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

4
20-05-2020
F.13/19/262
NL:TZ:0000111230:F001
06-08-2019

R-C
Curator

mr. IM Bilderbeek
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
PBL Holding N.V.

30-08-2019
1

Gegevens onderneming
De naamloze vennootschap PBL Holding N.V., ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11061319,
statutair gevestigd in Amsterdam.

30-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de statuten: het exploiteren van een telecommunicatiebedrijf in de
ruimste zin van het w oord

30-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.525.791,00

€ 161.138,00

€ 1.222.481,00

2016

€ 970.562,00

€ 155.187,00

€ 378.093,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de aan de curator verstrekte annual
reports 2016 en 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden

30-11-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-08-2019
1

Toelichting
Volgens de bestuurder van gefailleerde had de failliete onderneming op datum
faillissement geen medew erkers in dienst.

Toelichting
Tot op heden is de curator niet gebleken dat er op datum faillissement
medew erkers bij gefailleerde in dienst w aren.

Toelichting
Het is bij de curator nog onduidelijk of er medew erkers bij gefailleerde in dienst
w aren.

30-11-2019
2

24-02-2020
3

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
6-8-2019

30-08-2019
1

t/m
29-8-2019
van
30-8-2019

30-11-2019
2

t/m
29-11-2019
van
30-11-2019

24-02-2020
3

t/m
23-2-2020
van
24-2-2020

20-05-2020
4

t/m
19-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 30 min

2

7 uur 42 min

3

45 uur 48 min

4

8 uur 12 min

totaal

92 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

30-08-2019
1

Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

30-11-2019
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

24-02-2020
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Bij indiening
daarvan zijn in totaal 92,4 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard
kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

20-05-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 22 februari 2005. In 2016 heeft op initiatief van de
huidige bestuurder - die bestuurder is sinds 2016 - een statutenw ijziging
plaatsgevonden. Na de statutenw ijziging zijn de activiteiten met betrekking tot
telecommunicatie gestart. In 2017 is de rechtsvorm gew ijzigd van besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze
vennootschap. Enig aandeelhouder en bestuurder van PBL Holding B.V. is de
heer B. Rajah.

30-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as – naar de curator heeft begrepen – een
arbitrageprocedure aanhangig in Engeland. De arbitrageprocedure is vanw ege
het Nederlandse faillissement naar Engels recht van rechtsw ege geschorst. De
advocaat heeft laten w eten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid
tot het heropenen van de arbitrageprocedure.

30-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft vooralsnog geen stukken ontvangen w aaruit blijkt dat
gefailleerde verzekeringen houdt.

30-08-2019
1

1.4 Huur
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator laten w eten dat op datum
faillissement geen huurovereenkomst bestond.

30-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is door de onderneming zelf aangevraagd. De bestuurder
heeft de curator laten w eten dat met diverse telecomproviders w aarmee
gefailleerde zaken deed geschillen zijn ontstaan met als gevolg dat
gefailleerde haar verplichtingen jegens haar afnemers niet kon nakomen.
Voornoemde heeft volgens de bestuurder tot gevolg gehad dat gefailleerde
niet langer kon voortgaan met haar activiteiten.

30-08-2019
1

De curator heeft de verklaring van de bestuurder in dit kader in onderzoek en
verricht eveneens zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

30-11-2019
2

De curator verricht nog onderzoek naar het bovenstaande.

24-02-2020
3

Vooralsnog zijn in dit kader geen ontw ikkelingen te melden.

20-05-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Nog onbekend.

24-02-2020
3

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie bestuurder

30-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft voor zover de curator tot nu toe heeft kunnen nagaan geen
onroerende zaken op haar naam.

30-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle Kadaster

30-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen.

30-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuurder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

30-08-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het is de curator tot op heden niet gebleken dat gefailleerde nog
w erkzaamheden verricht.

30-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie bestuurder.

30-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

30-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa.

30-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zou gefailleerde beschikken over een
debiteurenportefeuille van ca. USD 4.500.000.- Het betreffen veelal
buitenlandse debiteuren.

30-08-2019
1

De debiteurenlijst zoals overgelegd bij de eigen aangifte vermeld veelal zeer
hoge vordering op buitenlandse debiteuren. Over onderliggende stukken
(facturen, etc.) beschikt de curator vooralsnog niet.
De curator is bij gebreke van een volledige administratie vooralsnog niet aan
incasso van de debiteuren toegekomen.

30-11-2019
2

De curator heeft (een deel van) de debiteurenadministratie ontvangen. Hieruit
volgt dat er – omgerekend naar Euro’s – de debiteurenportefeuille ca. €
2.388.950,37 bedraagt. Het betreffen allen buitenlandse debiteuren. De
curator moet nog bezien of de debiteurenportefeuille inbaar is. De
incassow erkzaamheden zijn gestart.

24-02-2020
3

De buitenlandse debiteuren zijn in de derde verslagperiode aangeschreven.
Vooralsnog heeft de incasso van debiteuren nog geen baten opgeleverd.
Nadere openbare rapportage volgt in een later voortgangsverslag.

20-05-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurder.

30-08-2019
1

Correspondentie debiteuren, start incasso w erkzaamheden.

24-02-2020
3

Beoordelen administratie, debiteuren, correspondentie.

20-05-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de (indirect) bestuurder zou er geen sprake zijn van een bankkrediet,
de curator is tot op heden niet anders gebleken.
Gefailleerde houdt bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank B.V. Er zou volgens
de bestuurder een bedrag van ca. EUR 70k aanw ezig zijn op een
beslagrekening. De curator heeft voorstaande in onderzoek.

30-08-2019
1

Verder heeft de curator tot op heden geen positief saldo aangetroffen op een
aan gefailleerde toebehorende bankrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator onderzoekt of het beslag w aarover bestuurder haar informeerde
daadw erkelijk is gelegd. Vooralsnog is de curator niet bekend geraakt met enig
bedrag op een beslagrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Er is tot op heden (nog) geen sprake van een banksaldo

30-11-2019
2

24-02-2020
3

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten door de Stichting
afgesloten

30-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

30-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

30-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

30-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

30-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bestuurder en contact banken.

30-08-2019
1

Bestuderen stukken, contact betrokkene.

20-05-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht ex art.
2:10 BW . Evenals of zij beschikt over de complete administratie.

30-08-2019
1

De curator heeft mondjesmaat stukken ontvangen van het bestuur, de
voormalig boekhouder heeft de hem beschikbare administratie aan de curator
overhandigd. Het is thans nog onduidelijk of de administratie bijgew erkt en
volledig is.

30-11-2019
2

De curator is bezig met de bestudering van de stukken die zij van het bestuur
heeft ontvangen.

24-02-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren zijn tijdig gedeponeerd.

30-08-2019
1

Niet vereist.

30-11-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

20-05-2020
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan aan de stortingsplicht.

30-08-2019
1

Het onderzoek is nog gaande.

30-11-2019
2

De curator heeft het voorgaande nog in onderzoek

24-02-2020
3

Op basis van de stukken die de curator thans in bezit heeft, kan niet w orden
vastgesteld of aan de stortingsverplichting is voldaan. Hoew el een vordering
uit hoofde hiervan reeds is verjaard, zal de curator in dit kader nog navraag
doen bij het bestuur.

20-05-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het oorzakenonderzoek is in de tw eede verslagperiode voortgezet.

Toelichting
De curator heeft oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de derde
verslagperiode voortgezet

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. De curator streeft ernaar dit in
de komende verslagperiode af te w ikkelen. Zij zal haar bevindingen in eerste
instantie voorleggen aan het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

30-08-2019
1

30-11-2019
2

24-02-2020
3

20-05-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting
Dit onderzoek is in de tw eede verslagperiode voortgezet.

Toelichting
De curator heeft het voorgaande nog in onderzoek.

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

30-08-2019
1

30-11-2019
2

24-02-2020
3

20-05-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

30-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten administratie- en rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de
beschikbare gegevens, contact met diverse betrokkenen.

30-08-2019
1

Bestuderen stukken, contact diverse betrokkenen.

30-11-2019
2

Bestuderen stukken.

24-02-2020
3

Onderzoek en bestudering ontvangen documentatie.

20-05-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader moet rekening w orden gehouden met het salaris curator (p.m.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-11-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.000,00

30-11-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aanslag art. 29 lid 7 OB ingediend ter hoogte van
€ 99.000,-. De curator zal vragen deze naar beneden te laten bijstellen.

Toelichting
In de derde verslagperiode zijn er geen boedel of preferente vorderingen
ingediend.
€ 103.168,00

24-02-2020
3

20-05-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

1

30-08-2019
1

30-11-2019
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft een buitenlandse crediteur haar vordering
ter verificatie bij de curator ingediend.
7

24-02-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode hebben zes crediteuren hun vordering ingediend.
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-05-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder zouden de (concurrente) crediteuren
gezamenlijk een vordering van ca. USD 5.500.000,= op gefailleerde hebben.

30-08-2019
1

€ 2.470.804,00

30-11-2019
2

€ 4.510.850,44

24-02-2020
3

Toelichting
De inmiddels bij de curator bekende crediteuren, zow el de Nederlandse als de
buitenlandse, zijn in de derde verslagperiode aangeschreven.
€ 4.543.389,85

20-05-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

30-11-2019
2

Nog niet bekend.

24-02-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Doornemen facturen crediteuren, correspondentie aan crediteuren.

24-02-2020
3

Verificatie vorderingen.

20-05-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Telenor

30-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Arbitrage

30-08-2019
1

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geschorst vanw ege faillissement.

30-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator de haar bekende crediteuren en
debiteuren aanschrijven, haar administratie- en rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. Vooralsnog w ordt de rechter-commissaris in dit kader
vertrouw elijk geïnformeerd.

30-08-2019
1

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

30-11-2019
2

In de komende periode zal de curator zich bezig houden met het incasseren
van de debiteuren alsmede haar administratie- en rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

24-02-2020
3

De curator streeft naar afronding van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode. Ook zal de
aandacht uitgaan naar incasso van de debiteuren.

20-05-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2020

20-05-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Contact diverse betrokkenen, verslaglegging, administratieonderzoek,
correspondentie rechter-commissaris.

30-08-2019
1

Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

30-11-2019
2

Verslaglegging, diverse w erkzaamheden

24-02-2020
3

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.

20-05-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

