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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pulse Media Group B.V.

25-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PULSE MEDIA
GROUP B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57640963,
statutair gevestigd te Breda, zaakdoende te (1043 NX) Amsterdam aan de
Radarw eg 29, hierna te noemen "PMG".

25-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.092.940,00

2017

€ 1.574.626,00

2016

€ 1.219.727,00

Toelichting financiële gegevens

25-10-2019
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens die zien op de omzet en de w inst en verlies zijn de
curator niet bekend.

25-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

25-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 49.013,95

25-10-2019
1

€ 68.591,14

17-06-2020
2

€ 109.252,03

08-03-2021
3

€ 22.331,79

28-06-2021
4

€ 22.305,11

28-09-2021
5

€ 22.278,43

11-01-2022
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-9-2019

25-10-2019
1

t/m
24-10-2019
van
25-10-2019

17-06-2020
2

t/m
16-6-2020
van
16-6-2020

08-03-2021
3

t/m
6-3-2021
van
8-3-2021

28-06-2021
4

t/m
27-6-2021
van
28-6-2021

28-09-2021
5

t/m
27-9-2021
van
28-9-2021

11-01-2022
6

t/m
10-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

162 uur 36 min

2

109 uur 0 min

3

11 uur 12 min

4

16 uur 42 min

5

22 uur 36 min

6

11 uur 12 min

totaal

333 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
PMG is opgericht bij notariële akte van 4 april 2013. Royal Flush Investment
Group B.V. is enig aandeelhouder en enig bestuurder van PMG.

25-10-2019
1

De heer P.B. van Vuuren is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Royal
Flush Investment Group B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is PMG geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

25-10-2019
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1.3 Verzekeringen
De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsverzekeringen. Indien
opportuun zullen deze bedrijfsverzekeringen w orden beëindigd en zal daarbij
aanspraak w orden gemaakt op restitutie van eventueel vooruitbetaalde
premies.

25-10-2019
1

Voor zover de curator bekend is PMG geen partij bij lopende
verzekeringspolissen.

08-03-2021
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1.4 Huur
PMG huurde een kantoorruimte aan de Radarw eg 29 te Amsterdam. De curator
heeft, met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst
opgezegd ex artikel 39 Fw . De curator streeft er naar om het gehuurde na
verkoop van de daarin aanw ezige kantoorinventaris zo spoedig mogelijk op te
leveren aan de verhuurder.

25-10-2019
1

De kantoorruimte is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Dit onderdeel is
hiermee afgew ikkeld.

08-03-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

25-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

25-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

25-10-2019
1

Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 26 september
2019 aan alle personeelsleden op grond van artikel 40 Fw ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-9-2019

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens opgave van het kadaster heeft de gefailleerde vennootschap geen
onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 16.637,50

€ 0,00

totaal

€ 16.637,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

25-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van PMG behoort een bedrijfsinventaris als aanw ezig in de
bedrijfsruimte aan de Radarw eg 29 te Amsterdam.

25-10-2019
1

De curator verw acht in de komende verslagperiode tot een verkoop en levering
va de volledige inventaris te komen.
De bedrijfsinventaris is volledig en onbezw aard eigendom van PMG. Een
boedelbijdrage is aldus niet van toepassing.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de inventaris, met
toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht. De
verkoopopbrengst bedraagt EUR 16.637,50 (incl. btw ).

17-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de inventaris, met
toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht.

11-01-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Alle onderdelen die deel uitmaken van de bedrijfsinventaris kw alificeren als
bodemzaken. Ten aanzien van deze bodemzaken geldt het bodemvoorrecht.

25-10-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhandenw erk

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

25-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderhanden w erk
onderhands verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt EUR 2.500,00 (incl. btw ).

17-06-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek. PMG houdt in ieder geval 100% van de aandelen in PMO.

3.9 Werkzaamheden andere activa

25-10-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 13.000,00

€ 7.912,19

€ 0,00

totaal

€ 13.000,00

€ 7.912,19

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur bedroeg de debiteurenportefeuille op datum
faillissement EUR 13.000,= De curator doet hier onderzoek naar.

25-10-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
PMG bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN”). Op datum faillissement w as
sprake van een creditsaldo van EUR 6.101,76. De curator heeft aanspraak
gemaakt op dit bedrag.

25-10-2019
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Voornoemd bedrag is door ABN inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
PMG leasede een bedrijfsauto. De leasemaatschappij heeft de
leaseovereenkomst beëindigd. De curator heeft de bedrijfsauto geretourneerd.

25-10-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

25-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

25-10-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

25-10-2019
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met enig retentierecht.

25-10-2019
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5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met een beroep op het recht van reclame.

25-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

25-10-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
onderneming tijdelijk voort te zetten. Uit dit onderzoek is gebleken dat
voorzetting niet opportuun w as. Daarom zijn de ondernemingsactiviteiten per
datum faillissement gestaakt.

25-10-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

25-10-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de activa, w aaronder de goodw ill, de intellectuele
eigendomsrechten en de aandelen in Pulse Media Online B.V. met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de doorstartende partij.
In verband met de aard van deze transactie zullen hieromtrent vooralsnog
geen nadere mededelingen w orden gedaan. Zodra de doorstart volledig is
afgerond zal de curator een samenvatting van de transactie opnemen in zijn
openbare faillissementsverslag.

25-10-2019
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Na het uitspreken van het faillissement van PMG hebben diverse partijen zich
bij de curator gemeld met interesse in een doorstart. Daarnaast heeft de
curator zelf de markt verkend en in dat kader diverse partijen benaderd.

08-03-2021
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Vervolgens heeft de curator een biedingsproces georganiseerd, w aarbij de
geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om een bieding uit te
brengen. De curator heeft een informatiememorandum opgesteld op basis van
de voor hem beschikbare informatie. Ook is er een biedingsprotocol opgesteld.
Het informatiememorandum en biedingsprotocol zijn tegelijkertijd naar alle
geïnteresseerde partijen toegestuurd.
Nadat de deadline voor het uitbrengen van een bieding w as verstreken, is de
curator in onderhandeling getreden met de partij die de beste bieding heeft
uitgebracht. Met deze partij is verder onderhandeld over de koopprijs en de
verkoopvoorw aarden. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen tot
overeenstemming geleid.
De doorstart is volledig afgerond. Zie 6.5 voor een toelichting over hetgeen is
overgedragen en tegen w elke koopprijs
De curator heeft veel tijd moeten besteden aan de verkoop van de activa. Dit
w erd veroorzaakt door meerdere omstandigheden. Zo heeft de curator bij de
aanvang van het faillissement niet alle activa van PMG aangetroffen in de
boedel. Meerdere w achtw oorden van accounts van PMG bleken kort
voorafgaand aan het faillissement te zijn gew ijzigd. Ook bleken domeinnamen
kort voorafgaand aan het faillissement te zijn overgezet op andere entiteiten.
Door het nemen van rechtsmaatregelen heeft de curator uiteindelijk de
onttrokken activa alsnog aan de koper kunnen leveren.
Daarnaast heeft er een discussie plaatsgevonden met een partij die meende
dat het biedingsproces voorafgaand aan de verkoop niet transparant zou zijn
gew eest. Deze partij heeft de rechter-commissaris op grond van artikel 69 Fw
verzocht om de curator te gelasten zich te onthouden van de verkoop van de
activa en opnieuw een biedingsprocedure te entameren. De rechtercommissaris heeft dit verzoek afgew ezen. Vervolgens heeft de partij op grond
van artikel 67 Fw hoger beroep ingesteld tegen de afw ijzing. De curator heeft
zich verw eerd tegen het hoger beroep. De rechtbank heeft de curator gevolgd
in zijn verw eer en heeft het verw eer niet-ontvankelijk verklaard. De curator
heeft veel tijd moeten besteden aan deze omstandigheden en de acties van
deze partij.

6.5 Verantwoording

28-06-2021
4

6.5 Verantwoording
Zie 6.4

25-10-2019
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Na het uitspreken van het faillissement van PMG hebben diverse partijen zich
bij de curator gemeld met interesse in een doorstart. Daarnaast heeft de
curator zelf de markt verkend en in dat kader diverse partijen benaderd.

11-01-2022
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Vervolgens heeft de curator een biedingsproces georganiseerd, w aarbij de
geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om een bieding uit te
brengen. De curator heeft een informatiememorandum opgesteld op basis
van de voor hem beschikbare informatie. Ook is er een biedingsprotocol
opgesteld. Het informatiememorandum en biedingsprotocol zijn tegelijkertijd
naar alle geïnteresseerde partijen toegestuurd.
Nadat de deadline voor het uitbrengen van een bieding w as verstreken, is de
curator in onderhandeling getreden met de partij die de beste bieding heeft
uitgebracht. Met deze partij is verder onderhandeld over de koopprijs en de
verkoopvoorw aarden. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen tot
overeenstemming geleid.

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie 6.4

Toelichting
De koopprijs bestaat uit de volgende elementen:
I. onvoorw aardelijke koopprijs ad EUR 35.000,-; en
II. voorw aardelijke koopprijs ad EUR 45.000,-.

25-10-2019
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08-03-2021
3

Voor deze koopprijs heeft de koper de volgende goederen overgedragen
gekregen:
a. de aandelen in PMO;
b. het relatiebestand van PMG;
c. de intellectuele eigendomsrechten van PMG;
d. een gedeelte van het onderhanden w erk van PMG; en
e. de goodw ill van PMG.
Het onvoorw aardelijke gedeelte van de koopprijs ad EUR 35.000,- is direct bij
de doorstart ontvangen op de faillissementsrekening van de curator.
Het voorw aardelijke gedeelte van de koopprijs is (o.a.) opgenomen in de
koopovereenkomst, omdat de curator ten tijde van de doorstart een gedeelte
van de activa niet direct kon leveren. Inmiddels is het voorw aardelijke gedeelte
van de koopprijs volledig afgew ikkeld, hetgeen heeft geleid tot een uitbetaling
van EUR 40.678,68 aan de boedel. Daarmee is de doorstart volledig afgerond.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

25-10-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

25-10-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 13 juni 2016
2016: 24 mei 2017
2017: 3 mei 2018
2018: 28 juni 2019

25-10-2019
1

De jaarrekeningen over de boekjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig
gedeponeerd (artikel 2:394 lid 1BW .

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

25-10-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

25-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

25-10-2019
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-10-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator & kosten : PM

Toelichting
UW V: EUR 89.659,41

25-10-2019
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17-06-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 34.430,00

25-10-2019
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17-06-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 63.781,86

25-10-2019
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17-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

25-10-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

25-10-2019
1

12

17-06-2020
2

13

08-03-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.438,75

25-10-2019
1

€ 189.100,71

17-06-2020
2

€ 190.106,02

08-03-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

25-10-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend is PMG geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

25-10-2019
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9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend is PMG geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

25-10-2019
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9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend is PMG geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

9.4 Werkzaamheden procedures

25-10-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode richten op:
• Afw ikkeling van de doorstart;
• Een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

25-10-2019
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De curator zal zich in de komende periode richten op:
• Een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

08-03-2021
3

De curator zal zich in de komende periode richten op:
• Het uitvoeren/voortzetten van het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek;
• Het afronden van de eerste versie van de onderzoeksrapportage, en
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

11-01-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-10-2019
1

