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Algemene gegevens
Naam onderneming
Adoptiq Holding B.V.

12-04-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Adoptiq Holding B.V., gevestigd te (1066 EP)
Amsterdam, aan het John M. Keynesplein 46, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61820725 hierna verder te noemen: "de
Vennootschap".

12-04-2018
4

Activiteiten onderneming
Het aanbieden van producten en diensten ten behoeve van digitale acquisitie
en distributie van advertenties. Het verlenen van diensten op het gebied van
ICT en ontw ikkelen van softw are. Het aanbieden van consultancy diensten in
de mediasector.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 0,00

€ 1.453.463,00

€ 74.454,00

2016

€ 0,00

€ 2.324.862,00

€ 21.151,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

12-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4.

12-04-2018
4

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 54.916,15

Boedelsaldo
€ 17.490,81

Boedelsaldo
€ 17.507,14

Boedelsaldo
€ 13.079,62

Boedelsaldo
€ 13.368,20

Verslagperiode

12-04-2018
4

11-07-2018
5

15-10-2018
6

16-01-2019
7

11-07-2019
9

Verslagperiode
12-04-2018
4

van
13-1-2018
t/m
11-4-2018

11-07-2018
5

van
12-4-2018
t/m
9-7-2018

15-10-2018
6

van
10-7-2018
t/m
9-10-2018

16-01-2019
7

van
10-10-2018
t/m
14-1-2019

15-04-2019
8

van
15-1-2019
t/m
14-4-2019

11-07-2019
9

van
15-4-2019
t/m
11-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

81,80 uur

5

35,10 uur

6

27,10 uur

7

16,10 uur

8

14,30 uur

9

21,90 uur

totaal

196,30 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren besteed: 206,8 uur.

12-04-2018
4

Totaal aantal uren besteed: 241,9 uur.

11-07-2018
5

Totaal aantal bestede uren: 269 uur.

15-10-2018
6

Totaal aantal bestede uren: 285,1 uur.

16-01-2019
7

Totaal aantal bestede uren: 299,4 uur.

15-04-2019
8

Totaal aantal bestede uren: 321,3 uur.

11-07-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat Kenvis B.V. de bestuurder is van de Vennootschap. Van deze
vennootschap is Va Banque Management enig bestuurder, w aarvan de heer M.
Kenter w eer enig bestuurder is. De Vennootschap is op 5 november 2014
onder de naam Adoptiq B.V. opgericht. In september 2016 heeft er een
structuurw ijziging plaatsgevonden w aarbij de naam Adoptiq B.V. is gew ijzigd in
Adoptiq Holding B.V. Tevens heeft Adoptiq Holding B.V. drie
dochtervennootschappen opgericht. Onder Adoptiq Holding B.V. vallen de
dochtervennootschappen Adoptiq International B.V., Adoptiq Development B.V.
en Adoptiq IP B.V.

12-04-2018
4

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

12-04-2018
4

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

12-04-2018
4

De verzekeringen zijn beëindigd.

11-07-2018
5

1.4 Huur
De Vennootschap huurt bedrijfsruimte aan het John M. Keynesplein 46 te
Amsterdam. De huurprijs per maand bedraagt € 15.000,= (exclusief BTW ),
inclusief parkeerplaatsen en servicekosten. De huur is tot en met maart 2017
voldaan. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

12-04-2018
4

De huurlocatie is opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de heer Kenter en overige betrokkenen zal zo nodig verder
overleg gevoerd w orden.
Op basis van de eerste gesprekken met de bestuurder kan het volgende
w orden gemeld.
In 2014 is het idee ontstaan om (SaaS) softw are te ontw ikkelen ten behoeve
van uitgevers van geprinte media, advertentieruimte via een veiling (en/of
private room) te koop w illen aanbieden aan mediabureaus en adverteerders.
In november 2014 is Adoptiq B.V. (later Adoptiq Holding) opgericht. Door één
van de co-founders w as financiering ter beschikking gesteld. In januari 2015 is
Adoptiq gestart met een klein development team. Vervolgens heeft Adoptiq in
april 2015 een lening van € 350.000,= van RVO gekregen, de zogenaamde
Vroege Fase Financiering. Om het personeel aan zich te binden is er op 2 mei
2015 een STAK opgericht en zijn er certificaten aan het personeel uitgegeven.
Adoptiq had inmiddels ruim 12 fte in dienst. In juni 2015 zijn er nog meer
(buitenlandse) investeerders toegetreden.
In Q3 en Q4 van 2015 zijn er vele contacten gelegd met grote uitgeverijen in
Nederland. Getracht w erd zo spoedig mogelijk Adoptiq live te laten gaan.
In april 2016 overleed één van de oprichters van Adoptiq. Dit heeft voor een
terugslag gezorgd. In de periode april tot en met juli 2016 is er met de grote
uitgeverijen (w aaronder TMG) gesproken en zijn de projecten opgestart om
gezamenlijk de businesscase uit te w erken.
In september 2016 verkrijgt Adoptiq een zogenaamd innovatiekrediet van RVO
om het Adoptiq-platform Europees uit te kunnen rollen. Het maximale krediet
dat RVO ter beschikking zou stellen bedroeg € 2.025.000,=. De vordering van
RVO bedroeg per faillissementsdatum € 1.011.253,97. Ter zekerheid van haar
krediet heeft Adoptiq aan RVO pandrechten verleend.
In december 2016 bleek dat er meer funding noodzakelijk w as. Enkele zittende
aandeelhouders w aren niet meer bereid te investeren. Door de bestuurder is
ruim € 600.000,= bij family en friends opgehaald, alsmede heeft de Rabobank
een bedrag van € 200.000,= aan krediet verstrekt.
In januari 2017 w as Adoptiq inmiddels gegroeid naar 26 fte.
Doordat er bij TMG nog geen besluit kon w orden genomen of zij het Adoptiqplatform zouden w illen gaan gebruiken, dit had mede te maken met de
mogelijke overname van TMG door Mediahuis/Talpa, w erd de besluitvorming
omtrent Adoptiq tot nadere orde uitgesteld. In maart 2017 gaf ook De
Persgroep aan dat zeker niet voor eind 2017 het Adoptiq-platform door haar
zou w orden gebruikt. In april 2017 is er een omzet van € 25.000,=

12-04-2018
4

gerealiseerd. Het bestuur w as in dezelfde periode april tot en met juni 2017
druk op zoek naar externe financiering. Het Het bestuur heeft de curator
geïnformeerd dat alle VC’s w aren afgehaakt en de vennootschap de tussentijd
een "burn rate" van ruim € 300.000,= per maand. Begin juni 2017 is aan de
aandeelhouders verzocht om de faillissementsaanvraag mede te
ondertekenen. Toen enkele aandeelhouders dit niet w enste, heeft het bestuur
besloten om op 9 juni 2017 de surseance van betaling aan te vragen, die
dezelfde dag is uitgesproken. In overleg met de curator is besloten om de
surseance van betaling op 13 juni 2017 om te zetten in een faillissement.
Nader onderzoek volgt.
De curator voert overleg met betrokkenen en vervolgt zijn onderzoek.
De curator heeft enkele gesprekken met betrokkenen gevoerd en zal trachten
op zo een kortst mogelijke termijn het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement af te ronden.

11-07-2018
5

Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

15-10-2018
6

Met de bestuurder heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden. Dit w ordt
de komende verslagperiode voortgezet.

16-01-2019
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
12-04-2018
4

Personeelsleden
4.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-6-2017

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met w erknemers en UW V.

12-04-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

12-04-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 23.932,16
totaal

€ 23.932,16

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een kantoorinventaris alsmede telefoons aangetroffen. De zaken zijn
getaxeerd.

12-04-2018
4

In het kader van de doorstart heeft de doorstartende partij een optie tot koop
verkregen. Indien de doorstartende partij de optie licht, zal zij een koopprijs
van € 20.002,= betalen. Licht zij de optie niet dan betaalt de doorstartende
partij een gebruiksvergoeding van € 5.000,=.
De curator is met de doorstartende partij in overleg over een eventuele
verlenging van de optie tot koop. Van de koopprijs is inmiddels een bedrag van
€ 13.500,= ontvangen.
De optie tot koop is niet gelicht. De boedel zal het restant van de inventaris
opeisen en trachten te verkopen.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een aantal
laptops en mobiele telefoons verkocht. De curator zal de overige laptops en
mobiele telefoon via een veiling verkopen.
De vordering uit hoofde van gebruiksvergoeding dient nog te w orden
geïncasseerd.
De curator heeft via een veiling bijna alle telefoons en laptops verkocht.

11-07-2018
5

De curator heeft de vennootschap die de gebruiksvergoeding verschuldigd is
aangeschreven. Deze vennootschap is inmiddels ontbonden en uitgeschreven
bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De curator beraadt zich
over nadere stappen.
Er zijn nog enkele inventaris zaken geveild.

16-01-2019
7

Er is nog een laptop verkocht.

11-07-2019
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de Belastingdienst is op grond van art. 21 lid 2
Invorderingsw et 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank op de
inventaris. In verband daarmee zullen door de curator op grond van art. 57 lid
3 Fw de rechten namens de Belastingdienst w orden uitgeoefend. Te zijner tijd
zal w orden vastgesteld of de vorderingen van de Belastingdienst uit het vrije
boedelactief kunnen w orden voldaan.

12-04-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Telefoongesprekken en correspondentie met derden, opstellen
koopovereenkomsten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-04-2018
4

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad noch onderhanden w erk.

12-04-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving
Intellectuele eigendomsrechten

Verkoopopbrengst
€ 7.502,00

Softw are

€ 20.000,00

totaal

€ 27.502,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Intellectuele eigendomsrechten
In het kader van de doorstart heeft de curator de intellectuele
eigendomsrechten, w aaronder de gebruikte handelsnamen, w oord- en
beeldmerk, het recht op overname van het telefoonnummer, klanten- en
relatiebestand, domeinnamen, goodw ill, w ebsites,
auteursrechten etc. aan de doorstartende partij verkocht voor een bedrag van
€ 7.502,=. De koopprijs is inmiddels op de derdenrekening van het kantoor van
de curator gestort.

12-04-2018
4

Softw are
In het kader van de doorstart heeft de curator een gebruiksrecht verleend op
de door de Adoptiq ontw ikkelde softw are. De gebruiksvergoeding bedraagt €
5.000,=. Daarbij heeft de doorstartende partij een optie verkregen om de
softw are definitief te verkrijgen per 1 oktober 2017. Indien deze optie w ordt
gelicht, dan voldoet de doorstartende partij een aanvullende vergoeding van €
65.000,=.
Gebruiksvergoeding personeel
Indien de doorstarter van de hiervoor genoemde optie op 1 oktober 2017
gebruik maakt, zal zij aan de boedel een gebruiksvergoeding voor het
personeel voldoen van € 30.000,=. Indien de optie niet w ordt gelicht, dan
voldoet de doorstarter aan de boedel een bedrag van € 5.000,=. De vordering
dient nog geïncasseerd te w orden.
De levering van de intellectuele eigendomsrechten en softw are vindt pas
plaats nadat de volledige koopsom is voldaan.
Zoals ook onder punt 3.6 is gemeld is de curator in overleg met de
doorstartende partij over verlenging van de optie. Het bedrag van € 7.502,= is
op de faillissementsrekening bijgeschreven.
De optie is niet gelicht. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris de softw are en IE rechten overgedragen aan een Belgische
vennootschap voor een bedrag van € 25.000,=. RVO claimde een pandrecht op
de softw are, w elk pandrecht door de boedel niet is gehonoreerd. Met
toestemming van de rechter-commissaris is er een minnelijke regeling getroffen
w aarbij RVO € 5.000,= van de verkoopopbrengst ontvangt.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en telefoongesprekken met derden.

12-04-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren aangetroffen.

12-04-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.212.067,94

12-04-2018
4

De Vennootschap bankierde bij de ING Bank en de Rabobank. Het creditsaldo
van € 1.381,94 van de ING-rekening is op de faillissementsrekening
bijgeschreven.
De vordering van de Rabobank bedraagt € 200.813,97 + p.m.
De RVO heeft aan de Vennootschap een krediet verstrekt voor het maximale
bedrag van € 2.025.000,=. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering van
RVO € 1.011.253,97.

5.2 Leasecontracten
De Vennootschap leasete negen auto's. Het merendeel van de auto's zijn
ingeleverd. Voor w at betreft de overige voertuigen heeft de doorstartende
partij afspraken gemaakt met de leasemaatschappij.

12-04-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter zekerheid van het door de Rabobank verstrekte krediet zijn debiteuren en
inventaris verpand.
Ter zekerheid van haar vordering heeft RVO pandrechten verkregen. De
curator onderzoekt de reikw ijdte van de aan RVO verstrekte pandrechten en
treedt daarover met RVO in overleg.
De curator heeft een eerste overleg gehad met RVO. Dit w ordt de komende
verslagperiode voortgezet.
Zie 3.15. Met de RVO is een minnelijke regeling getroffen.

12-04-2018
4

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

12-04-2018
4

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

12-04-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken en derden.

12-04-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

12-04-2018
4

6.4 Beschrijving
Vlak na het uitspreken van het faillissement is de curator op zoek gegaan naar
partijen die interesse hadden om de activiteiten van de Vennootschap voort te
zetten. In het kader daarvan is een informatiememorandum opgesteld, die na
ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst aan enkele partijen is
toegestuurd. Al snel bleek dat er, op één partij na, geen partijen
geïnteresseerd w aren om de activiteiten van Adoptiq voort te zetten. Met deze
partij, en haar advocaat, is vervolgens overleg gevoerd over een doorstart.
Met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder is
overeenstemming bereikt dat de doorstarter per 4 juli 2017 de intellectuele
eigendomsrechten overneemt voor een bedrag van € 7.502,=, alsmede een
gebruiksvergoeding betaalt van € 5.000,= voor de softw are. Daarnaast heeft
de doorstartende partij een optie gekregen om de softw are over te nemen op
uiterlijk 1 oktober 2017 tegen voldoening van een bedrag van € 65.000,=.
Tevens zal, indien de optie w ordt gelicht, de inventaris w orden gekocht voor
een bedrag van € 20.002=. Ook is koper bereid aan circa 7 tot 10 w erknemers
een dienstverband aan te bieden.

12-04-2018
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Verw ezen w ordt naar 3.6 en 3.15. De curator is met de doorstartende partij in
overleg over verlenging van de optie.
Zoals in 3.6 en 3.15 is gemeld is de optie niet gelicht en heeft de curator met
een Belgische vennootschap overeenstemming bereikt.

6.5 Verantwoording
Mede gezien het feit dat er geen interesse w as van derde partijen en de
(on)mogelijkheid dat de softw are via een veiling zou kunnen w orden verkocht
alsmede de intellectuele eigendomsrechten die onverkoopbaar zouden zijn,
heeft de curator bovengenoemde overeenkomst gesloten. Zoals gezegd
hebben de rechter-commissaris en de pandhouder hun goedkeuring hieraan
verleend.

12-04-2018
4

6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

12-04-2018
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en telefoongesprekken met bestuurder en derden.

12-04-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding

12-04-2018

4
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt voortgezet.

11-07-2018
5

Het onderzoek loopt. Aan de directie zijn vragen gesteld w aarop een antw oord
is gekomen. Dit w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

15-10-2018
6

Met de bestuurder heeft een bespreking plaatsgevonden. Dit w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.

16-01-2019
7

Dit w ordt voortgezet.

15-04-2019
8

Dit w ordt voortgezet.

11-07-2019
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Enkel de jaarrekening 2015 is gedeponeerd. De deponering heeft tijdig
plaatsgevonden.

12-04-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

12-04-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

12-04-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-04-2018
4

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-10-2018
6

In samenhang met 7.1. Aan het bestuur zijn vragen gesteld w aarop het
bestuur geantw oord heeft. Dit w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-01-2019
7

Zie 7.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

15-04-2019
8

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

12-04-2018
4

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

7.6 Paulianeus handelen

15-04-2019
8

Zie 7.5 en 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen met derden, divers
onderzoek.

12-04-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator, huur over de boedelperiode, taxatiekosten en
loonw erknemers.

12-04-2018
4

Het UW V heeft een boedelvordering van € 53.901,26 ingediend.

De verhuurder heeft een boedelvordering van € 57.853,08 ingediend.
€ 111.754,34

11-07-2018
5
15-10-2018
6

Door het UW V is een boedelvordering ingediend van € 53.901,26.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend ter hoogte van €
259.233,= uit hoofde van loonheffingen.

12-04-2018
4

€ 259.233,00

15-10-2018
6

€ 376.379,00

15-04-2019
8

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft preferente vordering van € 46.295,49 ingediend.
€ 46.295,49

12-04-2018
4
15-10-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Enkele w erknemers hebben preferente vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 65.400,=.
€ 65.400,00

12-04-2018
4

15-10-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben 15 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

12-04-2018
4

16

11-07-2018
5

17

15-04-2019
8

19

11-07-2019
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.747.574,69

12-04-2018
4

€ 2.747.608,10

11-07-2018
5

€ 2.749.608,10

15-10-2018
6

€ 2.750.555,53

15-04-2019
8

€ 488.074,49

11-07-2019
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-04-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

12-04-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-04-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-04-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Overleg RVO over pandrechten;
- Afw ikkeling doorstart;
- De administratie w ordt verder onderzocht en inventarisatie zal w orden
voortgezet;
- Er zal w orden onderzocht of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen.
- Er zal verder overleg plaatsvinden met de doorstarter over de verlenging van
de optie;
- Met de RVO zal nader overleg plaatsvinden;
- De administratie w ordt verder onderzocht en inventarisatie zal w orden
voortgezet;

12-04-2018
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- Er zal w orden onderzocht of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen.
- De administratie w ordt verder onderzocht en inventarisatie zal w orden
voortgezet;
- Er zal w orden onderzocht of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen;
- Het restant van de inventaris zal w orden verkocht.
- De curator tracht het onderzoek naar de administratie en oorzaken af te
ronden;
- Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen
w ordt voortgezet;
- De curator zal trachten om de laatste restanten van de inventaris te
verkopen.

11-07-2018
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- De curator tracht het onderzoek naar de administratie en oorzaken af te
ronden;
- Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen
en de gesprekken met de bestuurden w orden voortgezet.

16-01-2019
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- De curator zet het onderzoek voort.

15-04-2019
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- De curator zal trachten het onderzoek af te ronden.

11-07-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-04-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

11-07-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

Bijlagen
Bijlagen

12-04-2018
4

