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Algemene gegevens
Naam onderneming
G3 Events B.V.

04-06-2018
1

G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3 Assets B.V.
(geconsolideerd)

09-09-2020
7

G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3 Assets B.V.
(geconsolideerd)

26-11-2020
8

G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3 Assets B.V.
(geconsolideerd)

03-03-2021
9

Gegevens onderneming
G3 Events B.V. ("gefailleerde") is statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk
gevestigd te (1018 AV) Amsterdam aan het adres Sarphatistraat 706 en
geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 62875752.

04-06-2018
1

Gezien de onderlinge verw evenheid tussen een aantal G3-vennootschappen,
w ordt met toestemming van de Rechter-Commissaris geconsolideerd verslag
gedaan.

09-09-2020
7

Voor verslaglegging in deze faillissementen tot aan de datum van dit verslag,
w ordt naar eerdere verslagen in die faillissementen verw ezen.

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is een holdingmaatschappij en verrichtte hoofdzakelijk
holdingactiviteiten. Als moedervennootschap houdt gefailleerde aandelen in
vier Nederlandse dochtervennootschappen:
- G3
- G3
- G3
- G3

04-06-2018
1

Presents B.V., voorheen G3 Sales B.V. ("G3 Presents");
Assets B.V., voorheen G3 Rental B.V. ("G3 Assets");
Resorts B.V., voorheen G3 Airlease B.V. ("G3 Resorts"); en
Islands B.V., voorheen G3 IP B.V. ("G3 Islands").

Daarnaast participeert gefailleerde in Dream Lease B.V. (50%), G3 Live Lease
Ltd (50%)(VK), NRF AMS Ltd (100%)(VK), Blue Bell Tents Ltd (50%)(VK), G3
Hospitality Inc. (100%)(USA), w elke vennootschap op haar beurt aandelen
houdt in Solid Ground Shelters LLC (80%). De vennootschappen binnen de
groep w orden hierna gezamenlijk aangeduid als de "G3 Groep".
In aanvulling: het belang in Live Lease Ltd. is 100%

19-10-2018
2

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -2.665.745,22

€ 4.809.224,55

2016

€ 118.124,00

€ -1.515.156,00

€ 2.505.681,00

2015

€ 8.993,00

€ -478.651,00

€ 710.429,00

2018

€ 0,00

€ -608.394,00

€ 5.433.886,55

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor opgesomde cijfers w erden ontleend aan de administratie die aan
de curator ter beschikking w erd gesteld. Opgemerkt w ordt dat gefailleerde
reeds jaren verlieslatend w as en feitelijk fungeerde als "financieel
doorgeefluik" voor de rest van de G3-Groep. De cijfers van de boekjaren 2017
en (gedeeltelijk) 2018 dienen volgens opgave van de boekhoudkundig
medew erker van gefailleerde nog te w orden geactualiseerd.

04-06-2018
1

De curator is voornemens een forensisch accountant in te schakelen teneinde
een oordeel te (laten) vellen over de gevoerde boekhouding. In dat kader kan
mogelijk meer w orden gezegd over de aan de curator gepresenteerde cijfers
en de juistheid daarvan.

19-10-2018
2

De curator heeft een concept rapport van de forensisch account ontvangen en
intern besproken.

11-03-2019
3

In dit kader verw ijst de curator naar het hoofdstuk rechtmatigheid van dit
verslag.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

04-06-2018
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op datum faillissement 23 w erknemers in dienst,
w aarvan 19 in Nederland en 4 in het Verenigd Koninkrijk. De w erknemers in
Nederland verleenden allen diensten voor één of meerdere
groepsmaatschappijen van de G3-Groep. Voor de vier medew erkers in het
Verenigd Koninkrijk, gold dat zij feitelijk w erkzaamheden verrichtten voor
dochtervennootschap G3 Live Lease Ltd. De curator heeft alle medew erkers
kort na de datum van het faillissement ontslag aangezegd met inachtneming
van de kortst mogelijke opzegtermijn.

Toelichting
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Boedelsaldo
€ 576,31

04-06-2018
1

Toelichting
Het op dit moment gerealiseerde boedelactief is afkomstig van aangetroffen
bancaire saldi.
€ 10.975,86

19-10-2018
2

€ 55.158,19

11-03-2019
3

€ 84.318,87

22-07-2019
4

€ 41.338,07

14-11-2019
5

€ 40.345,68

20-04-2020
6

Toelichting
G3 Events (20 april 2020 - 8 september 2020)
€ 7.823,35

G3 Presents (8 mei 2020 - 8 september 2020)
€ 15.566,75
G3 Holding (8 mei - 8 september 2020)
€ 2.178,37
G3 Assets (20 april 2020 tm 8 september 2020)
€ 52.405,99

09-09-2020
7

Toelichting
G3 Events (9 september 2020 tm 24 november 2020)
€ 19.735,15

26-11-2020
8

G3 Presents (9 september tm 24 november 2020)
€ 41.044,75
G3 Holding (9 september 2020 tm 24 november 2020)
€ 4.264,37
G3 Assets (9 september 2020 tm 24 november 2020)
€ 66.813,99

Toelichting
G3 Events (25 november 2020 tm 02-03-2021
€ 2623,79

03-03-2021
9

G3 Presents (25 november 2020 tm 02-03-2021)
€ 41.654,27
G3 Holding (25 november 2020 tm 02-03-2021)
€ 893,91
G3 Assets (25 november 2020 tm 02-03-2021)
€ 43369,58

Toelichting
G3 Events (03-03-2021 tm 03-06-2021)
€ 2.623,79

04-06-2021
10

G3 Presents (03-03-2021 tm 03-06-2021)
€ 36.249,88
G3 Holding (03-03-2021 tm 03-06-2021)
€ 139,91
G3 Assets (03-03-2021 tm 03-06-2021)
€ 43.369,58
Het saldo is als gevolg van w isseling van bank (onterecht) verminderd met een
negatieve rente. Dit is inmiddels gecorrigeerd.

Toelichting
G3 Events (04-06-2021 tm 12-10-2021)
€ 2.623,79
G3 Presents (04-06-2021 tm 12-10-2021)
€ 36.249,88
G3 Holding (04-06-2021 tm 12-10-2021)
€ 139,91
G3 Assets (04-06-2021 tm 12-10-2021)
€ 33.493,17

29-10-2021
11

Verslagperiode
van
1-5-2018

04-06-2018
1

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

19-10-2018
2

t/m
18-10-2018
van
19-10-2018

11-03-2019
3

t/m
10-3-2019
van
11-3-2019

22-07-2019
4

t/m
21-7-2019
van
22-7-2019

14-11-2019
5

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

20-04-2020
6

t/m
19-4-2020
van
20-4-2020

09-09-2020
7

t/m
8-9-2020
van
9-9-2020

26-11-2020
8

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

03-03-2021
9

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021
t/m

04-06-2021
10

3-6-2021
van
4-6-2021

29-10-2021
11

t/m
28-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

214 uur 24 min

2

159 uur 12 min

3

71 uur 42 min

4

17 uur 48 min

5

38 uur 0 min

6

40 uur 18 min

7

34 uur 12 min

8

218 uur 48 min

9

33 uur 48 min

10

30 uur 18 min

11

57 uur 0 min

totaal

915 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Zie urenverantw oording

04-06-2018
1

Verslag 2
Door een omissie zijn de gew erkte uren op de eerste dag van het faillissement
in het eerste verslag niet meegenomen. De uren van de curator en zijn
medew erkers zijn alsnog in dit verslag verw erkt.

19-10-2018
2

Totaal aantal uren in verslagperiode 3 is 446,2 uur.

11-03-2019
3

In het voorgaande verslag 3, zijn per abuis uren meegenomen van een
medew erker van de curator die formeel niet is geaccrediteerd als
faillissementsmedew erkster. Het aantal bestede uren is in dit verslag 4 is
gecorrigeerd (17,80 ipv 19,5).

22-07-2019
4

Nieuw totaal aantal uren in verslagperiode 4: 463,1

De verslagperiode heeft zich met name gericht op rechtmatigheid.

20-04-2020
6

G3 Events
Verslagperiode 20 april 2020 t/m 8 september 2020
Vorig totaal: 541:24
Periode totaal - 20:30
Nieuw totaal - 561,54

09-09-2020
7

G3 Presents
Verslagperiode 8 mei 2020 t/m 8 september 2020
Vorig totaal: 430:24
Periode totaal - 7:12
Nieuw totaal - 437,36
G3 Assets
Verslagperiode 20 april 2020 t/m 8 september 2020
Vorig totaal: 224:18
Periode totaal - 3:24
Nieuw totaal - 227,42
G3 Holding
Verslagperiode 8 mei 2020 t/m 8 september 2020
Vorig totaal: 167,24
Periode totaal - 3:06
Nieuw totaal - 170,30

- Totaal aantal uren 34,12 / nieuw totaal 1397,42 (ipv w at er nu staat 575,36)
Gedurende de verslagperiode zijn met name uren besteed aan de
voorbereiding van de inmiddels uitgebrachte dagvaarding en overleg met
financiers en Rechter-Commissaris.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------G3 Events
Verslagperiode 9 september 2020 tm 24 november 2020
Vorig totaal: 561,54
Periode totaal - 68:54
Nieuw totaal - 630,48
G3 Presents
Verslagperiode 9 september 2020 tm 24 november 2020
Vorig totaal: 437,36
Periode totaal - 56:00
Nieuw totaal - 493,36
G3 Assets
Verslagperiode 9 september 2020 tm 24 november 2020
Vorig totaal: 227,42
Periode totaal - 70,42
Nieuw totaal - 298,24
G3 Holding
Verslagperiode 9 september 2020 tm 24 november 2020
Vorig totaal: 170,30
Periode totaal - 23:12
Nieuw totaal - 193,42

26-11-2020
8

Gedurende de verslagperiode zien de gew erkte uren met name op contacten
met de Rechter-Commissaris en betrokken advocaten.

03-03-2021
9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------verslag 9
Toelichting bestede uren
G3 Events
Verslagperiode 25 november 2020 tm 02-03-2021
Vorig totaal: 630,48
Periode totaal - 11:06
Nieuw totaal - 641:54
G3 Presents
Verslagperiode 25 november 2020 tm 02-03-2021
Vorig totaal: 493,36
Periode totaal - 14:36
Nieuw totaal - 508:12
G3 Assets
Verslagperiode 25 november 2020 tm 02-03-2021
Vorig totaal: 298,24
Periode totaal - 6:24
Nieuw totaal - 304:48
G3 Holding
Verslagperiode 25 november 2020 tm 02-03-2021
Vorig totaal: 193,42
Periode totaal - 1:42
Nieuw totaal - 195,24

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd op 13 maart 2015 opgericht. De activiteiten van gefailleerde
richtten zich op holdingactiviteiten. Op de datum van het faillissement w erd de
directie van gefailleerde gevoerd door de heer C.P. Dijk, G3 Holding B.V.
("Holding"), sedert 29 mei 2018 tevens in staat van faillissement, en mevrouw
I. Marks, allen zelfstandig bevoegd bestuurder.

04-06-2018
1

De bestuurders van Holding zijn G3 Trading B.V. en de heer T.A.C. Bouman. De
bestuurder van G3 Trading B.V. is Big Fish B.V., w aarvan de heer C.P. Dijk enig
aandeelhouder en bestuurder is.
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog niet aangetroffen.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

1.3 Verzekeringen
In het faillissement w erden de gebruikelijke verzekeringen aangetroffen.
Vanw ege de onmogelijkheid om premie te voldoen na de datum van het
faillissement, w erden deze verzekeringen beëindigd/geroyeerd.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

1.4 Huur
G3-Groep maakt voor de opslag van de voorraden die zich in Nederland
bevinden gebruik van een magazijn te (3641 RC) Mijdrecht aan het adres
Handelsw eg 16A. Dit magazijn w ordt gehuurd door gefailleerde. De curator
heeft de huurovereenkomst op 22 mei 2018 ex art. 39 Fw opgezegd tegen de
kortst mogelijke termijn. Hierbij w ordt een opzegtermijn van maximaal drie
maanden in acht genomen.

04-06-2018
1

De door gefailleerde gehuurde loods w erd inmiddels ontruimd en opgeleverd.

19-10-2018
2

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de eerste en voorlopige bevindingen van de curator ligt de oorzaak
van het faillissement in het navolgende.
De groep van vennootschappen w aartoe gefailleerde behoort, heeft een
stormachtige groei doorgemaakt. Een van de bestuurders van gefailleerde is
rond 2011 aangevangen met het verkopen van branded gadgets - w aaronder
tentjes voor gebruik op festivals - onder de handelsnaam Great Green
Gadgets. Die activiteiten w aren (onder de naam G3 Sales, later G3 Presents
genoemd) zo succesvol, dat het w erkterrein van de G3-Groep zich naast
verkoop van tentjes/gadgets (onder de naam G3 Rental, later G3 Assets
genoemd) tevens verlegde naar verhuur van tenten en tentstructuren.
Gefailleerde trad sedert haar oprichting op als holdingvennootschap voor
laatstgenoemde vennootschappen. De G3-Groep kon tot datum faillissement
alle grote festivals in Europa tot haar klantenkring rekenen. Deze festivals
namen in veel gevallen zow el branded salesproducten en rentalproducten af,
w aarbij het telkens ging om zeer aanzienlijke aantallen.
De financiering van de G3-Groep liep primair via gefailleerde. Blijkens het
verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring is gefailleerde en enkele van
haar dochtervennootschappen in augustus 2016 een kredietfaciliteit

04-06-2018
1

overeengekomen met ING Bank N.V. ("ING"). Sinds april 2017 zijn door
gefailleerde met ING gesprekken gevoerd over een verlenging en uitbreiding
van de kredietfaciliteit in combinatie met een investering door ING in aandelen
van gefailleerde. Vooruitlopend op het definitieve besluit ter zake de
participatie van ING, is de bestaande kredietfaciliteit bij ING in juli 2017
verlengd en zelfs uitgebreid. Het doel w as om met de kredietfaciliteit van ING
financiers FundIQ Mezzanine I C.V. (“FundIQ”), Schroder Securization II S.A.
(“Schroder”) en/of Valuas VC III B.V. (“Valuas”) uit te nemen. ING heeft in
oktober 2017 evenw el geconstateerd dat sprake w as van verzuim onder de
kredietfaciliteit. Enkele w eken later is door ING aan gefailleerde medegedeeld
dat de participatie geen doorgang kon vinden.
Op grond van het eerder genoemde verzuim heeft ING de bankrelatie met
gefailleerde en haar dochtervennootschappen bij brief van 12 december 2017
beëindigd. Reden daarvoor w as een ernstige vertrouw ensbreuk. Naast het feit
dat de prognoses materieel naar beneden moesten w orden bijgesteld, bleek
de G3-Groep in acute financiële problemen te verkeren.
Die financiële problemen zijn hoofdzakelijk gelegen in het feit dat de G3-Groep
in 2017 activiteiten is gaan ontplooien in het Verenigd Koninkrijk. Op 13 maart
2017 heeft gefailleerde een overeenkomst voor vijf jaar, met een
verlengingsoptie voor nog eens vijf jaar, gesloten met Live Nation (Music) UK
Limited ("Live Nation") voor het verzorgen van tijdelijke accommodaties
(inclusief vervoer, transport, opslag en onderhoud daarvan) bij door Live
Nation georganiseerde evenementen. Met dat contract w as een zeer
aanzienlijk investering in nieuw e assets gemoeid, die door haar
dochtervennootschap Live Lease Ltd (VK) w erd gefinancierd, althans via
gefailleerde. De kennelijke strategie van het management van gefailleerde w as
met een langlopend contract de markt in het Verenigd Koninkrijk te penetreren
met (in eerste instantie) scherpe, maar verlieslatende tarieven die in de
opvolgende jaren zouden w orden gecompenseerd met (hogere) w él
kostendekkende tarieven.
Die strategie vereiste echter dat het eerste verlieslatende jaar financieel
diende te w orden overbrugd. Toen bleek dat het festivalseizoen in 2017 in het
Verenigd Koninkrijk - door aanhoudende regenval en w ateroverlast - letterlijk
in het w ater viel en uiteenlopende logistieke (aanloop)problemen met
handelspartners in het Verenigd Koninkrijk, zeer aanzienlijke kosten met zich
brachten, resulteerde de operatie aldaar in een niet te overziene "cashdrain".
Als gevolg van het gebrek aan liquide middelen, kon gefailleerde niet voldoen
aan haar (rente)betalingsverplichtingen jegens haar financiers. Ondanks
diverse (indringende) gesprekken met de vier betrokken financiers tot vlak
voor datum faillissement, is het gefailleerde uiteindelijk niet gelukt de
kredietfaciliteit bij ING of elders te herfinancieren en w as zij genoodzaakt haar
eigen faillissement aan te vragen.
De curator is voornemens een forensisch accountant in te schakelen teneinde
nader inzicht te krijgen in de gevoerde administratie en daarmee tevens de
oorzaken van het faillissement.

19-10-2018
2

De curator heeft een rapportage ontvangen van de forensisch accountant en
zal de bestuurders verzoeken op de inhoud daarvan te reageren. Mogelijk
geeft dit aanleiding tot nieuw e inzichten ter zake de oorzaak van het
faillissement.

11-03-2019
3

De curator verw ijst op dit punt naar het hoofdstuk rechtmatigheid van dit
verslag.

22-07-2019

4
Idem.

20-04-2020
6

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De door de curator vastgestelde feiten en omstandigheden die hebben geleid
tot faillissement en hebben uiteindelijk aanleiding gegeven om de gezamenlijke
bestuurders in rechte te betrekken. Zie verder een toelichting onder het kopje
rechtmatigheid onder punt 7 van dit verslag.

26-11-2020
8

De dagvaarding w erd aangebracht ter rolzitting van 17 februari 2020. Namens
één van de gedaagden stelde zich een advocaat.

03-03-2021
9

Zie verder onder de punten 7.8 en 9.1 van dit verslag.

04-06-2021
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

04-06-2018
1

Toelichting
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

04-06-2018
1

Toelichting
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-5-2018

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact w erknemers, informeren/ontslag/intake en contact UW V, nagaan
personeelsadministratie failliet

04-06-2018
1

Inmiddels w erd dit dossier in samenspraak met UW V en - w aar nodig de
voormalige medew erkers - afgerond.

19-10-2018
2

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Geen meer.

26-11-2020
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 610,00

€ 0,00

totaal

€ 610,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke kantoorinventaris in eigendom, die zich
bevindt in een door Holding gehuurd kantoorpand te Amsterdam aan het adres
Sarphatistraat 706. De curator zal trachten de kantoorinventaris te gelde te
maken.

04-06-2018
1

De curator heeft de kantoorinventaris - hoofdzakelijk van het merk IKEA - aan
een opkoper verkocht, onder gelijktijdige ontruiming van het bij gefailleerde in
gebruik zijnde kantoorpand.

19-10-2018
2

Afgerond.

11-03-2019
3

G3 Assets
Inzake het faillissement G3 Assets dient het dossier met de Belgische
leverancier van tenten nog steeds te w orden afgew ikkeld. Deze partij
pretendeert een eigendomsvoorbehoud te hebben. De betreffende tenten
liggen extern in opslag bij de doorstarter.

09-09-2020
7

Vooralsnog zit er geen bew eging in dit subdossier. De curator zal w ederom
aandringen op afw ikkeling.

26-11-2020
8

Zie vorig verslag. Als gevolg van de COVID-19 pandemie lijkt het subdossier
minder opportuun te zijn.

03-03-2021
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. Aangezien
gefailleerde een achterstand heeft laten ontstaan in het afdragen van
loonheffingen, zal de curator ex art. 57 lid 3 Fw het fiscale bodemvoorrecht
uitoefenen namens de Belastingdienst.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De curator zal w ederom contact zoeken met de Belgische partij.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

03-03-2021
9

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop kantoorinventaris.

04-06-2018
1

Uitbetaling opbrengst via derdenrekening van het kantoor van de curator.

19-10-2018
2

Afgerond.

11-03-2019
3

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De curator zal w ederom contact zoeken met de Belgische partij voornoemd.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

03-03-2021
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde houdt aandelen in diverse vennootschappen. De boekw aarde van
deze financiële activa bedroeg op datum faillissement € 581.507. Inmiddels zijn
de dochtervennootschappen G3 Presents en G3 Assets eveneens in staat van
faillissement verklaard. De curator zal - voor zover opportuun - onderzoek
doen naar w aarde van de overige participaties.

04-06-2018
1

Gedurende de verslagperiode w erd het belang in joint venture Dream Lease
B.V. in opdracht van de curator door een valuator gew aardeerd. Die
w aardering kw am uit op een w aarde van nihil. De andere aandeelhouder heeft
aangegeven de aandelen voor € 1,- over te w illen nemen. Inmiddels w erd met
instemming van de rechter-commissaris een volmacht verleend aan de notaris
om de levering van de aandelen in gang te zetten.

19-10-2018
2

Dezelfde valuator w erd opdracht gegeven het 50%-belang in Blue Bell Tents
Ltd. te w aarderen. Zodra de w aarde van genoemd belang bekend is, zal in
onderhandeling w orden getreden met de andere aandeelhouder. Deze
aandeelhouder heeft aangegeven het belang van gefailleerde over te w illen
nemen.
De curator onderzoekt of de overige 100%-deelnemingen die nog niet in staat
van faillissement verkeren nog enige w aarde vertegenw oordigen. Indien enig
actief ontbreekt, zal aan de rechter-commissaris toestemming w orden verzocht
om - w aar mogelijk - tot (turbo) liquidatie over te mogen gaan.
Voor w at betreft de deelneming G3 Live Lease Ltd. ("Live Lease") geldt dat
deze vennootschap op drie locaties voorraden aanhield in het Verenigd
Koninkrijk. Zow el gefailleerde vennootschap als G3 Presents B.V. hebben beide
een aanzienlijke vordering op Live Lease, w elke vorderingen zijn verpand aan
ING. De door gefailleerde en G3 Presents verstrekte leningen zijn gebruikt om
voorraden in het Verenigd Koninkrijk te verw erven. Nu in het Verenigd
Koninkrijk voor bedoelde voorraad geen kopers konden w orden
geïnteresseerd, is in samenspraak met pandhouder ING, doorstarter Camp
Solutions, de bestuurder van Live Lease en de curator afgesproken dat de
voorraad van Live Lease voor rekening en risico van Camp Solutions naar
Nederland zou w orden gehaald, zou w orden geïnventariseerd en - onder
begeleiding van NTAB - te gelde zou w orden gemaakt.
In dat tijdrovende traject heeft de curator w aar mogelijk een bemiddelende rol
gespeeld, teneinde diverse obstakels w eg te nemen, zoals de afkoop van het
gepretendeerde retentierecht van diverse partijen die nog opslagkosten
vergoed dienden te krijgen, w aaronder de verhuurder van het G3-w arehouse
te Stroud (VK), een transportonderneming en een w asserette. Al deze partijen
hadden deelvoorraden van Live Lease onder zich. De kosten van afkoop zijn
voorgeschoten door Camp Solutions en ING.
Bij een succesvolle verkoop van de voorraad door Live Lease, zal de boedel
een boedelbijdrage over de netto opbrengst toucheren. Eventueel gemaakte
kosten strekken in mindering op de eventuele opbrengst. Voorts w erd
overeengekomen dat ING afstand zal doen van de verpande vorderingen van
gefailleerde vennootschap en G3 Presents, nu de verw achte (netto) opbrengst
van de voorraad de vorderingen niet zal overstijgen. Uitgangspunt is dat er
vervolgens geen schulden en/of assets in Live Lease resteren, w aarna tot
liquidatie van Live Lease kan w orden besloten.

De curator onderzoekt de levensvatbaarheid van enkele deelnemingen.
Inmiddels w erd de joint venture Sanitrax Camp Solutions B.V. vanw ege het
ontbreken van actief geliquideerd. Voor liquidatie staan tevens op de
nominatie G3 Resort B.V. en G3 Islands B.V.

11-03-2019
3

De aanzienlijke voorraad structuren en linnen van G3 Live Lease Ltd. in het VK
(eigendom van G3 Live Lease Ltd.) w erd door haar onderhands verkocht, in
w elk kader de boedel een boedelbijdrage ontving. Getracht is de naar
Nederland overgebrachte voorraad alhier te veilen. Aangezien er feitelijke
slechts één partij in staat w as om de gehele voorraad direct te kopen, is de
veiling onder begeleiding van NTAB feitelijk mislukt en is de voorraad alsnog
onderhands verkocht. De curator heeft daarbij - in het kader van de
afw ikkeling van haar dochtervennootschap in het VK - een bemiddelende rol
gespeeld. De netto opbrengst is toegekomen aan pandhouder ING. Uiteindelijk
heeft de voorraad een fractie van de w erkelijk w aarde opgebracht aangezien
de voorraad door vermeende diefstal in het VK incompleet w as, de voorraad
door nieuw e ontw ikkelingen reeds w as verouderd en door een intensief en nat
seizoen niet in alle gevallen correct w as opgeslagen.

22-07-2019
4

G3 Resort B.V. en G3 Islands B.V. kunnen w orden geliquideerd in w elk kader
nog een liquidatiebalans dient te w orden opgesteld.
De curator is doende met liquidatie van eerder genoemde vennootschappen.
Daarnaast is de liquidatie van G3 Live Lease in gang gezet.

14-11-2019
5

G3 Events
De curator is doende met de liquidatie van G3 Resorts en G3 Islands B.V.

09-09-2020
7

Geen ontw ikkelingen.

26-11-2020
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek overige activa.

04-06-2018
1

Afw ikkeling deelnemingen, verkoop voorraad Live Lease

19-10-2018
2

Terzake de verkoop van de voorraad van Live Lease is de curator tot
overeenstemming gekomen. Naar verw achting kan het dossier spoedig w orden
afgew ikkeld. De boedel ontvangt een nader overeengekomen boedelbijdrage.
Voorts zal de curator "lege" dochter vennootschappen van gefailleerde
ontbinden.

11-03-2019
3

De w aarde van de deelneming Blue Bell Tents Ltd. w erd gew aardeerd op nihil.
De curator heeft de aandelen desondanks aangeboden aan de andere
aandeelhouder voor een bedrag van € 3.357,75
De verkoop en overdracht van de voorraad in het VK is afgew ikkeld. De curator
is voornemens in overleg met het bestuur - G3 Live Lease op korte termijn te
liquideren vanw ege het ontbreken van (concrete) baten.

22-07-2019
4

De liquidatie van G3 Live Lease is in gang gezet en formeel verzocht door de
bestuurder aldaar.

14-11-2019
5

G3 Live Lease w erd geliquideerd en uitgeschreven uit het handelsregister.

20-04-2020
6

G3 Events
Liquidatie G3 Resorts en G3 Islands.

09-09-2020
7

Concept-liquidatie besluiten zijn gereed en zullen w orden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.

26-11-2020
8

Indiening liquidatie bestuurder.

03-03-2021
9

Nog in behandeling.

04-06-2021
10

De G3 groeps-vennootschappen G3 Island B.V. en G3 Resorts B.V. w erden op
verzoek van de curator geliquideerd.

29-10-2021
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
rekening-courant G3 Sanitrax Camp
Solutions B.V.

Omvang
€ 30,81

Opbrengst

Boedelbijdr.

Beschrijving

rekening-courant G3 Hospitallity B.V.
rekening-courant G3 Holding B.V.
rekening-courant G3 Live Lease Ltd
rekening-courant G3 Relief B.V.
rekening-courant (G3 Industry Inc. (USA)

Omvang

€ 48,00
€ 21.211,46

€ 9.856,02

rekening-courant G3 Affordable Homes

€ 170,72
€ 29.899,55

rekening-courant G3 Presents B.V.

€ 3.575.446,76

rekening-courant G3 Assets B.V.

€ 1.426.925,19

Toelichting debiteuren

€ 0,00

€ 1.369.679,30

rekening-courant Solid Ground Shelters
LLC

totaal

€ 0,00

€ 938.438,01

€ 1.371,60

rekening-courant NRF AMS Ltd (G3 UK Ltd)

Boedelbijdr.

€ 57.090,57

rekening-courant G3 Islands B.V.
(voorheen G3 IP B.V.)

rekening-courant G3 Resorts B.V.
(voorheen G3 Airlease)

Opbrengst

€ 367.902,23
€ 7.798.070,22

Toelichting debiteuren
Het debiteurensaldo komt voort uit de voorlopige en nog niet gecorrigeerde
cijfers over het jaar 2018. Vooralsnog gaat de curator er vanuit dat het
overgrote deel van de intercompany-vorderingen niet of slechts zeer ter dele
verhaalbaar is. Naar de eventuele overige debiteuren verricht de curator nader
onderzoek.

04-06-2018
1

De curator concludeert dat alle rekening courant vorderingen op deelnemingen
oninbaar moeten w orden geacht, op de vorderingen op tw ee
vennootschappen in de Verenigde Staten na. Aangezien de curator in de
Verenigde Staten met de betreffende debiteuren in een procedure is
verw ikkeld, is niet de verw achting dat de rekening-courant vorderingen op
eerste verzoek zullen w orden voldaan. Overigens zijn ook deze vorderingen
aan ING verpand.

19-10-2018
2

Vooralsnog geen ontw ikkelingen, anders dan de ontvangst van een
aangehouden creditsaldo op een rekening bij ABN AMRO Bank N.V.

11-03-2019
3

De curator concludeert dat het debiteurensaldo definitief als oninbaar moet
w orden beschouw d, mogelijk met uitzondering van de vorderingen op de tw ee
vennootschappen in de VS.

22-07-2019
4

Geen ontw ikkelingen.

14-11-2019
5

W ederom geen ontw ikkelingen.

20-04-2020
6

G3 Events
Terzake het VS-dossier zijn vooralsnog geen ontw ikkelingen te melden.

09-09-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Stil pandhouder ING heeft haar pandrecht op debiteuren op informele w ijze
openbaar gemaakt. De curator laat eventuele inning ter zake de debiteuren
vooralsnog over aan de pandhouder.

04-06-2018
1

Vooralsnog geen.

19-10-2018
2

Vooralsnog geen, voornamelijk in verband met ontbreken verhaal.

11-03-2019
3

Vooralsnog geen, met uitzondering van mogelijke incassoactiviteiten in de VS.

22-07-2019
4

Geen ontw ikkelingen.

14-11-2019
5

Geen ontw ikkelingen.

20-04-2020
6

G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
Geen ontw ikkelingen.

09-09-2020
7

W ederom geen ontw ikkelingen.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

03-03-2021
9

Geen ontw ikkelingen.

04-06-2021
10

Geen ontw ikkelingen.

29-10-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde en enkele van haar dochtervennootschappen hebben in augustus
2016 overeenstemming bereikt met ING over een kredietfaciliteit. Vanaf april
2017 heeft het bestuur van gefailleerde gesprekken gevoerd met ING over de
uitbreiding van het krediet in combinatie met een investering in de aandelen
van gefailleerde door ING.
In oktober 2017 heeft ING zich op het standpunt gesteld dat er sprake w as
van verzuim onder de kredietfaciliteit. De bankrelatie tussen ING en
gefailleerde en haar dochtervennootschappen is in december 2017 beëindigd,
w aarbij de datum van de opeising van het krediet is uitgesteld tot 15 mei

04-06-2018
1

2018.
Verder heeft gefailleerde financieringen aangetrokken bij een drietal externe
financiers, te w eten FundIQ op 19 december 2016, Schroder op 30 januari
2017 en Valuas op 8 november 2017.
Uit de administratie van gefailleerde en/of de door de verschillende financiers
verstrekte opgaaf van hun vordering, blijken de volgende schulden:
ING
FundIQ
Schroder
Valuas

€ 4.458.686,03 (rekening-courant en overige kredietfaciliteiten)
€ 2.500.000 (te vermeerderen met rente en kosten)
€ 5.000.000 (te vermeerderen met rente en kosten)
€ 1.500.000 (te vermeerderen met rente en kosten)

Toelichting vordering van bank(en)
In verband met de uitw inning van de zekerheden, zullen de betrokken
financiers w orden verzocht hun vorderingen te actualiseren.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator voert overleg met de financiers ter zake de voortgang van de
afw ikkeling.

Toelichting vordering van bank(en)
Zie het vorige verslag op dit punt.

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft aangegeven haar aangepaste vordering in te zullen dienen.

Toelichting vordering van bank(en)
G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
ING bank heeft haar aangepaste vordering ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
Geen ontw ikkelingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover de informatie van de curator strekt, hebben alle betrokken
financiers rechtsmaatregelen genomen tegen één of meerdere bestuurders.

Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog geen noemensw aardige ontw ikkelingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog geen ontw ikkelingen.

5.2 Leasecontracten

19-10-2018
2

11-03-2019
3

22-07-2019
4

14-11-2019
5

09-09-2020
7

26-11-2020
8

03-03-2021
9

04-06-2021
10

29-10-2021
11

5.2 Leasecontracten
Leaseauto’s

04-06-2018
1

Gefailleerde heeft een tw eetal leaseovereenkomsten gesloten met betrekking
tot de lease van een Volkw agen Golf (operational lease). Geen van de
doorstartkandidaten w as geïnteresseerd in de overname van de
leaseovereenkomsten. De tw ee w erknemers van gefailleerde die gebruik
maakten van de tw ee bedrijfsauto’s, hebben de voertuigen op 23 mei 2018
aan de leasemaatschappij afgegeven. De leaseovereenkomsten betreffende
leaseovereenkomsten zijn op diezelfde datum geëindigd.
Heftruck
Gefailleerde leaset een heftruck (bouw jaar 2018) van Jungheinrich Financial
Services B.V., die door G3 w ordt gebruikt in het magazijn te Mijdrecht. De
maandelijkse huur bedraagt € 619,86 exclusief BTW . De curator heeft de
leaseovereenkomst vooralsnog niet beëindigd, omdat er mogelijk interesse
bestaat in de voortzetting van het gebruik van de heftruck door een
doorstarter.
Stofzuiger magazijn
In het magazijn te Mijdrecht, bevindt zich een stofzuiger van het type Config.
F3313. Gefailleerde leaset de betreffende machine van Verhagen Leiden B.V.
tegen een maandelijks te betalen vergoeding van € 108,90. De curator zal
onderzoeken of er bij een doorstarter interesse bestaat in de (tijdelijke)
voortzetting van het gebruik van de machine.
Alle geleaste zaken zijn teruggenomen door de betreffende
leasemaatschappijen.

19-10-2018
2

Afgerond.

11-03-2019
3

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Afgerond.

26-11-2020
8

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
ING

04-06-2018
1

ING pretendeert een pandrecht op de bedrijfsuitrusting, de voorraden, de
vorderingen en de IP-rechten van de G3-Groep.
FundIQ
Vooralsnog is niet gebleken dat de G3-Groep ten gunste van FundIQ
pandrechten heeft gevestigd.
Schroder
Schroder pretendeert een pandrecht op 2.389 specifieke tentstructuren die
eigendom zijn van de G3-Groep.
Valuas
Het is de curator vooralsnog niet gebleken dat de G3-Groep pandrechten heeft
gevesigd ten gunste van Valuas.
De vier financiers hebben bij het verstrekken van de financieringen bedongen
dat een of meerdere andere vennootschappen binnen de G3-Groep,
w aaronder de Holding en de dochtervennootschappen van gefailleerde,
toetreden als mededebiteur. De betreffende vennootschappen zijn dan ook
hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van gefailleerde aan de vier financiers.
FundIQ stelt dat zij is benadeeld door later ten gunste van ING en/of Schroder
gevestigde pandrechten. Tussen de verschillende financiers bestaat om die
reden discussie over de rechtsgeldigheid van de door gefailleerde, G3
Presents, G3 Assets (en overige vennootschappen binnen de G3-Groep)
verstrekte zekerheden. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.
De curator begrijpt dat de betrokken financiers met succes doende zijn om
eventueel bedongen borgstellingen uit te w innen. Het is de curator bekend dat
in dat kader inmiddels bedragen zijn betaald. De curator zal de betrokken
financiers verzoeken hun vorderingen te actualiseren.

19-10-2018
2

De curator zal de financiers verzoeken hun vorderingen te actualiseren.

22-07-2019
4

Zie voorgaand verslag.

14-11-2019
5

G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
Vorderingen zijn thans up to date.

09-09-2020
7

Geen ontw ikkelingen.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

04-06-2021
10

Geen ontw ikkelingen.

29-10-2021
11

5.4 Separatistenpositie
Stil pandhouder ING heeft haar pandrecht op debiteuren op informele w ijze
openbaar gemaakt. De curator laat eventuele inning ter zake de debiteuren
vooralsnog over aan de pandhouder.

04-06-2018
1

Voor zover bekend geen relevante ontw ikkelingen.

22-07-2019
4

Geen relevante ontw ikkelingen.

14-11-2019
5

Geen ontw ikkelingen.

20-04-2020
6

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Geen ontw ikkelingen.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

04-06-2021
10

Geen ontw ikkelingen.

29-10-2021
11

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

04-06-2018
1

G3 Assets
Discussie met Belgische leverancier is nog steeds actueel.

09-09-2020
7

Zie vorige verslag.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

03-03-2021
9

Geen ontw ikkelingen.

04-06-2021
10

5.6 Retentierechten
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
ING heeft haar pandrecht op debiteuren op informele w ijze openbaar gemaakt.
Aangezien de curator de inning ter zake van de debiteurenportefeuille
vooralsnog aan de pandhouder overlaat, zijn er tot op heden geen afspraken
gemaakt over een boedelbijdrage.

Toelichting
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

04-06-2018
1

09-09-2020
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie financiering en zekerheden en correspondentie met de vier
financiers.

04-06-2018
1

Overleg ter zake de voortgang van de afw ikkeling van het faillissement.

11-03-2019
3

Afgerond.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de verslagperiode w erden de w erkzaamheden van gefailleerde in
zeer beperkte mate voortgezet. Deze w erkzaamheden bestonden met name
uit het informeren van de festivals en het managen van verw achtingen ter
zake een mogelijke doorstart. Aangezien het festivalseizoen op het punt staat
om aan te vangen en er tot heden nauw elijks tot geen uitvoeringshandelingen
behoefden te w orden uitgevoerd, konden de lopende w erkzaamheden in die
zin w orden beperkt. Als gevolg van de op handen zijnde doorstart, zijn de
lopende w erkzaamheden overgenomen door de doorstartende onderneming.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Gedurende de verslagperiode hebben de curator, zijn medew erkers en de
beschikbare medew erkers van gefailleerde, alles in het w erk gesteld om de
festivals "aan boord" te houden, mede in afw achting van een mogelijke
doorstart. Door de curator w erd vastgesteld dat de opdrachtgevers van
gefailleerde zeer trouw zijn en vrijw el allemaal tot het uiterste moment hebben
gew acht alvorens naar alternatieven te zoeken. Het lijkt er thans op dat het
overgrote deel van de festivals op basis van (geheel of gedeeltelijke) nieuw e
afspraken alsnog w orden bediend door de doorstartende onderneming.

04-06-2018
1

Afgerond.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Aanstonds na uitspraak van het faillissement is getracht voor de (op dat
moment deels nog te failleren) G3-Groep, een algehele doorstart te realiseren.
In dat verband w erd geïnteresseerde partijen verzocht een
geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen, w aarna hen een investment
memorandum w erd verstrekt met enige informatie over de activa w aarop kon
w orden geboden. Diverse (meer en minder serieuze) partijen - zo’n 15 in totaal
- hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in meer of mindere mate
nader onderzoek te doen naar de activa, de (mogelijk) toekomstige
w instgevendheid en de kansen om met festivals een succesvolle doorstart te
realiseren van zow el de sales- als de rentalactiviteiten. Geïnteresseerde
partijen w erden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 11 mei 2018 om 17:00
uur hun onvoorw aardelijke bod uit te brengen. Zo’n 5 partijen partijen hebben
tijdig een bod uitgebracht, echter geen enkel bod w as voor de curator en de
zekerheidsgerechtigden aanvaardbaar. Daarop is besloten geïnteresseerde
partijen uit te nodigen om op individuele basis met de curator in
onderhandeling te treden. Enkele van de geïnteresseerde partijen - en partijen
die zich gedurende het proces bij de curator meldden - hebben zeer uitvoerig
financieel (boeken)onderzoek gedaan. Ook die onderhandelingen hebben
uiteindelijk niet tot een aanvaardbaar resultaat geleid.
Terugkerend probleem lijkt te zijn gew eest dat het grootste gedeelte van de
festivals die een order bij de G3-Groep hadden geplaatst, een deel van de
facturen hebben aanbetaald. Die situatie zou ertoe leiden dat ofw el een
eventuele doorstartende onderneming de festivals verlieslatend zou moeten
bedienen, dan w el dat festivals zouden moeten w orden verleid om tot nieuw e
afspraken met de doorstartende onderneming te komen. Daarbij w as het
voorts de vraag of de festivals volgend seizoen w ederom zaken zouden w illen
doen met de doorstartende onderneming. Deze in alle gevallen onzekere
situatie, tezamen met een aanzienlijke investering in tentstructuren en kosten
van overhead, w as voor de diverse geïnteresseerde partijen reden om
(alsnog) geen bod uit te brengen.
In de dagen na 18 mei 2018 zijn er alsnog constructieve onderhandelingen op
gang gekomen met de doorstartende onderneming, CampSolutions B.V.
("CampSolutions"). Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot een
koopovereenkomst w aarbij CampSolutions de rentalactiviteiten van de G3Groep doorstart. De onderhavige faillissementsboedel speelt daarbij een
beperkte rol en heeft slechts aanspraak op een geringe vergoeding ter zake
goodw ill. Zodra de koopovereenkomst is gefinaliseerd en de koopsom is
ontvangen, zal daarvan in het volgende verslag verantw oording w orden
afgelegd.

6.5 Verantwoording

04-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Verantw oording van de doorstart volgt in het volgende verslag.

04-06-2018
1

Voor de deels (verpande en gehuurde) voorraden en de onderneming
(goodw ill) van gefailleerde w erd in totaal een bedrag van € 1.100.000,gerealiseerd. Daarvan w erd een bedrag van € 662.500,- afgedragen aan de
financiers van joint venture Dream Lease B.V., die op de gehuurde voorraad
een pandrecht hadden bedongen. Voor goodw ill w erd een bedrag van €
130.000 gerealiseerd, w elk bedrag zal toevloeien aan gefailleerde
vennootschap aangezien in die vennootschap alle rental contracten zaten.
Pandhouder ING komt - minus een boedelbijdrage ten gunste van G3 Asset BV
- een bedrag van € 277.500 toe.

19-10-2018
2

Genoemde bedragen zullen op korte termijn van de derdenrekening van het
kantoor van de curator aan ING/de boedel van gefailleerde w orden voldaan.
Afgerond.

11-03-2019
3

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

6.6 Opbrengst
€ 0,00

04-06-2018
1

Toelichting
Nog niet van toepassing
€ 130.000,00

19-10-2018
2

Toelichting
Genoemd bedrag w erd gerealiseerd uit hoofde van goodw ill.

Toelichting
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

04-06-2018
1

Toelichting
Er w erd in dit faillissement geen boedelbijdrage bedongen.

Toelichting
G3 Presents
De boedel dient een bijdrage van € 20.000 nog te ontvangen van Tomorrow land.

Toelichting
De boedelbijdrage w erd voldaan.

09-09-2020
7

03-03-2021
9

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal de nog te ondertekenen koopovereenkomst
zow el praktisch als financieel w orden afgew ikkeld. Zoals hiervoor aangegeven
zal hiervan in het volgende verslag verantw oording w orden afgelegd.

04-06-2018
1

De doorstart w erd in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld. Naar
verw achting zijn er in dit verband geen w erkzaamheden meer te verrichten.

19-10-2018
2

Afgerond.

11-03-2019
3

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient zich nog een oordeel te vormen over de kw aliteit van de
boekhouding van gefailleerde.

04-06-2018
1

De curator is voornemens een forensisch accountant onderzoek te laten doen
naar de kw aliteit van de boekhouding. Inmiddels w erd een verzoek gedaan
een offerte uit te brengen. Na akkoord van de rechter-commissaris zal zo
spoedig mogelijk w orden gestart met genoemd onderzoek.

19-10-2018
2

De curator heeft inmiddels een concept rapportage ontvangen van de
forensisch accountant. Dat rapport zal aan de bestuurders voor commentaar
w orden voorgelegd.

11-03-2019
3

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De curator stelt zich op het standpunt dat artikel 2:10 BW is geschonden in
w elk verband de bestuurders inmiddels in rechte zijn betrokken.

26-11-2020
8

De curator heeft rechtsmaatregelen genomen.

03-03-2021
9

Zoals aangegeven, heeft de curator rechtsmaatregelen genomen en
conservatoir beslag gelegd ten laste van één van de bestuurders. Deze
bestuurder w erd inmiddels op eigen verzoek in staat van faillissement
verklaard.

04-06-2021
10

De curator zet de procedure tegen tw ee bestuurders voort. De procedure
tegen de derde bestuurder w erd vanw ege een faillissement geschorst.

29-10-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar
2016
Datum deponering
22-12-2017
Datum vaststelling jaarstuk 22-12-2017

04-06-2018
1

Boekjaar
2015
Datum deponering
7-6-2016
Datum vaststelling jaarstuk 30-5-2016
Na oprichting van gefailleerde zijn alle jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.
Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van gefailleerde niet vereist.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien het geplaatste kapitaal van € 18,- acht de curator verder onderzoek op
dit punt niet opportuun.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient zich nog een oordeel te vormen over de kw aliteit van het
bestuur.

Toelichting
Zoals aangegeven heeft de curator een forensisch accountant benaderd
teneinde hem te ondersteunen bij het rechtmatigheidsonderzoek. De
verw achting is dat het onderzoek - na akkoord van de rechter-commissaris - op
zeer korte termijn kan plaatsvinden. Daarnaast zal de curator op korte termijn
overleg voeren met de vier betrokken financiers, teneinde afspraken te maken
over de voortgang, temeer omdat de curator heeft begrepen dat een van de
financiers inmiddels een procedure is gestart tegen de drie bestuurders van
gefailleerde vennootschap.

Toelichting
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek vindt overleg plaats met de 4
financiers. Voorts zal de bestuurders een reactie w orden gevraagd op de
bevindingen van de forensisch accountant. De curator verw acht in zijn
volgende verslag uitspraak te kunnen doen over mogelijk onbehoorlijk bestuur.

04-06-2018
1

19-10-2018
2

11-03-2019
3

Toelichting
De curator heeft - mede naar aanleiding van het forensische rapport alsmede
de antw oorden op de aan het bestuur gestelde vragen - het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator stelt vast dat er het nodige
kan w orden opgemerkt ten aanzien van de aangeleverde financiële
administratie en daarmee de kw aliteit van het bestuur. De financiële
administratie van gefailleerde vennootschap lijkt niet het vereiste financiële
inzicht te kunnen verschaffen dat nodig is om w eloverw ogen (financiële en
commerciële) beslissingen te kunnen nemen.
Zo lijkt het erop dat de posten debiteuren, gerealiseerde omzet en
onderhanden w erk door elkaar lopen. Hierdoor w erd geprognotiseerde omzet
veel te rooskleurig voorgesteld en sloot deze niet aan bij de w erkelijk
gerealiseerde omzet. De oorzaak daarvan zou volgens het bestuur onder meer
zijn gelegen in onvoldoende gekw alificeerde administratieve/financiële
ondersteuning en onverw achte tegenvallers.
Voorts stelt de curator vast dat de aan G3 Events B.V. verstrekte
financieringen via rekening-courant boekingen grotendeels w erden
doorgeleend aan groepsvennootschappen zonder dat daaraan - althans naar
thans is vastgesteld - een w eloverw ogen financiële toetsing en schriftelijke
afspraken ten grondslag lagen. Bovendien w erden geen zekerheden
bedongen. Vrijw el alle rekening-courant vorderingen binnen de groep zijn
oninbaar gebleken, te meer omdat er in een zeer korte periode - in diverse en
vooralsnog lege groepsvennootschappen - allerhande nieuw e initiatieven
w erden ontplooid die zich allerminst hadden bew ezen en in ieder geval nog
geen omzet genereerden. Op deze w ijze zijn feitelijk vele honderdduizenden
euro’s “w eggelekt” en opgegaan aan kosten zonder dat daar baten tegenover
stonden.
Ten slotte stelt de curator vast dat de kennelijke ambities van het bestuur - ter
zake de verdere expansie van de groep van vennootschappen - niet konden
w orden gedragen door de tot dan toe verstrekte financieringen in combinatie
met daadw erkelijk gegenereerde omzet, althans dat aan deze expansie geen
verantw oord en haalbaar (business)plan ten grondslag lag. Duidelijkste
voorbeeld daarvan is de penetratie door de G3-groep van de Engelse festival
markt op basis van een overeenkomst w aarin w erd vastgelegd dat de eerste
jaren onder kostprijs diende te w orden gepresteerd. Een dergelijke situatie is
naar de overtuiging van de curator uitsluitend houdbaar indien financiële
buffers voldoende zijn gegarandeerd om zow el het voorlopige gebrek aan
inkomsten te kunnen dekken, alsmede eventuele tegenslagen (die zich hebben
gemanifesteerd) op te kunnen vangen. Die financiële middelen of garanties
w aren er simpelw eg niet, althans onvoldoende.
Daarbij komt nog dat de betrokken financiers hebben aangegeven dat zij niet
of niet volledig van elkaars bestaan op de hoogte w aren en kennelijk
onvolledig door het bestuur w erden geïnformeerd. Zo zijn er in strijd met
financieringsdocumentatie van de ene financier zekerheden verstrekt aan
andere financiers. De curator vraagt zich af of de betrokken financiers w el
financieringen hadden verstrekt als zij volledig en transparant w aren
geïnformeerd.
De curator beraadt zich op dit moment over de vraag of en zo ja w elke
consequenties aan de bevindingen dienen te w orden verbonden. In dat
verband zal de curator het bestuur de komende verslagperiode schriftelijk
benaderen.

22-07-2019
4

Toelichting
De curator heeft op grond van de bevindingen en het commentaar daarop van
het bestuur, besloten tot aansprakelijkstelling. Het proces is versneld door een
op handen zijnde uitspraak in een procedure gestart door één van de
financiers tegen de gezamenlijke bestuurders. De curator w enst mede te
voorkomen dat deze financier een feitelijke voorrangspositie verw erft.

Toelichting
In de procedure tussen één van de financiers en de bestuurders w erd een
tussenvonnis gew ezen. De curator w acht de verdere ontw ikkelingen af.

Toelichting
G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
Inmiddels w erd in de procedure tussen één van de financiers en een
bestuurder een eindvonnis verkregen. Deze bestuurder w erd veroordeeld de
volledige schade aan bedoelde financier te vergoeden. Met toestemming van
de Rechter-Commissaris heeft de curator jegens deze bestuurder inmiddels
rechtsmaatregelen genomen. Voorts heeft de curator begrepen dat een
andere financier een verstekvonnis tegen een tw eede bestuurder heeft
verkregen. Aangezien de verhaalspositie van deze bestuurder zeer onzeker is,
zal de curator (nog) geen rechtsmaatregelen treffen.

Toelichting
In verband met de recente ontw ikkelingen heeft de curator besloten alsnog
rechtsmaatregelen tegen de gezamenlijke bestuurders te treffen. De
procedure zal in februari 2021 bij de bevoegde rechtbank w orden
geïntroduceerd, onder handhaving van het conservatieve beslag gelegd op
een w oonhuis van één van de bestuurders.

Toelichting
De curator heeft rechtsmaatregelen genomen. Tegelijkertijd vindt overleg
plaats.

Toelichting
Eén van de bestuurders w erd op eigen verzoek in staat van faillissement
verklaard. Inhoudelijk overleg met de financiers is als gevolg gestaakt.

Toelichting
De curator zet de procedure tegen tw ee bestuurders voort. De procedure
tegen de derde bestuurder w erd vanw ege een faillissement geschorst.

7.6 Paulianeus handelen

14-11-2019
5

20-04-2020
6

09-09-2020
7

26-11-2020
8

03-03-2021
9

04-06-2021
10

29-10-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator dient zich nog een oordeel te vormen over eventueel paulianeus
handelen.

Toelichting
Gefailleerde vennootschap is aandeelhouder van G3 Hospitality Inc. (VS), w elke
vennootschap eind 2017 een 80%-belang heeft verw orven in Solid Ground
Shelters Inc. (VS). De koopsom van het belang - contractueel te voldoen door
G3 Hospitality Inc. aan tw ee Amerikaanse natuurlijke personen - beliep €
200.000. De koopsom is echter betaald door gefailleerde vennootschap. De
curator stelt zich op het standpunt dat de koopsom ten minste onverschuldigd
door gefailleerde vennootschap is voldaan en dient te w orden teruggevorderd.
De curator beraadt zich op dit moment.

Toelichting
De curator is in overleg met de Rechter-Commissaris ten aanzien van mogelijk
te ondernemen stappen in de VS.

Toelichting
Op dit punt is de curator nog in overleg met de Rechter-Commissaris. De
curator verw acht in het volgende verslag een standpunt te kunnen delen.

Toelichting
Dit punt ligt nog ter bespreking met de Rechter-Commissaris.

Toelichting
Zie vorige verslag.

Toelichting
G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
Vooralsnog geen ontw ikkelingen.

Toelichting
Dit onderdeel ligt nog tot beoordeling. De curator tracht spoedig tot een
beslissing te komen over verdere actie.

Toelichting
Geen ontw ikkelingen.

Toelichting
Vanuit kosten-baten overw egingen, heeft de curator dit onderdeel voor het
moment laten rusten.

Toelichting
Geen ontw ikkelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-06-2018
1

19-10-2018
2

11-03-2019
3

22-07-2019
4

14-11-2019
5

20-04-2020
6

09-09-2020
7

26-11-2020
8

03-03-2021
9

04-06-2021
10

29-10-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

04-06-2018
1

Rechtmatigheid is in onderzoek.

11-03-2019
3

De curator zal zijn bevindingen op korte termijn met de bestuurders delen.

22-07-2019
4

De bestuurders is een ruime termijn gegund om inhoudelijk te reageren.

14-11-2019
5

Van slechts één van de bestuurders w erd een inhoudelijke reactie ontvangen
strekkende tot afw ijzing aansprakelijkheid.

20-04-2020
6

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De curator is na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris
overgegaan tot dagvaarding van de gezamenlijke bestuurders. Op grond van
artikel 2:248 BW / 2:9 BW . De dagvaarding zal in februari 2021 w orden
aangebracht tenzij partijen voor die tijd tot een allesomvattende regeling
kunnen komen.

26-11-2020
8

De dagvaarding w erd aangebracht.

03-03-2021
9

Zie onder punt 9.1 van dit verslag.

04-06-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het
rechtmatigheidsonderzoek, des nodig door inschakeling van gespecialiseerde
derden.

04-06-2018
1

Zie vorige verslag en hiervoor.

19-10-2018
2

De bestuurders zal commentaar w orden verzocht op de bevindingen van de
forensisch accountant.

11-03-2019
3

Zoals hiervoor aangegeven zal de curator de discussie met de bestuurders
aangaan.

22-07-2019
4

Naar aanleiding van de aansprakelijkheidstelling vindt overleg met één van de
bestuurders plaats.

14-11-2019
5

De curator is in afw achting van het eindvonnis in de procedure tussen één van
de financiers en de bestuurders. Afhankelijk van dit uitkomst zal besloten
w orden tot verdere actie.

20-04-2020
6

G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
De curator heeft rechtsmaatregelen genomen.

09-09-2020
7

De dagvaarding w erd door de bestuurders betekend. Thans dient deze te
w orden aangebracht.

26-11-2020
8

Voortzetting procedure en eventueel overleg.

03-03-2021
9

Betrokken crediteuren in het faillissement van één van de bestuurders
hebben bij de bevoegde Rechtbank een verzoek ingediend tot het instellen
van een crediteurencommissie. De curator in de G3-vennootschappen heeft
zich – als grootste crediteur in het faillissement van de betreffende
bestuurder – bereid verklaard daarin mede zitting te nemen.

29-10-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39,33

04-06-2018
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 39,33
Salaris curator: P.M.
€ 14.642,80
Toelichting
Claimsagent B.V. € 87,73
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07

19-10-2018
2

Salaris curator P.M.
€ 14.663,97

11-03-2019
3

Toelichting
Claimsagent B.V. € 108,90
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
Salaris curator P.M.
€ 134.807,34

22-07-2019
4

Toelichting
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.

€ 134.807,34

14-11-2019
5

Toelichting
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.
€ 134.813,39

20-04-2020
6

Toelichting
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
Claimsagent B.V. € 6,05
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.

Toelichting
G3 Events
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
Claimsagent B.V. € 6,05
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.
G3 Presents
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Assets
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Holding
Claimsagent B.V. € 78,65
Salaris curator P.M.

09-09-2020
7

Toelichting
G3 Events
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
Claimsagent B.V. € 6,05
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.

26-11-2020
8

G3 Presents
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Assets
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Holding
Claimsagent B.V. € 75,63
Salaris curator P.M.

Toelichting
G3 Events
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
Claimsagent B.V. € 6,05
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.

03-03-2021
9

G3 Presents
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Assets
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Holding
Claimsagent B.V. € 75,63
Salaris curator P.M.

Toelichting
G3 Events
Claimsagent B.V. € 6,05
Claimsagent B.V. € 6,05
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.
G3 Presents
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.
G3 Assets
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
Salaris curator P.M.

04-06-2021
10

G3 Holding
Claimsagent B.V. € 75,63
Salaris curator P.M.

Toelichting
G3 Events
Claimsagent B.V. € 3,56
Claimsagent B.V. € 7,10
Duijnstede Beheer B.V. € 14.555,07
UW V € 120.246,22
Salaris curator P.M.

29-10-2021
11

G3 Presents
ClaimsAgent B.V.: € 7,10
Salaris curator P.M.
G3 Assets
ClaimsAgent B.V.: € 7,10
Salaris curator P.M.
G3 Holding
Claimsagent B.V. € 88,76
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.683,00

04-06-2018
1

€ 207.658,00

19-10-2018
2

Toelichting
Gefailleerde vennootschap maakt onderdeel van een fiscale eenheid
omzetbelasting. De fiscale administratie w erd door middel van aangiftes tot
datum faillissement in orde gebracht. De verw achting is dat eventuele
teruggaven binnen de G3-groep door de fiscus zullen w orden verrekend.
€ 220.658,00

11-03-2019
3

€ 220.658,00

22-07-2019
4

€ 220.658,00

14-11-2019
5

€ 223.547,38

20-04-2020
6

Toelichting
G3 Events
€ 223.297
G3 Presents
€ 13.000

09-09-2020
7

G3 Assets
€ 18.537
G3 Holding
€ 354.554

Toelichting
G3 Events
€ 223.297

26-11-2020
8

G3 Presents
€ 13.000
G3 Assets
€ 18.537
G3 Holding
€ 354.554

Toelichting
G3 Events
€ 223.297

03-03-2021
9

G3 Presents
€ 13.000
G3 Assets
€ 18.537
G3 Holding
€ 354.554

Toelichting
G3 Events
€ 223.297

04-06-2021
10

G3 Presents
€ 13.000
G3 Assets
€ 18.537
G3 Holding
€ 354.554

Toelichting
G3 Events
€ 223.297
G3 Presents
€ 13.000
G3 Assets
€ 18.537

29-10-2021
11

G3 Holding
€ 354.554

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.

04-06-2018
1

€ 250,38

22-07-2019
4

€ 250,38

14-11-2019
5

€ 250,38

20-04-2020
6

Toelichting
G3 Events
€ 250,38

09-09-2020
7

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
€ 250,38

26-11-2020
8

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
€ 250,38
G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen

03-03-2021
9

G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
€ 250,38

04-06-2021
10

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
€ 250,38

29-10-2021
11

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
G3 Events
Geen
G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen

04-06-2018
1

22-07-2019
4

14-11-2019
5

20-04-2020
6

09-09-2020
7

G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
Geen

26-11-2020
8

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
Geen

03-03-2021
9

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
Geen

04-06-2021
10

G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

Toelichting
G3 Events
Geen
G3 Presents
Geen
G3 Assets
Geen
G3 Holding
Geen

29-10-2021
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

04-06-2018
1

24

19-10-2018
2

30

11-03-2019
3

30

22-07-2019
4

30

14-11-2019
5

30

20-04-2020
6

Toelichting
G3 Events
30

09-09-2020
7

G3 Presents
29
G3 Assets
4
G3 Holding
21

Toelichting
G3 Events
30

26-11-2020
8

G3 Presents
29
G3 Assets
4
G3 Holding
20

Toelichting
G3 Events
30
G3 Presents
29

03-03-2021
9

G3 Assets
4
G3 Holding
20

Toelichting
G3 Events
30

04-06-2021
10

G3 Presents
29
G3 Assets
4
G3 Holding
20

Toelichting
G3 Events
31

29-10-2021
11

G3 Presents
30
G3 Assets
5
G3 Holding
20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.077.243,17

04-06-2018
1

€ 9.640.107,37

19-10-2018
2

€ 9.659.124,88

11-03-2019
3

€ 9.659.124,88

22-07-2019
4

€ 9.659.124,88

14-11-2019
5

€ 12.914.536,60

20-04-2020
6

Toelichting
G3 Events

09-09-2020
7

€ 12.914.536,60
G3 Presents
€ 11.548.081,62
G3 Assets
€ 10.938.823,41
G3 Holding
€ 16.652.941,83

Toelichting
G3 Events
€ 12.914.536,60

26-11-2020
8

G3 Presents
€ 11.548.081,62
G3 Assets
€ 10.938.823,41
G3 Holding
€ 16.564.066,83

Toelichting
G3 Events
€ 12.914.536,60

03-03-2021
9

G3 Presents
€ 11.548.081,62
G3 Assets
€ 10.938.823,41
G3 Holding
€ 16.564.066,83

Toelichting
G3 Events
€ 12.914.536,60

04-06-2021
10

G3 Presents
€ 11.548.081,62
G3 Assets
€ 10.938.823,41
G3 Holding
€ 16.564.066,83

Toelichting
G3 Events
€ 12.957.712,78
G3 Presents

29-10-2021
11

€ 11.591.257,80
G3 Assets
€ 10.981.999,59
G3 Holding
€ 16.564.066,83

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Vooralsnog onbekend.

26-11-2020
8

Vooralsnog onbekend.

03-03-2021
9

Als gevolg van het faillissement van één van de bestuurders, zal de afw ikkeling
van G3-faillissementen nog op zich laten w achten.

04-06-2021
10

Zoals in het vorige verslag aangegeven w ordt - door het faillissement van
één van de bestuurders - de afw ikkeling van de onderhavige faillissementen
vertraagd. Mogelijk dat een in te stellen crediteurencommissie, één en ander
voor zover het verzoek daartoe w ordt toegew ezen, de afw ikkeling van het
faillissement van de betreffende bestuurder kan bespoedigen.

29-10-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De gebruikelijke.

26-11-2020
8

De gebruikelijke.

03-03-2021
9

De gebruikelijke.

04-06-2021
10

De gebruikelijke.

29-10-2021
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

De curator, althans gefailleerde vennootschap, w erd tezamen met
dochtervennootschap G3 Hopitality Inc. gedagvaard door tw ee mede
Amerikaanse aandeelhouders van Solid Ground Shelters Inc., van w elke
vennootschap gefailleerde via G3 Hospitality Inc. 80% van de aandelen houdt.
Gefailleerde vennootschap en de betrokken bestuurders van G3 w orden
verw ijten gemaakt, w aaronder vermeend frauduleus handelen en het niet
voldoen aan contractuele verplichtingen, dan w el financiële toezeggingen.
Feitelijk w ensen de tw ee Amerikaanse aandeelhouders (natuurlijke personen)
dat de transactie, w aardoor gefailleerde vennootschap eind 2017 door
betaling aan hen van een bedrag van € 200.000 via G3 Hospitality medeaandeelhouder w erd, w ordt teruggedraaid. Uiteraard zonder dat daarvoor
enige vergoeding verschuldigd is.

19-10-2018
2

Dezerzijds is - door een door de boedel ingeschakelde Amerikaanse advocaat aangegeven dat eventuele vorderingen op gefailleerde vennootschap - w at
daar verder van zij - bij de curator dienen te w orden ingediend en deze - bij
eventuele betw isting - aan de orde zullen komen ter gelegenheid van een
renvooi procedure. Het ziet er naar uit dat op basis van het voorgaande
geconcludeerd moet w orden dat genoemde aandeelhouders niet ontvankelijk
zijn en de procedure op korte termijn kan w orden geroyeerd.
De curator faciliteert op dit moment de procedure w aarin G3 Hospitalty Inc. is
betrokken en tracht met de Amerikaanse aandeelhouders van Solid Ground
Shelters Inc. tot een minnelijke regeling te komen.
De procedure tegen gefailleerde in de VS w erd beëindigd. De curator is in
afw achting van verdere ontw ikkelingen in de procedure tegen G3 Hospitality
Inc.

11-03-2019
3

De curator is in afw achting van verdere ontw ikkelingen ter zake de lopende
procedure in de VS.

22-07-2019
4

De curator is op de hoogte gebracht van een lopende procedure tussen een
betrokken financier en het bestuur van gefailleerde vennootschap. De
afgelopen de verslagperiode heeft de curator getracht in die procedure tussen
te komen, teneinde de procedure tussen genoemde financier en het bestuur
voorlopig te schorsen of aan te houden om de curator in staat te stellen
zelfstandig tegen het bestuur op te komen. Het voorgaande heeft er toe geleid
dat de financier en de curator in overleg zijn getreden. Dat overleg heeft - met
instemming van de rechter-commissaris - geleid tot een regeling die feitelijk tot
hetzelfde resultaat leidt als in het geval van formele tussenkomst. Om deze
reden heeft de curator w ederom met instemming van de Rechter-commissaris
besloten zijn verzoek tot tussenkomst in te trekken.

De curator is thans nog steeds in afw achting van de ontw ikkelingen in de VS.

14-11-2019
5

G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
Geen ontw ikkelingen.

09-09-2020
7

Vooralsnog heeft de curator niets meer vernomen van de medeaandeelhouders van G3 Hospitality Inc. of hun advocaten. Besloten moet
w orden of tot nadere actie zal w orden overgegaan.

26-11-2020
8

Geen ontw ikkelingen.

03-03-2021
9

Procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid is aanhangig en voor
w at betreft één van de bestuurders geschorst als gevolg van een faillissement.
Eén van de bestuurders voert inhoudelijk verw eer. De laatste bestuurder liet
verstek gaan.

04-06-2021
10

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Aandeelhoudersverschil.

19-10-2018
2

Aandeelhoudersgeschil.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Zoals aangegeven heeft de curator de bestuurders in rechte betrokken in het
kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

26-11-2020
8

Zie vorig verslag.

03-03-2021
9

Bestuurdersaansprakelijkheid.

04-06-2021
10

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Naar verw achting zal op korte termijn royement plaatsvinden.

19-10-2018
2

Procedure is geroyeerd.

11-03-2019
3

Beide procedures zijn geroyeerd.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Bestuurdersaansprakelijkheid.

26-11-2020
8

De dagvaarding w erd aangebracht. De procedure staat voor antw oord.

03-03-2021
9

Tegen één van de bestuurders w ordt inhoudelijk voortgeprocedeerd.

04-06-2021
10

De procedure staat begin februari 2022 op de rol voor comparitie van
partijen.

29-10-2021
11

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

04-06-2018
1

Verzoeken royement door Amerikaanse advocaat en indien mogelijk
onderhandelingen met tw ee Amerikaanse aandeelhouders.

19-10-2018
2

Vooralsnog geen, anders dan observatie procedure G3 Hospitality Inc.

11-03-2019
3

Zie op dit punt het vorige verslag.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Aanbrengen dagvaarding.

26-11-2020
8

In afw achting van de conclusie van antw oord.

03-03-2021
9

Conclusie van antw oord w erd genomen door de advocaat van één van de
bestuurders. Naar verw achting zal spoedig een datum voor comparitie w orden
geagendeerd.

04-06-2021
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek naar oorzaken faillissement;
- praktische en financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstart;
- verkoop kantoorinventaris;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

04-06-2018
1

- nader onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- afw ikkeling diverse deelnemingen; en
- verificatie van vorderingen.

19-10-2018
2

- nader onderzoek naar oorzaken faillissement;
- afw ikkeling dossier Live Lease Ltd;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en overleg met financiers;
- afw ikkeling diverse deelnemingen door middel van liquidatie; en

11-03-2019
3

- verificatie van vorderingen.
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met bestuurders en
betrokken financiers;
- beoordelen pauliana-discussie in de VS in overleg met de Rechtercommissaris;
- afw ikkeling diverse deelnemingen door middel van liquidatie; en
- verificatie van vorderingen.

22-07-2019
4

- beoordelen pauliana-discussie in de VS in overleg met de Rechtercommissaris;
- afw ikkeling diverse deelnemingen door middel van liquidatie;
- verificatie van vorderingen; en
- de curator zet de gesprekken met de (advocaten van de) bestuurder(s) voort
terzake de aansprakelijkstelling.

14-11-2019
5

- beoordelen pauliana-discussie in de VS in overleg met de Rechtercommissaris;
- verificatie van vorderingen;
- afw achten uitkomst procedure en het nemen van verdere actie;
- voorbereiden geconsolideerde verslaglegging.

20-04-2020
6

G3 Events /G3 Presents /G3 Assets /G3 Holding
De komende verslagperiode zal met name zien op rechtsmaatregelen tegen
één van de bestuurders en eventueel overleg met gezamenlijke financiers om
te bezien of tot een allesomvattende regeling kan w orden gekomen.

09-09-2020
7

Zoals aangegeven is de dagvaarding aan de bestuurders betekend. Thans
w orden de verdere ontw ikkelingen afgew acht. Voorts rest nog beoordeling van
een Paulianadossier (VS), afw ikkeling met Belgische crediteur
(eigendomsvoorbehoud) en betaling boedelbijdragen door Tomorrow land
inzake het dossier G3 Presents.

26-11-2020
8

De komende verslagperiode zal zich voornamelijk richten op de procedure
tegen de gezamenlijke bestuurders.

03-03-2021
9

De komende verslagperiode zal zich richten op voortzetting van de procedure
tegen één van de bestuurders, alsmede observatie van de afw ikkeling van het
faillissement van één van de andere bestuurders.
De vorderingen - de boedeltekorten - w erden inmiddels ingediend. De
verw achting is dat uit dat faillissement nog een uitkering te verw achten is ter
verdeling over de crediteuren in de G3-faillissementen.

04-06-2021
10

De curator verw ijst naar het vorige verslag. Voorts zal de beslissing op het
verzoek tot het instellen van een crediteurencommissie in het faillissement
van één van de bestuurders w orden afgew acht.

29-10-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-06-2018
1

Nog niet goed in te schatten.

22-07-2019
4

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

Zie hiervoor.

03-03-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

04-06-2018
1

Zie in de faillissementen G3 Events B.V., G3 Presents B.V., G3 Holding B.V., G3
Assets B.V. de vorige faillissementsverslagen in die faillissementen.

09-09-2020
7

De gebruikelijke.

04-06-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

