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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ICOPOW ER
INTERNATIONAL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 75404796, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres:
Herengracht 450, 1017 CA, Amsterdam (hierna: "ICOPOW ER").

Activiteiten onderneming

29-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de akte van oprichting van 18 juli 2019 heeft ICOPOW ER ten doel:
“a. het ontw ikkelen, verkopen, verhuren en renoveren van met name – doch
niet uitsluitend – geoctrooieerde (proprietary) en systemen van derde partijen,
specifieke elektrische- en thermische-energiebesparende producten,
bestaande elektriciteitsinstallaties (pow er plants) en het verrichten van
w erkzaamheden in verband met het vorenstaande in de meest ruime zin;
b. het verlenen van onderzoek- consultancy-, technische en financiële bijstand
aan, promotie en training aan overheidslichamen, rechtspersonen en
natuurlijke personen w erkzaam in soortgelijke (energie- en energiebesparings) sectoren, in verband met de activiteiten als genoemd in dit artikel;
c. het bieden van services met name – doch niet uitsluitend – betreffende
marktstudies, haalbaarheidsplannen, management- en technologische
projecten, engineering- en renovatieprojecten, management, technische en
administratieve advisering, economische plannen, ondernemingsplannen,
verbruiksfacturering aan gebruikers, training van technisch personeel, in
verband met de activiteiten genoemd in dit artikel, alles in de breedste zin des
w oords;
d. het – al dan niet tezamen met anderen – verw erven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en
ondernemingen, het samenw erken daarmee en het besturen daarvan;
e. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezw aren en vervreemden van
goederen, zomede het beleggen van vermogen;
f. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder –
doch niet uitsluitend – aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen
en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of
doen opnemen van gelden;
g. het sluiten van overeenkomsten w aarbij de vennootschap zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend –
ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder f.
bedoeld;
h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn."

29-04-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -117.962,00

€ 18.637,00

2020

€ 0,00

€ -71.243,00

€ 19.584,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn overgenomen uit de financiële overzichten van de
vennootschap. De bedrijfsactiviteiten zijn medio 2019 aangevangen. In de akte
van oprichting is opgenomen dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december
2020.

29-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

Boedelsaldo

29-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-04-2020
1

€ 10.484,00

28-07-2020
2

€ 10.843,37

12-11-2020
3

Verslagperiode
van
7-4-2020

29-04-2020
1

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020

28-07-2020
2

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

12-11-2020
3

t/m
11-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 36 min

2

17 uur 24 min

3

8 uur 48 min

totaal

59 uur 48 min

Toelichting bestede uren
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
geopenbaard 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.

29-04-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ICOPOW ER is op 18 juli 2019 opgericht door ICOHOLDING S.R.L., een
vennootschap opgericht naar Italiaans recht en gevestigd te Milaan, Italië
(hierna: “ICOHOLDING”). Deze vennootschap is enig aandeelhouder van
ICOPOW ER. De bestuurder van ICOPOW ER is de heer M.E. Rossetti.

29-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken dat ICOPOW ER bij lopende gerechtelijke procedures
betrokken is.

29-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken van op naam van ICOPOW ER afgesloten
verzekeringsovereenkomsten. Eventuele bestaande
verzekerings¬overeenkomsten w aarvan voortzetting niet langer noodzakelijk
is, zullen – voor zover nog nodig – w orden beëindigd.

29-04-2020
1

1.4 Huur
ICOPOW ER maakte door middel van onderhuur gebruik van kantoorruimte
(kamer) aan de Herengracht 450 te Amsterdam. Ten tijde van de uitspraak van
het faillissement w as de huur van de bedrijfsruimte reeds opgezegd tegen 31
mei 2020. De (onder)verhuurder heeft deze huuropzegging bevestigd.

29-04-2020
1

De bedrijfsruimte is in de afgelopen periode aan de (onder)verhuurder ter
beschikking gesteld. De (onder)verhuurder heeft laten w eten geen
vorderingen bij de curator aan te zullen melden.

28-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Uit telefonische contacten met de door de vennootschap ingeschakelde
raadsman en een telefonische bespreking met een door de bestuurder –
vanw ege een taalbarrière – aangew ezen contactpersoon die tevens
bestuurder is van ICOHOLDING, heeft de curator het volgende begrepen over
de achtergrond van het faillissement.

29-04-2020
1

ICOHOLDING is een Italiaanse vennootschap die zich bezig houdt met de
ontw ikkeling van energiebesparende producten voor elektriciteitsinstallaties.
Het plan w as om deze bedrijfsactiviteiten uit te breiden buiten de
landsgrenzen van Italië en daarbij is voor Amsterdam gekozen als
coördinatiepunt voor de internationale markt. Het internationale karakter
alsmede het gunstige vestigingsklimaat hebben bij deze keuze een rol
gespeeld. Het is ICOPOW ER, vanw ege het strikte(re) beleid van de banken,
niet gelukt om een bankrekening te openen, noodzakelijk voor de uitoefening
van deze voorgenomen bedrijfsactiviteiten. Bij de banken bestond de indruk
dat het zou gaan om een in Nederland opgerichte vennootschap die gebruik
w ilde maken van de voordelen van het Nederlandse belastingstelsel zonder
hier daadw erkelijk activiteiten te ontplooien. Ondanks dat ICOPOW ER
bedrijfsruimte huurde en drie w erknemers in dienst had, kw alificeerden de
banken ICOPOW ER als holding en bleven zij bij hun w eigering om een
bankrekening te openen.
Deze problematiek belemmerde de w erknemers om het voor de activiteiten
benodigde netw erk van ontw ikkelaars, technici en toeleveranciers op te
bouw en. Het door ICOHOLDING verstrekte kapitaal om de bedrijfsactiviteiten
op te zetten ging op aan kosten (personeelskosten, huur, investeringen)
zonder dat daar enige inkomsten tegenover stonden.
De moedermaatschappij is, mede door de uitbraak van het Covid-19 virus, niet
langer in staat om de kosten voor de Nederlandse vennootschap te dragen. Bij
gebrek aan financiële middelen en het feit dat deze ook niet te verw achten
zijn, heeft ICOPOW ER zich genoodzaakt gezien het faillissement aan te
vragen.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.
Uit aan de curator verstrekte informatie leek te volgen dat er bij ING Bank N.V.
een bankrekening op naam van ICOPOW ER zou zijn geregistreerd. ING heeft
laten w eten dat de bankrekening reeds op 8 november 2019 is beëindigd en
dat er geen transacties zijn gew eest op de rekening in de 8 dagen dat deze
rekening heeft bestaan.

28-07-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

29-04-2020
1

Toelichting
Na verkregen goedkeuring door de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 9 april 2020 aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De vennootschap is in juli 2019 opgericht. De eerste arbeidsovereenkomst is
aangegaan op 15 september 2019.

29-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-4-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, verzoek machtiging ontslag,
communicatie w erknemers, opstellen ontslagbrieven, verzamelen en toesturen
diverse documentatie ter voorbereiding van de online intake van de (loon)vorderingen van de w erknemers door het UW V.

29-04-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van ICOPOW ER geregistreerd.

29-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-04-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris: 2 laptops

€ 399,30

Bedrijfsinventaris: 1 laptop

€ 484,00

€ 0,00

totaal

€ 883,30

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van ICOPW ER bestaan uit bij de w erknemers in gebruik
zijnde laptops. De op de bedrijfslocatie aanw ezige inventaris (van beperkte
omvang) is eigendom van de verhuurder. De curator doet onderzoek naar de
mogelijkheden van verkoop van de laptops.

29-04-2020
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De laptops zijn inmiddels verkocht. De opbrengst van tw ee door middel van
een veiling verkochte laptops bedroeg € 330,00. De financiële afw ikkeling zal
op korte termijn plaatsvinden. De derde laptop is onderhands voor een bedrag
van € 484,00 verkocht. De koopprijs is op de faillissementsrekening voldaan.

28-07-2020
2

De opbrengst van de door middel van een veiling verkochte laptops van in
totaal € 399,30 (inclusief BTW ) is op de faillissementsrekening voldaan, onder
aftrek van 10% veilingkosten, te w eten € 39,93 (inclusief BTW ).

12-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken en correspondentie.

29-04-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg in verband met verkoop laptops.

28-07-2020
2

Afw ikkeling verkoop laptops.

12-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

29-04-2020
1

Toelichting andere activa
De curator zal onderzoeken of er nog andere activa tot de boedel behoren. De
RDW is verzocht om een opgave van eventuele op naam van ICOPOW ER
geregistreerde kentekens.

29-04-2020
1

Er zijn geen kentekens op naam van ICOPOW ER geregistreerd.

28-07-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek stukken en correspondentie.

29-04-2020
1

Correspondentie.

28-07-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens de verstrekte financiële overzichten van 2019 en 2020 is er geen
sprake van openstaande posten. Uit de telefonische bespreking met de door
de bestuurder aangew ezen contactpersoon, heeft de curator begrepen dat er
vanw ege het feit dat de bedrijfsactiviteiten niet van de grond zijn gekomen, er
geen facturen zijn verzonden.

29-04-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek stukken, telefonische bespreking en correspondentie.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

29-04-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
ICOPOW ER hield geen rekeningen aan bij een bankinstelling. Uit de door de
curator gezonden melding van het faillissement aan de reguliere banken is
evenmin gebleken van een door ICOPOW ER aangehouden rekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De bij ING Bank N.V. geopende rekening is na 8 dagen beëindigd zonder dat er
mutaties hebben plaatsgevonden.

29-04-2020
1

28-07-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van lopende leasecontracten.

29-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn volgens ICOPOW ER geen zekerheden verstrekt.

29-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

29-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

29-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

29-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en telefonisch overleg.

29-04-2020
1

Correspondentie ING.

28-07-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Sinds de oprichting van de vennootschap hebben er geen
bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden.

29-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

29-04-2020
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De raadsman van de vennootschap en de door de bestuurder aangew ezen
Engelstalige contactpersoon hebben diverse administratieve bescheiden van
ICOPOW ER digitaal aangeleverd. De curator zal nagaan of er nog fysieke
administratie (bijvoorbeeld in het bedrijfspand) aanw ezig is. Zodra de curator
de volledige administratie heeft ontvangen, zal zij deze administratie alsmede
de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

29-04-2020
1

De curator heeft een bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte en ter
gelegenheid daarvan enkele administratieve bescheiden meegenomen.

28-07-2020
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie en het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. De vennootschap is op 18 juli 2019 opgericht en volgens
de akte van oprichting eindigt het eerste boekjaar op 31 december 2020.

29-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
ICOPOW ER kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art.
396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

29-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bij oprichting geplaatste aandelenkapitaal van 10.000 aandelen
vertegenw oordigt een w aarde van €10.000. Uit de akte van oprichting blijkt
dat de aandelen zijn volgestort in geld, door middel van storting op de
kw aliteitsrekening van de notaris. De curator heeft de notaris inmiddels
verzocht het bedrag door te storten naar de faillissementsrekening.

29-04-2020
1

De notaris heeft het bedrag van € 10.000 inmiddels doorgestort naar de
faillissementsrekening.

28-07-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

29-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

29-04-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Telefonische bespreking en correspondentie met de (contactpersoon namens
de) bestuurder, correspondentie met de notaris en onderzoek registers.

29-04-2020
1

Correspondentie en onderzoek stukken.

28-07-2020
2

Onderzoek stukken en administratie.

12-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
€ 38.115,71
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent: € 27,23 + p.m.
UW V loonvordering boedelperiode: € 32.784,25
UW V premievordering boedelperiode: € 5.304,23

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-04-2020
1

28-07-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.201,00

29-04-2020
1

Toelichting
De door de Belastingdienst aangemelde vorderingen betreffen openstaande
aanslagen Loonheffingen december 2019 en januari 2020 alsmede kosten.
De curator heeft begrepen dat aan ICOPOW ER nog een teruggave
omzetbelasting toekomt van € 9.584,= in verband met door de vennootschap
betaalde facturen sinds juli 2019. De curator zal contact opnemen met de
Belastingdienst teneinde na te gaan of er aangifte is gedaan en, in het
bevestigende geval, er een (negatieve) aanslag is opgelegd en, voorts, of
deze is uitbetaald.
€ 8.771,00

28-07-2020
2

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator diverse mededelingen over
uitbetaling of verrekening van teruggaven omzetbelasting ontvangen. Voorts is
er een naheffingsaanslag (naar schatting) ad € 3.400,00 ex art. 29 lid 7
Invorderingsw et opgelegd in verband met ten onrechte in vooraftrek genomen
omzetbelasting.
Op dit moment zijn de volgende vorderingen genoteerd:
Loonheffingen januari 2020 (restant): € 5.371,00
Omzetbelasting ex art. 29 lid 7: € 3.400,00
De curator heeft de Belastingdienst verzocht om een nadere toelichting over
de afw ikkeling c.q. verrekening van enige teruggaven alsmede de
naheffingsaanslag.
€ 4.780,00

12-11-2020
3

Toelichting
Naar aanleiding van diverse ontvangen mededelingen en verrekeningen van
de Belastingdienst zijn thans de volgende vorderingen genoteerd:
Loonheffingen januari 2020 (restant): € 1.380,00
Omzetbelasting ex art. 29 lid 7: € 3.400,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 54.099,72

28-07-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft de volgende preferente vorderingen aangemeld:
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W : € 47.925,04 (pref. ex art. 3:288 sub e BW )
Premievordering ex art. 66 lid 3 W W : € 6.174,68

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

29-04-2020
1

3

28-07-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.102,53

29-04-2020
1

€ 112.339,53

28-07-2020
2

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

29-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
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.

29-04-2020
1

Correspondentie, telefonisch contact en het administreren van vorderingen.
Correspondentie en het administreren van vorderingen.

28-07-2020
2

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

12-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.2. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures
aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

29-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het te gelde maken van
de laptops, onderzoek naar de eventuele overige activa en afw ikkeling van de
aangiftes omzetbelasting. Daarna zal de curator aanvangen met het
onderzoek van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het
inventariseren van de schuldenlast.

29-04-2020
1

Afw ikkeling van de veilingopbrengst van de laptops en verdere afw ikkeling van
de teruggaven omzetbelasting. De curator zal zich de komende periode richten
op het onderzoek van de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek.

28-07-2020
2

In de komende periode zal de curator voortgaan met het onderzoek van de
administratie en het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

12-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Telefonische besprekingen met (de contactpersoon van de) bestuurder
ICOHOLDING en raadsman van ICOPOW ER, correspondentie, telefonisch
overleg, onderzoek stukken en verslaglegging.

29-04-2020
1

Correspondentie en verslaglegging.

28-07-2020
2

Verslaglegging.

12-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

