechten
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-06-2018
6

Zie surseanceverslag 1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

14-06-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

6.5 Verantwoording
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

6.6 Opbrengst
Toelichting

14-06-2018
6

Zie surseanceverslag 1.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie surseanceverslag 1.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-06-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

14-06-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie surseanceverslag 1.

14-06-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-06-2018
6

Zie surseanceverslag 1.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

14-06-2018
6

Zie surseanceverslag 1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
N.v.t.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

14-06-2018
6

€ 117,00

14-06-2018
6

Toelichting
Salaris curator p.m.
Verslag 3: € 0,00
Verslag 4: € 45.666,67
Verslag 5: € 39.106,59
verslag 6: € 39.106,59
verslag 7: € 39.106,59

€ 619,00

25-09-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

14-06-2018
6

Verslag 3: € 56.570,00
Verslag 4: Er staan geen aanslagen meer open
Verslag 5: Er staan geen aanslagen meer open
verslag 6: Er staan geen aanslagen meer open
verslag 7: Er staan geen aanslagen meer open
Er staan geen aanslagen meer open.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-06-2018
6

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

14-06-2018
6

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

14-06-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 72.041.166,32

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-06-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verbindend w orden slotuitdelingslijst.

14-06-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De pro forma verificatievergadering heeft plaatsgehad.

14-06-2018
6

Eén van de concurrente schuldeisers heeft ondanks de omstandigheid dat de
verificatievergadering reeds heeft plaatsgevonden, nieuw e vorderingen
ingediend. De curator beraadt zich momenteel op eventuele vervolgstappen te
dien aanzien.

19-12-2018
8

De curator heeft afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met één van de
concurrente schuldeisers die volgend op de verificatievergadering nieuw e
vorderingen heeft ingediend. Hij verw acht deze correspondentie komende
verslagperiode af te ronden.

30-04-2019
9

De curator heeft, zoals in het vorige verslag aangekondigd, gecorrespondeerd
met Equitalia, de concurrente schuldeisers die volgend op de
verificatievergadering nieuw e vorderingen in heeft gediend. De curator
verw acht komende verslagperiode verder in overleg te treden met de
betreffende schuldeiser om de behandeling van zijn vordering nader te
bespreken.

25-07-2019
10

De curator heeft afgelopen verslagperiode verder gecorrespondeerd met
Equitalia, de concurrente schuldeiser die volgend op de verificatievergadering
nieuw e vorderingen in heeft gediend. De curator verw acht dit punt komende
verslagperiode in haar geheel af te kunnen ronden.

12-02-2020
11

De curator beoogt de correspondentie met Equitalia op korte termijn af te
ronden. De uitkomst en termijn daarvan is evenw el ook afhankelijk van de
lopende procedure van mr. Calvino (zie hieronder, par. 9 onder (ii)).

28-08-2020
13

De curator heeft de communicatie met Equitalia afgerond.

21-07-2022
18

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Servizi Ise srl

14-06-2018
6

(i) Servizi Ise srl
(ii) mr. Calvino

30-04-2019
9

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
De curator is opgekomen als vervangend eiser in tw ee actio pauliana
procedures naar Italiaans recht voor de rechtbanken van Santa Maria Capua
Vetere en Napels, op grond van art. 66 van de Italiaanse Faillissementsw et.

14-06-2018
6

De overige procedures zijn als gevolg van het faillissement gestaakt, dan w el
is het betreffende vordering overgedragen aan de Aandeelhouder.
ad (i) De curator is opgekomen als vervangend eiser in tw ee actio pauliana
procedures naar Italiaans recht voor de rechtbanken van Santa Maria Capua
Vetere en Napels, op grond van art. 66 van de Italiaanse Faillissementsw et.
De overige procedures zijn als gevolg van het faillissement gestaakt, dan w el
is het betreffende vordering overgedragen aan de Aandeelhouder.

30-04-2019
9

ad (ii) De curator w erd in maart 2018 benaderd door Italiaanse advocaat mr.
Calvino, die aangaf vanw ege onbetaalde facturen voor w erkzaamheden voor
vennootschap naar Italiaans recht Murer Italia s.r.l. (hierna: “Murer”) reeds
tien jaar geleden beslag te hebben gelegd voor een vordering van Murer op
(de rechtsvoorganger van) Krakom. Hij w enste zijn vordering op Krakom ter
verificatie in te dienen. De curator heeft mr. Calvino destijds gew ezen op
eerdere communicatie uit 2015, w aarin hij reeds onderbouw d had toegelicht
w aarom mr. Calvino geen vordering op Krakom toekw am. Een reactie daarop
bleef uit.
Op 28 januari 2019 ontving de curator evenw el namens mr. Calvino een
dagvaarding voor de rechtbank van Napels, w aarin hij schadevergoeding eist
voor vermeende onrechtmatige gedragingen zijdens Krakom ten bedrage van
EUR 2.476.019,70 (incl. w ettelijke rente).
De curator heeft reeds contact opgenomen met (de Nederlandse advocaat
van) mr. Calvino, om aan te geven dat een eventueel vonnis in deze Italiaanse
procedure niet jegens de boedel kan w orden ingeroepen conform art. 4 lid 2 (f)
Verordening (EG) 2000/1346 (de Insolventieverordening) jo. art. 26 Fw . Een
inhoudelijke reactie daarop is evenw el uitgebleven. De curator beraadt zich
momenteel op vervolgstappen.
De Italiaanse advocaat van Calvino heeft gedurende afgelopen verslagperiode
contact met de curator opgenomen. De curator heeft daarbij nogmaals
gew ezen op het effect dat een Italiaans vonnis jegens de boedel zou hebben,
zoals hierboven toegelicht. De curator verw acht komende verslagperiode
verder in gesprek te treden met Calvino over de behandeling van zijn
gepretendeerde vordering.

25-07-2019
10

9.3 Stand procedures
De curator heeft op grond van een mogelijkheid onder Italiaans recht en met
goedkeuring van de rechter-commissaris de positie als procespartij van
schuldeisers Equitalia en Arzano overgenomen namens de boedel en zet aldus
de procedure voort, middels Italiaanse advocaten.
De procedure w aarin de curator de positie van Equitalia heeft overgenomen
staat nu voor beschikking op de rol. In de procedure w aarin de curator de
positie van Arzano heeft overgenomen w as een zitting gepland op 20 oktober
2017.
De Italiaanse advocaten van de curator hebben aangegeven dat beide
procedures nog enige tijd in beslag zullen nemen. De curator w as mede
daarom de afgelopen periode in overleg met betrokken partijen om een
schikking te beproeven.

14-06-2018
6

De betreffende rechtbank heeft in de procedure van Equitalia een nieuw e
zitting gepland op 2 oktober 2018. Het is vooralsnog onduidelijk w at de
invulling van deze aanvullende zitting w ordt.
In de procedure van Arzano staat een zitting gepland op 29 januari 2019.
Ad (i) De curator heeft op grond van een mogelijkheid onder Italiaans recht en
met goedkeuring van de rechter-commissaris de positie als procespartij van
schuldeisers Equitalia en Arzano overgenomen namens de boedel en zet aldus
de procedure voort, middels Italiaanse advocaten.

30-04-2019
9

De procedure w aarin de curator de positie van Equitalia heeft overgenomen
staat nu voor beschikking op de rol. In de procedure w aarin de curator de
positie van Arzano heeft overgenomen w as een zitting gepland op 20 oktober
2017.
De Italiaanse advocaten van de curator hebben aangegeven dat beide
procedures nog enige tijd in beslag zullen nemen. De curator w as mede
daarom de afgelopen periode in overleg met betrokken partijen om een
schikking te beproeven.
De desbetreffende rechtbank had in de procedure van Equitalia een nieuw e
zitting gepland 29 januari 2019. Deze zitting is uitgesteld tot 21 mei 2019.
De zitting van 29 januari 2019 die in de procedure van Arzano stond gepland,
is uitgesteld naar 14 mei 2019.
Ad (ii) Mr. Calvino heeft de curator gedagvaard tegen 21 oktober 2019.
De betreffende rechtbank had in de procedure van Equitalia een nieuw e zitting
gepland op 21 mei 2019. Deze zitting is uitgesteld tot 7 oktober 2019.

25-07-2019
10

In de procedure van Arzano heeft op 14 mei 2019 een zitting plaatsgevonden,
w aarin is verzocht om uitstel met het oog op mogelijke
schikkingsonderhandelingen. De rechter heeft daarop een volgende zitting op
4 oktober 2019 gepland.
Ad (ii) Mr. Calvino heeft de curator gedagvaard tegen 21 oktober 2019.
ad (i) De curator heeft op grond van een mogelijkheid onder Italiaans recht en
met goedkeuring van de rechter-commissaris de positie als procespartij van
schuldeisers Equitalia en Arzano overgenomen namens de boedel en zet aldus
de procedure voort, middels Italiaanse advocaten.
In de procedure w aarin de curator de positie van Equitalia voor de rechtbank
van Santa Maria Capua Vetere stond nog een zitting gepland op 21 mei 2019.
De rechtbank heeft deze zitting meerdere malen uitgesteld, mede omdat de
zaak aan een nieuw e rechter is toegew ezen. De zitting staat nu gepland op 12
oktober 2020.
In de procedure w aarin de curator de positie van Arzano heeft de volgende
zitting plaats op 11 februari 2020.
ad (ii) de curator heeft reeds contact opgenomen met (de Nederlandse
advocaat van) mr. Calvino, om aan te geven dat een eventueel vonnis in deze
Italiaanse procedure niet jegens de boedel kan w orden ingeroepen conform
art. 4 lid 2 (f) Verordening (EG) 2000/1346 (de Insolventieverordening) jo. art.
26 Fw .

12-02-2020
11

De curator heeft afgelopen verslagperiode meermaals contact gehad met de
Italiaanse advocaat van mr. Calvino en daarbij gew ezen op het feit dat zijn
cliënt een geverifieerde vordering dient te hebben, indien hij enige betaling
vanuit het faillissement van Krakom w enst te ontvangen. De curator heeft met,
inachtneming van bovenstaande, een schikkingsvoorstel aan Calvino gedaan
onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris. Calvino heeft
dit voorstel evenw el niet geaccepteerd. De curator beraadt zich momenteel op
vervolgstappen.
Op 21 oktober 2019 vond de eerste zitting plaats. De volgende zitting staat
gepland voor 12 juni 2020. De curator heeft zich niet gesteld.
In de procedure w aarin de curator de positie als procespartij van schuldeiser
Arzano namens de boedel heeft overgenomen zou de volgende zitting plaats
hebben op 11 februari 2020. De rechter heeft deze zitting evenw el uitgesteld
tot 23 februari 2021.

27-05-2020
12

Op 21 oktober 2019 vond de eerste zitting plaats. De volgende zitting stond
initieel gepland voor 12 juni 2020, maar is ex officio uitgesteld tot 27 november
2020. De curator heeft zich niet gesteld.

28-08-2020
13

ad (i) In de procedure w aarin de curator de positie van Equitalia voor de
rechtbank van Santa Maria Capua Vetere stond nog een zitting gepland op 21
mei 2019. De rechtbank heeft deze zitting meerdere malen uitgesteld, mede
omdat de zaak aan een nieuw e rechter is toegew ezen. De zitting staat nu
gepland op 9 november 2021.

08-12-2020
14

ad (ii) Op 21 oktober 2019 vond de eerste zitting plaats. De volgende zitting
stond gepland voor 27 november juni 2020, maar is door de rechter uitgesteld
tot 12 maart 2021.
ad (i) In de procedure w aarin de curator de positie als procespartij van
schuldeiser Arzano namens de boedel heeft overgenomen, heeft op 23 februari
2021 een schriftelijke zitting plaatsgevonden. De rechter heeft de betrokken
partijen tot 26 april, respectievelijk 17 mei 2021 gegeven om hun laatste
processtuk te dienen, w aarna de rechter vonnis zal w ijzen.

12-03-2021
15

Ad (i) In de procedure w aarin de curator de positie als procespartij van
schuldeiser Arzano namens de boedel heeft overgenomen, heeft de Italiaanse
rechter op 31 mei jl. uitspraak gedaan en de vordering van Krakom
toegew ezen.
Op basis van de schikkingsovereenkomst betreffende deze tw ee
bovenvermelde procedures die de curator in 2018 heeft gesloten (zie
faillissementsverslag 6, par. 9.4), maakt de curator geen aanspraak op
eventuele opbrengst uit deze procedure.

01-07-2021
16

Ad (ii) Op 21 oktober 2019 vond de eerste zitting plaats. De volgende zitting
stond gepland voor 27 november juni 2020, maar is door de rechter uitgesteld
tot 12 maart 2021. De curator verw acht op korte termijn uitspraak in deze
procedure.
Ad (ii) De curator heeft inmiddels van zijn Italiaanse advocaten begrepen dat
het vonnis is gew ezen en is met hen in overleg om een kopie van het vonnis te
ontvangen.

27-10-2021
17

Ad (i) De procedure w aarin de curator de positie van Equitalia voor de
rechtbank van Santa Maria Capua Vetere staat thans voor eindvonnis. De
betrokken Italiaanse advocaten verw achten het vonnis aan het einde van

21-07-2022
18

2022.
Ad (ii) De Rechtbank van Napels heeft op 21 juni 2021 vonnis gew ezen. Zij
heeft de vordering van Calvino op inhoudelijke gronden afgew ezen. Deze
procedure is aldus geëindigd.

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een
schikkingsovereenkomst gesloten met de aandeelhouder. De curator verw acht
op korte termijn over te kunnen gaan tot finalisering van het faillissement.

14-06-2018
6

De curator heeft inmiddels betaling ontvangen van de vergoeding onder de
schikkingsovereenkomst.

25-09-2018
7

De curator heeft deze afgelopen verslagperiode geen w erkzaamheden verricht
met betrekking tot de lopende procedures, in afw achting van de zittingen op
29 januari 2019.

19-12-2018
8

De curator beraadt zich momenteel op vervolgstappen in deze procedures.

30-04-2019
9

De curator beraadt zich momenteel op vervolgstappen in deze procedures.

25-07-2019
10

De curator is voornemens om het faillissement van Krakom op korte termijn af
te w ikkelen. Hij zal daarover in contact treden met (de advocaat van) Calvino.

12-03-2021
15

De curator is voornemens om het faillissement van Krakom op korte termijn af
te w ikkelen. Hij is daarover in overleg met de verschillende betrokkenen.

01-07-2021
16

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De bekende openstaande punten zijn inmiddels afgerond. De curator verw acht
daarnaast op korte termijn de vergoedingen in het kader van de overdracht
van de boedel (zie par. 3) en de schikkingsovereenkomst (zie par. 9) te
ontvangen.

14-06-2018
6

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de afw ikkeling van
het faillissement.

25-09-2018
7

De curator verw acht komende verslagperiode nog enkele w erkzaamheden te
moeten verrichten met betrekking tot de nagekomen vorderingen.

19-12-2018
8

De curator zal zich daarna richten op de afw ikkeling van het faillissement.
De curator verw acht zich komende verslagperiode te richten op de afw ikkeling
van de openstaande procedures en zal daarover mede in contact treden met
(de advocaat van) mr. Calvino.

30-04-2019
9

Daarnaast treedt hij in nader contact met de in paragraaf 8 genoemde
crediteur inzake de behandeling van de verhoogde vordering.
De curator zal nader onderzoeken in hoeverre de door mr. Calvino geïnitieerde
procedure de afw ikkeling van het faillissement van Krakom belemmert. Zodra
daarover duidelijkheid bestaat, kan het faillissement naar verw achting
afgew ikkeld w orden.

12-02-2020
11

De curator zal nader onderzoeken in hoeverre de door mr. Calvino geïnitieerde
procedure de afw ikkeling van het faillissement van Krakom belemmert. De
curator zal zich in dat kader tevens in overleg met de betrokken Italiaanse
advocaat beraden op de w enselijkheid om zich te stellen in deze procedure.
Zodra daarover duidelijkheid bestaat, kan het faillissement naar verw achting
afgew ikkeld w orden.

27-05-2020
12

De curator onderzoekt in samenspraak met de ingeschakelde Italiaanse
advocaten in hoeverre de door mr. Calvino geïnitieerde procedure de
afw ikkeling van het faillissement van Krakom belemmert. Zodra daarover
duidelijkheid bestaat, kan het faillissement naar verw achting afgew ikkeld
w orden.

28-08-2020
13

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheid om het faillissement van
Krakom op korte termijn af te w ikkelen.

08-12-2020
14

De curator is voornemens om het faillissement van Krakom op korte termijn af
te w ikkelen en zal daartoe komende verslagperiode concrete stappen
ondernemen, w aaronder het informeren van de verschillende betrokken
schuldeisers over de naderende afw ikkeling en het opstellen van de
slotuitdelingslijsten.

12-03-2021
15

De curator is, mede gelet op de ontw ikkelingen in de verschillende procedures,
nog niet overgegaan tot het nemen van verdere concrete stappen richting de
afw ikkeling. Hij blijft evenw el voornemens om het faillissement van Krakom op
korte termijn af te w ikkelen en treedt daar gedurende de komende
verslagperiode over in nader gesprek met de relevante betrokkenen.

01-07-2021
16

De curator is voornemens om de afw ikkeling van het faillissement de
komende verslagperiode in gang te zetten en is daartoe in overleg met de
rechter-commissaris.

21-07-2022
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het faillissement, behoudens nieuw e ontw ikkelingen, op
korte termijn af te kunnen w ikkelen.

14-06-2018
6

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de termijn w aarop de
bovenvermelde openstaande punten w orden afgew ikkeld. De curator verw acht
hier in het volgende verslag nader over te berichten.

30-04-2019
9

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de termijn w aarop de
bovenvermeld openstaand punt is afgew ikkeld.

12-02-2020
11

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de termijn w aarop het
bovenvermelde openstaand punt is afgew ikkeld.

27-05-2020
12

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de termijn w aarop de
bovenvermelde openstaande punten zijn afgew ikkeld.

08-12-2020
14

Behoudens nieuw op te komen vraagstukken, verw acht de curator de
afw ikkeling de komende verslagperiode in gang te zetten, w aaronder mede
begrepen het opstellen en voorleggen van de slotuitdelingslijst.

21-07-2022
18

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

14-06-2018
6

