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Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 21 mei 2019 zijn de
faillissementen uitgesproken van de volgende besloten vennootschappen:
- Natur Holding B.V., tevens handelend onder de namen NATUR, NATUR JUICES
en NATUR.EU (KvK 64004775, insolventienummer F/13/19/164), hierna te
noemen: “Natur Holding”;
- NL Juices Retail B.V. (KvK-nummer 64006581, insolventienummer
F/13/19/165), hierna te noemen “NL Juices Retail”;
- Hi-tech Juices B.V. (KvK-nummer 64007154, insolventienummer F/13/19/166),
hierna te noemen “Hi-tech Juices”; en
- NL Juices Online B.V. ((KvK-nummer 64006573, insolventienummer
F/13/19/167), hierna te noemen “NL Juices Online”,
allen gevestigd te (1081 KJ) Amsterdam aan de Jachthavenw eg 124.
In verband met de nauw e verw evenheid zal in genoemde faillissementen
geconsolideerd verslag w orden gedaan. De geconsolideerde verslagen w orden
gepubliceerd in het faillissement van Natur Holding B.V.
(https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/13.ams.19.164.F.1307.1.19).
De gefailleerden tezamen w orden hierna aangeduid als: de “Natur-groep” of
de "Natur-vennootschappen".
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar
kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel luiden als volgt:
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Natur Holding: Financiële holding
NL Juices Retail: Gespecialiseerde w inkels in overige voedings- en
genotmiddelen
Hi-tech Juices: Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en
dieetvoeding; w inkels in supermarkten en supermarkten en dergelijke w inkels
met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
NL Juices Online: W inkels in natuurvoeding en reformartikelen
De Natur-groep dreef een onderneming die natuurlijke, koudgeperste groenten
en fruitsappen en gezonde snacks ontw ikkelde en verkocht. Natur verkocht
haar producten zow el via retailkanalen als direct aan consumenten (online).
De onderneming (w aaronder de bedrijfsmiddelen, intellectueel
eigendomsrechten en goodw ill) van de Natur-groep is per 1 mei 2019, derhalve
voorafgaand aan het uitspreken van de faillissementen, verkocht en
overgedragen aan een nieuw opgerichte zustervennootschap van Natur
Holding B.V., Natur CBD B.V. (thans genaamd “Natur BPS”). Onderdeel van de
overeenkomst is dat Natur BPS aan alle w erknemers van Natur het aanbod
heeft gedaan om het dienstverband over te nemen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële administratie is door curator veilig gesteld en w ordt
geanalyseerd. In het volgende verslag zullen de financiële gegevens w orden
opgenomen.
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In onderzoek.

15-10-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 83.599,35

08-07-2019
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Toelichting
Natur Holding B.V.: € 19.437,97
Hi-tech Juices B.V.: € 41.813,68
NL Juices Online B.V.: € 12.347,55
NL Juices Retail B.V.: € 10.000,15
€ 105.079,74
Toelichting
Natur Holding B.V.: € 40.188,50
Hi-tech Juices B.V.: € 42.543,54
NL Juices Online B.V.: € 12.347,55
NL Juices Retail B.V.: € 10.000,15

15-10-2019
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€ 120.032,35

29-01-2020
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Toelichting
Natur Holding B.V.: € 54.316,44
Hi-tech Juices B.V.: € 44.368,21
NL Juices Online B.V.: € 12.347,55
NL Juices Retail B.V.: € 10.000,15
€ 62.322,96

30-04-2020
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Toelichting
Natur Holding B.V.: € 1.286,56
Hi-tech Juices B.V.: € 40.656,41
NL Juices Online B.V.: € 11.669,60
NL Juices Retail B.V.: € 8.710,39
€ 66.744,58

29-07-2020
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Toelichting
Natur Holding B.V.: € 5.708,18
Hi-tech Juices B.V.: € 40.656,41
NL Juices Online B.V.: € 11.669,60
NL Juices Retail B.V.: € 8.710,39
€ 66.744,58

29-10-2020
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben geen mutaties op de
faillissementsrekeningen plaatsgevonden.

Toelichting
Geen mutaties.

Toelichting
De stand van de boedelrekening is per 30 april 2021 ongew ijzigd.

Verslagperiode

01-02-2021
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03-05-2021
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Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

128 uur 18 min

2

87 uur 18 min

3

33 uur 48 min

4

33 uur 18 min

5

18 uur 0 min

6

2 uur 48 min

7

5 uur 54 min

8

15 uur 54 min

totaal

325 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Natur Holding B.V.: 115,6 uur
Hi-tech Juices B.V.: 6,9 uur
NL Juices Online B.V.: 1,7 uur
NL Juices Retail B.V.: 4,1 uur

08-07-2019
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Verslagperiode 2
Natur Holding B.V.: 82,7 uur
Hi-tech Juices B.V.: 2,2 uur
NL Juices Online B.V.: 0,9 uur
NL Juices Retail B.V.: 1,5 uur

15-10-2019
2

Verslagperiode 3:
Natur Holding B.V.: 30,3 uur
Hi-tech Juices B.V.: 2,5 uur
NL Juices Online B.V.: 0,4 uur
NL Juices Retail B.V.: 0,6 uur

29-01-2020
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Verslagperiode 4:
Natur Holding B.V.: 33,3 uur
Hi-tech Juices B.V.: 0,2 uur
NL Juices Online B.V.: 0,4 uur
NL Juices Retail B.V.: 0,4 uur

30-04-2020
4

Verslagperiode 5:
Natur Holding B.V.: 18 uur

29-07-2020
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De Natur-groep dreef haar onderneming sinds haar oprichting in 2015 onder
de naam “Naturalicious”, w aarna men in 2017 over is gegaan op de
handelsnaam “Natur”.
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Natur Holding staat aan het hoofd van de Natur-groep. NL Juices Online, Hitech Juices en NL Juices Retail zijn dochtervennootschappen van Natur Holding.
Binnen de Natur-groep verzorgde Natur Holding de centrale taken, w aaronder
de financiën, de verkoop, de marketing en de administratie. De vennootschap
w as tevens de w erkgever van de meeste personeelsleden. Natur Holding
w ordt bestuurd door mevrouw E. Berkers en de heer R.A. Paladino. Natur
International Corp, een vennootschap naar het recht van de staat W yoming,
Verenigde Staten van Amerika, is sinds 19 oktober 2018 enig aandeelhouder
van Natur Holding (zie ook paragraaf 1.5 van dit verslag).
Natur BPS, per 1 mei 2019 de nieuw e eigenaar van de onderneming, is net als
Natur Holding een 100% dochter van Natur International Corp.

1.2 Lopende procedures
Tot op heden is curator niet gebleken van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De onderneming van de Natur-groep is reeds voor faillissement overgedragen
aan Natur BPS w aarna de verzekeringen op naam van Natur zouden zijn
beëindigd. Voor zover er nog verzekeringen actief zijn op naam van de failliete
vennootschappen zullen deze door de curator w orden beëindigd.

08-07-2019
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De collectieve ongevallen- en W EGAM-verzekeringen zijn beëindigd. De
verzekeraar is verzocht de premierestitutie over te boeken naar de
faillissementsrekening.

15-10-2019
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Van de verzekeraar is een totaal bedrag van EUR 563,14 aan premierestitutie
ontvangen.

29-01-2020
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1.4 Huur

1.4 Huur
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft curator huurovereenkomsten
ex artikel 68 lid 3 jo. 39 Fw , voor zover nodig, opgezegd. Het betreft de
navolgende huurovereenkomsten:
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• Jachthavenw eg 124 te Amsterdam (hoofdkantoor), met als huurder Natur
Holding;
• Prinsengracht 455 te Amsterdam (w inkel). Deze huurovereenkomst met NL
Juices Retail zou reeds voor het faillissement door de verhuurder zijn beëindigd
op grond van een gerechtelijk vonnis.
• Ferdinand Bolstraat 65 te Amsterdam (w inkel). Deze huurovereenkomst met
NL Juices Retail zou reeds op 30 april 2019 met w ederzijds goedvinden
voortijdig zijn beëindigd.
• Daarnaast is door de curator een zevental operational leaseovereenkomsten met Natur Holding m.b.t. auto’s beëindigd.
Het hoofdkantoor is per einde opzegtermijn opgeleverd aan de verhuurder.
Daarbij is tussen de curator en de verhuurder een meningsverschil ontstaan
over het vereiste opleveringsniveau en de gevolgen daarvan voor het
retourneren van de w aarborgsom die verhuurder thans onder zich houdt. In dit
kader is van belang dat Natur BPS gebruik heeft gemaakt van het gehuurde
(zie tevens 3.8 van dit verslag). Partijen zijn in overleg om dit geschil minnelijk
op te lossen.

15-10-2019
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Met toestemming van de rechter-commissaris is met de verhuurder een
schikking aangegaan. Het restant van de w aarborgsom ad EUR 13.564,80 is op
de faillissementsrekening ontvangen.

29-01-2020
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De servicekostenafrekening over de periode w aarin SN Functionals na de
faillissementsdatum van het gehuurde gebruik heeft gemaakt ter hoogte van
EUR 4.421,62, is op de faillissementsrekening ontvangen.

29-07-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Natur Holding heeft de navolgende toelichting gegeven:
De Natur-groep is een jonge onderneming met als belangrijkste partner en
leverancier het Spaanse AMC Group. Als start-up/scale-up is men vrijw el
continu bezig gew eest met het ophalen van financiering voor (de groei en
ontw ikkeling van) haar bedrijfsactiviteiten. In 2016 zijn de producten van Natur
onder meer in de schappen van Albert Heijn en Marqt terecht gekomen. Het
grote succes bleef echter uit: veel consumenten vonden de producten te duur.
Als gevolg van nieuw ontw ikkelde houdbaarheidstechnieken kon men de
verkoopprijzen van de Natur-producten echter verlagen w aarmee de
producten voor een grotere groep consumenten bereikbaar w erd. Hoew el dit
eind 2017 een positief effect had op de omzet, w as de operatie nog niet
w instgevend en is besloten dat er meer marketinginspanningen nodig w aren.
Het daartoe benodigde w erkkapitaal moest van buiten w orden aangetrokken.
Daartoe is onder meer, in november 2018, een ‘reversed merger’ afgerond.
Deze ‘reverged merger’ hield in dat Future Healthcare of America (een
rechtspersoon naar het recht van W yoming, VS en daar ook aan de ‘OTCQB’beurs genoteerd) op 13 november 2018 alle aandelen in Natur Holding B.V.
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heeft verkregen. De oude aandeelhouders van Natur Holding B.V. hebben
vervolgens 71% in de aandelen in Future Healthcare of America verkregen.
Vervolgens is de naam van Future Healthcare of America veranderd in Natur
International Corp.
Daarnaast is er met andere financiers/aandeelhouders gesproken over
(verdere) kapitaalinjecties.
Bovenstaande trajecten hebben langer geduurd dan gepland en afgesproken.
Door de sterk vertraagde financiering heeft Natur in het derde kw artaal van
2018 problemen ondervonden om de exploitatie te kunnen bekostigen.
Aandeelhouder en leverancier AMC heeft als gevolg van een brand in één van
haar fabrieken, maar ook w egens betalingsachterstanden in augustus 2018
haar leveringen stopgezet. Hierdoor heeft Natur een aantal klanten niet
kunnen leveren. De grootste klanten, Albert Heijn en HMS Host, hebben
vervolgens besloten om het product Natur niet meer te voeren.
Begin 2019 heeft Natur w eer nieuw e financieringsvragen uitgezet. De respons
vanuit de markt w as echter dat de schulden van de organisatie te hoog zijn om
te kunnen financieren. Daarop is door de aandeelhouder en het bestuur
besloten om de organisatie te herstructureren. Bij het opstellen van het
‘reddingsplan’ heeft men ten doel gehad de continuiteit van de onderneming te
verzekeren en de w aarde van de activa te maximaliseren ten opzichte van een
verkoop vanuit een insolventieprocedure.
De herstructurering heeft zijn uitw erking gevonden in de verkoop en
overdracht van de activa van de thans gefailleerde Natur-vennootschappen
naar een nieuw e 100%-dochtervennootschap van Natur International Corp.,
Natur BPS. Natur BPS heeft daarnaast aan een aantal schuldeisers een
betalings- en conversievoorstel aangeboden. Aan de w erknemers van de
thans gefailleerde Natur-vennootschappen is aangeboden om hun
dienstbetrekking over te nemen. Na de ontvangst van de koopprijs en de
overdracht van de bedrijfsactiviteiten heeft het bestuur van Natur Holding, met
instemming van de aandeelhouder, het eigen faillissement van Natur Holding
aangevraagd, alsmede dat van NL Juices Online, Hi-tech Juices en NL Juices
Retail.
In de komende verslagperiode(n) zal door de curator nader onderzoek w orden
gedaan naar de oorzaken van de faillissementen. Verw ezen w ordt naar
paragraaf 7 van de openbare faillissementsverslagen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen w erknemers
meer in dienst.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

08-07-2019
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Toelichting
De w erknemers w aren in dienst bij Natur Holding B.V. en/of bij NL Juices Retail
B.V.
Uit de aan curator ter beschikking gestelde gegevens is afgeleid dat er tussen
de Natur-groep en een 20-tal w erknemers een arbeidsovereenkomst heeft
bestaan. De arbeidsovereenkomsten zijn voor 1 mei 2019 beëindigd, dan w el
per 1 mei 2019 overgegaan naar Natur BPS. Voorts begreep curator dat Natur
Holding en NL Juices Retail alle loonverplichtingen (salaris, vakantiegeld,
vakantiedagen, pensioenpremies, etc.) hebben voldaan.
Voor het geval dat arbeidsovereenkomsten nog niet zijn beëindigd dan w el
w erknemers nog vorderingen op de(voormalig) w erkgever hebben, heeft
curator met toestemming van de rechter-commissaris, voor zover nodig,
ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-5-2019

20

Zie onder 2.2

totaal

20

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met rechter-commissaris en ontslagaanzeggingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

08-07-2019
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Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-07-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals hiervoor reeds toegelicht zijn de bedrijfsmiddelen van Natur Holding
enkele w eken vóór het faillissement verkocht en overgedragen aan Natur BPS.
De totale koopprijs bedroeg € 40.000. NL Juices Retail, Hi-tech Juices en NL
Juices Online beschikten niet over bedrijfsmiddelen.

08-07-2019
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Het RDW heeft desgevraagd meegedeeld dat in het kentekenregister geen
kenteken op naam van de Natur-groep staan of stonden geregistreerd in het
jaar voorafgaand aan de uitspraakdatum van de faillissementen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

08-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden sappen Hi-tech Juices

€ 21.800,00

totaal

€ 21.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De door Hi-tech Juices gehouden voorraden maakten geen onderdeel uit van
de overdracht van de onderneming per 1 mei 2019. De curator heeft deze
voorraden, met toestemming van de rechter-commissaris, op 27 juni 2019
alsnog onderhands verkocht aan Natur BPS voor een bedrag van € 21.800 incl
btw . Daarbij w ordt opgemerkt dat de verkochte voorraden zich bij een externe
transporteur bevonden, die zich zow el op een vuistpandrecht als op een
retentierecht heeft beroepen. De vordering van de transporteur w aarvoor
deze zekerheidsrechten zijn ingeroepen rust echter op een niet-failliete
zustervennootschap van Hi-tech Juices, NFF Trading B.V., die tevens als
pandgever heeft opgetreden. Ondanks onbevoegdheid van NFF Trading om
zaken van Hi-tech Juices te verpanden, meent de transporteur dat op grond
van 3:238 lid 1 BW er een geldige verpanding heeft plaatsgevonden. De
curator heeft dit betw ist. De voorraden zijn vervolgens met instemming van de
externe transporteur aan Natur BPS verkocht en geleverd ex artikel 3:115 sub
c BW , met mededeling van het door de transporteur gepretendeerde
pandrecht aan de koper.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie transporteur, correspondentie Natur BPS, opstellen
overeenkomst onderhandse verkoop.

08-07-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aanzuivering saldo NL Juices Retail

€ 1.554,00

Aanzuivering saldo Hi-tech Juices

€ 3.600,00

Aanzuivering saldo Natur Holding

€ 19.205,00

totaal

€ 24.359,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voor de overdracht van de onderneming aan Natur BPS is een koopprijs
betaald op de bankrekeningen van Natur Holding (€ 70.000, w aarvan € 40.000
voor de bedrijfsinventaris, € 20.000 voor IE-rechten en immaterieel actief en €
10.000 voor ‘activiteiten en goodw ill’), NL Juices Retail (€ 10.000, ‘activiteiten
en goodw ill’), Hi-tech Juices (€ 20.000, ‘activiteiten en goodw ill’) en NL Juices
Online (€ 10.000, ‘activiteiten en goodw ill’). Nadat de onderneming is
overgedragen, zijn er diverse exploitatiekosten van de onderneming betaald
door de Natur-groep terw ijl deze voor rekening en risico van Natur BPS hadden
moeten komen. De banksaldi van de Natur-vennootschappen zijn als gevolg
daarvan ten onrechte verminderd. De curator heeft Natur BPS verzocht om de
banksaldi aan te zuiveren tot aan de bedragen van de overeengekomen
koopprijs. Op 26 juni 2019 heeft Natur BPS aan dit verzoek (gedeeltelijk)
gehoor gegeven door betaling van bovengenoemde bedragen. Of verdere
‘aanzuivering’ vereist is zal moeten blijken uit de uitkomsten van de nog af te
ronden pauliana-onderzoek. De curator zal daarvan verslag uitbrengen onder
paragraaf 7.6 van de openbare faillissementsverslagen.
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Natur BPS is na het faillissement van Natur Holding gebruik blijven maken van
de door Natur Holding gehuurde bedrijfsruimte, zonder dat daarover afspraken
w aren gemaakt met Natur Holding en/of de curator. Tussen de curator en
Natur BPS is een geschil ontstaan over de vergoeding die Natur BPS voor
voornoemd gebruik al dan niet aan de boedel verschuldigd is.

15-10-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is met Natur BPS gesproken over een oplossing
voor bovengenoemd geschil. Deze gesprekken zullen in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

29-01-2020
3

Met Natur BPS, thans SN Functionals B.V. geheten, is overeenstemming bereikt
over het betalen van een vergoeding. In de volgende verslagperiode zal
uitvoering w orden gegeven aan de inning van deze vergoeding.

30-04-2020
4

Inmiddels is er bij SN Functionals een nieuw e bestuurder aangetreden die de
geldigheid van de hiervoor genoemde betalingsregeling (die met de vorige
bestuurder is afgestemd) betw ist. Dat geldt overigens niet voor de afrekening
van de servicekosten; deze heeft SN Functionals dan ook voldaan (zie 1.4 van
dit verslag). Niet lang daarna heeft SN Functionals de curator gemeld dat zij in
financiële moeilijkheden verkeert in w elk kader de curator is verzocht om in te

29-07-2020
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stemmen met een buitengerechtelijk crediteurenakkoord. De curator heeft
vooralsnog niet ingestemd met het voorstel. In de komende verslagperiode zal
de incasso w orden voortgezet.
Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 21 juli 2020 is SHARE Natur B.V.,
een 100% dochtervennootschap van SN Functionals B.V., failliet verklaard.

29-10-2020
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SN Functionals B.V. is in afw achting van het standpunt van de curator van
SHARE Natur B.V. ten aanzien het aangeboden crediteurenakkoord. Na
ontvangst van het standpunt van de curator w ordt besloten of het
aangeboden crediteurenakkoord w ordt doorgezet of w ordt ingetrokken.
Het eerder genoemde crediteurenakkoord lijkt van de baan te zijn. De
advocaat van SN Functionals heeft contact opgenomen met de curator om de
mogelijkheden voor een (hernieuw de) regeling te bespreken.

01-02-2021
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De in het vorige verslag genoemde advocaat heeft zich terug getrokken. SN
Functionals B.V. heeft haar naam gew ijzigd in DEF Holdings B.V.; ook is een
nieuw e, in het buitenland w oonachtige bestuurder aangetreden. De curator
heeft contact opnemen met deze bestuurder.

03-05-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie Natur BPS, controle betaling.

08-07-2019
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Correspondentie Natur BPS, correspondentie verhuurder.

15-10-2019
2

Correspondentie en bespreking Natur BPS.

29-01-2020
3

Correspondentie met bestuurder SN Functionals.

29-07-2020
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Correspondentie met advocaat en bestuurder DEF Holdings.

03-05-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

08-07-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Natur-groep heeft een rekening-courantverhouding met ABN AMRO Bank
N.V. (hierna: "ABN AMRO").

08-07-2019
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Saldo informatie op datum faillissement:
Natur Holding:
- Ondernemersrekening: € 13.293,51
- Beslagrekening: € 85,65
- Beslagrekening: € 68,29
NL Juices Online B.V.:
- Ondernemersrekening: € 10.705,17
Hi-tech Juices B.V.:
- Ondernemersrekening: € 15.562,22
NL Juices Retail B.V.:
- Ondernemersrekening: € 8.446,15
De positieve banksaldi zijn het met name gevolg van de betaling van de
koopprijs voor de overdracht van de onderneming aan Natur BPS per 1 mei
2019. Zie voor een nadere toelichting paragrafen 3.8 en 7.6 van dit verslag.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode zijn nog diverse betalingen binnengekomen op
de ABN Amro rekening van Hi-tech Juices, van in totaal € 729,86. Deze gelden
zijn op verzoek van de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening.

15-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een aantal operational lease-overeenkomsten met betrekking
tot auto’s (zie tevens paragraaf 1.4 van dit verslag). Alle overeenkomsten zijn
inmiddels geëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

08-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De voorraden van Hi-tech Juices zijn door een niet-failliete zustervennootschap
NFF Trading B.V. in vuistpand gegeven aan een transporteur. Deze
transporteur is voor zover bekend geen schuldeiser van Hi-tech Juices of de
andere gefailleerde vennootschappen. De voorraden van Hi-tech Juices zijn
met toestemming van de transporteur door de curator verkocht aan Natur BPS.
De opbrengst komt volledig toe aan de boedel van Hi-tech Juices, zie paragraaf
3.6 van dit verslag.

08-07-2019
1

Voor het overige is geen sprake van enige zekerheidsrechten.

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

08-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Afgew ikkeld, zie paragraaf 3.6 en 5.3 van dit verslag.

08-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Opvragen bankmutaties, overige correspondentie ABN AMRO.

08-07-2019
1

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

08-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

08-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 1 mei 2019, derhalve kort voor het uitspreken van de faillissementen, zijn
bedrijfsmiddelen, IE-rechten, activiteiten en goodw ill van de thans gefailleerde
vier vennootschappen overgedragen aan Natur BPS (t.h.o.d.n. Natur
Functionals), w elke (net als de verkopende (en nu failliete) entiteiten dat direct
of indirect w aren) 100% dochter is van het Amerikaanse Natur International
Corp. Aan de curator is medegedeeld dat alle personeelsleden van de nu
failliete entiteiten bij Natur BPS in dienst zijn getreden. De koopsom van de
activa bedroeg in totaal € 110.000. In de komende tijd zal curator dienen te
onderzoeken of de schuldeisers van de failliete vennootschappen zijn
gedupeerd als gevolg van deze vervreemding, met als voornaamste vraag of
er een redelijke prijs voor de activiteiten en activa is betaald. Voor zover uit
onderzoek mocht blijken dat er sprake is van paulianeus handelen, zal
gekeken moeten w orden naar de meest passende gevolgtrekking. Over de
uitkomsten van dit onderzoek zal gerapporteerd w orden onder paragraaf 7.6
van dit verslag.

08-07-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bestuurder heeft aan curator diverse administratieve stukken en financiële
gegevens verstrekt. Daarnaast heeft de curator de volledige digitale financiële
administratie laten veiligstellen. Curator zal in de komende periode
inventariseren of de administratie compleet is.

08-07-2019
1

In opdracht van de curator is door Grant Thornton Forensic & Investigation
Services B.V. (hierna: "Grant Thornton") de digitale data van Natur
veiliggesteld en is een eerste onderzoek naar de administraties van de
vennootschappen uitgevoerd. In de komende verslagperiode zullen de
onderzoeken w orden voortgezet.

15-10-2019
2

In onderzoek.

29-01-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Natur Holding: de jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 13-042019;
NL Juices Retail: de jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 08-032019;
Hi-tech Juices: de jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 08-032019;
NL Juices Online: de jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 0803-2019.

08-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De gefailleerde vennootschappen kunnen w orden aangemerkt als een kleine
vennootschap volgens art. 2:396 lid 1 2 BW en is vrijgesteld van
accountantscontrole.

08-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

08-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan. In ieder
geval zal w orden onderzocht of met de transactie zoals beschreven in
paragraaf 6.4 schuldeisers zijn benadeeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

08-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De onderzoeken zullen in de komende verslagperiode(n) w orden voortgezet.

08-07-2019
1

De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode te kunnen afronden.

03-05-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking bestuurder, onderzoek registers en stukken.

08-07-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-07-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Uit het faillissementsrekesten volgt een totale fiscale schuld van EUR 195.000.

08-07-2019
1

Tot op heden zijn door de belastingdienst vorderingen ingediend in de
faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: € 286.490,00 (loonheffingen en vennootschapsbelasting)
- NL Juices Retail B.V.: € 24.361,00 (loonheffingen)
€ 350.806,00

29-01-2020
3

Toelichting
Door de belastingdienst zijn inmiddels eveneens vorderingen omzetbelasting
met betrekking tot de fiscale eenheid ingediend voor een totaal bedrag van €
39.955,00.

Toelichting
Geen w ijzigingen in de afgelopen verslagperiode.
€ 350.806,00

30-04-2020
4

29-10-2020
6

Toelichting
Natur Holding B.V.: € 326.445,00
NL Juices Retail: € 24.361,00
€ 353.461,00

03-05-2021
8

Toelichting
Natur Holding B.V.: € 329.100,00
NL Juices Retail: € 24.361,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen ingediend in de faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: 19 crediteuren
- Hi-tech Juices B.V.: 4 crediteuren
- NL Juices Retail B.V.: 5 crediteuren
40

08-07-2019
1

15-10-2019
2

Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen ingediend in de faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: 31 crediteuren
- Hi-tech Juices B.V.: 4 crediteuren
- NL Juices Retail B.V.: 5 crediteuren

46

29-01-2020
3

Toelichting
Tot en met de derde verslagperiode zijn vorderingen ingediend in de
faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: 36 crediteuren
- Hi-tech Juices B.V.: 5 crediteuren
- NL Juices Retail B.V.: 5 crediteuren
48

30-04-2020
4

Toelichting
Tot en met de vierde verslagperiode zijn vorderingen ingediend in de
faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: 36 crediteuren
- Hi-tech Juices B.V.: 5 crediteuren
- NL Juices Retail B.V.: 6 crediteuren
- NL Juices Online B.V.: 1
50
Toelichting
Tot en met de vierde verslagperiode zijn vorderingen ingediend in de
faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: 37 crediteuren
- Hi-tech Juices B.V.: 5 crediteuren
- NL Juices Retail B.V.: 7 crediteuren
- NL Juices Online B.V.: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-07-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Uit de activaovereenkomst volgt dat een deel van de schuldenlast, groot ca.
EUR 640.000, zal w orden overgenomen door Natur BPS (het is nog niet bekend
of de schuldeisers ex artikel 6:155 BW hebben gestemd). De financiers zouden
hebben ingestemd met de conversie van hun vorderingen, w aardoor dat deel
van de schuldenlast (ca. € 15 miljoen) zou zijn verdw enen. In de komende tijd
zal de curator de crediteurenposities nader onderzoeken.

08-07-2019
1

Tot op heden zijn vorderingen ingediend in de faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: € 351.169,50
- Hi-tech Juices B.V.: € 12.676,31
- NL Juices Retail B.V.: € 52.172,28
€ 468.348,19

15-10-2019
2

Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen ingediend in de faillissementen van:
- Natur Holding B.V.: € 403.345,17
- Hi-tech Juices B.V.: € 12.676,31
- NL Juices Retail B.V.: € 52.326,71
€ 498.791,15

29-01-2020
3

Toelichting
- Natur Holding B.V.: € 431.091,86
- Hi-tech Juices B.V.: € 15.372,58
- NL Juices Retail B.V.: € 52.326,71
€ 502.314,87

30-04-2020
4

Toelichting
- Natur Holding B.V.: € 427.231,78
- Hi-tech Juices B.V.: € 15.372,58
- NL Juices Retail B.V.: € 58.182,51
- NL Juices Online B.V.: € 1.528,00
€ 505.806,60

29-07-2020
5

Toelichting
- Natur Holding B.V.: € 430.129,29
- Hi-tech Juices B.V.: € 15.372,58
- NL Juices Retail B.V.: € 58.776,73
- NL Juices Online B.V.: € 1.528,00
€ 505.806,60

29-10-2020
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben geen w ijzigingen met betrekking tot
ingediende vorderingen plaatsgevonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze de
faillissementen afgew ikkeld kunnen w orden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

08-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Per gefailleerde is een dossier aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen
de vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

08-07-2019
1

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van
vorderingen.
Correspondentie en telefoon met crediteuren, administreren schuldenlast.

15-10-2019
2

Administreren schuldenlast.

29-01-2020
3

Administreren schuldenlast.

29-07-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere
partijen jegens de curator procedures aanhangig gemaakt.

08-07-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende tijd zal in het teken staan van onderzoek naar de overdracht van
de onderneming, het verder in kaart brengen van de schuldenlast alsmede het
aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en de
rechtmatigheidsonderzoeken.

08-07-2019
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken, voortzetten overleg omtrent
w aarborgsom verhuurder Jachthavenw eg, voortzetten discussie omtrent
gebruiksvergoeding Natur BPS.

15-10-2019
2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken en discussie gebruiksvergoeding
Natur BPS.

29-01-2020
3

Uitvoering geven aan de inning van de overeengekomen vergoeding met Natur
BPS en voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken.

30-04-2020
4

Voordat een definitief standpunt w ordt ingenomen over het voorstel van SN
Functionals voor uitstel van de betaling van een vergoeding is de curator in
afw achting van meer achtergrondinformatie/documenten w aaruit blijkt dat de
financiële situatie van SN Functionals inderdaad zo slecht is als w ordt gesteld.

29-07-2020
5

Zie paragraaf 3.8.

01-02-2021
7

Inning vergoeding gebruiksvergoeding, afronding
rechtmatigheidsonderzoeken.

03-05-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

08-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2021

03-05-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Plan van aanpak, correspondentie, overleg en verslaglegging.

08-07-2019
1

Verslaglegging.

15-10-2019
2

Verslaglegging.

29-01-2020
3

Verslaglegging.

30-04-2020
4

Verslaglegging.

29-07-2020
5

Verslaglegging.

01-02-2021
7

Verslaglegging.

03-05-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

