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

11
06-09-2022
F.13/20/19
NL:TZ:0000127587:F002
21-01-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
GMB Holding BV

21-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GMB Holding BV,
statutair gevestigd te Amsterdam, (voorheen) kantoorhoudende te (1018 DT)
Amsterdam aan de Nieuw e Keizersgracht 52A, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 53214382
(hierna te noemen: "GMB" of "Failliet").

21-02-2020
1

Activiteiten onderneming
GMB is de holding van dochterondernemingen W eventure BV, The Holding BV,
Space Brew ery BV, Labrooms.com BV en NOW INC BV.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 257.530,00

€ 39.312,00

€ 665.673,00

2017

€ 0,00

€ 1.153,00

€ 524.159,00

2019

Toelichting financiële gegevens

21-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over de boekjaren 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de
door GMB aangeleverde stukken.

20-05-2020
2

De ontbrekende administratie/informatie is bij het bestuur opgevraagd.

22-02-2021
5

De financiële gegevens zijn inmiddels - voor zover beschikbaar - verstrekt.

25-05-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-05-2020
2

Toelichting
Er is geen personeel betrokken.

Boedelsaldo
€ 0,00

21-02-2020
1

€ 2.500,01

20-05-2020
2

Verslagperiode
van
21-1-2020

21-02-2020
1

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

20-05-2020
2

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-08-2020
3

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

20-11-2020
4

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

22-02-2021
5

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

25-05-2021
6

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

07-09-2021
7

t/m
6-9-2021
van
7-9-2021

07-12-2021
8

t/m
6-12-2021
van
7-12-2021

07-03-2022
9

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

07-06-2022
10

t/m
6-6-2022
van
7-6-2022
t/m
5-9-2022

Bestede uren

06-09-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 0 min

2

13 uur 12 min

3

1 uur 54 min

4

3 uur 24 min

5

0 uur 54 min

6

6 uur 42 min

7

1 uur 42 min

8

1 uur 24 min

9

1 uur 0 min

10

6 uur 24 min

11

7 uur 18 min

totaal

56 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden is tijd besteed aan de w erkzaamheden
samenhangend met de overdracht van de aandelen, gehouden in
dochteronderneming NOW INC BV en de w erkzaamheden samenhangend met
de voorgenomen liquidatie van diverse andere dochterondernemingen.

20-05-2020
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden is tijd besteed aan de w erkzaamheden
samenhangend met de overdracht van de aandelen, gehouden in
dochteronderneming NOW INC BV en de w erkzaamheden samenhangend met
de voorgenomen liquidatie van diverse andere dochterondernemingen en het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2020
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden is hoofdzakelijk tijd besteed aan de
w erkzaamheden samenhangend met de voorgenomen liquidatie van diverse
andere dochterondernemingen en het rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2020
4

Voornoemde w erkzaamheden zijn voortgezet, maar nog niet afgerond.

22-02-2021
5

Tijdens deze verslagperiode is naast de gebruikelijke w erkzaamheden
hoofdzakelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2021
6

Tijdens deze verslagperiode is naast de gebruikelijke w erkzaamheden
hoofdzakelijk tijd besteed aan de inventarisatie van eventuele debiteuren.

07-12-2021
8

Tijdens deze verslagperiode is naast de gebruikelijke w erkzaamheden
hoofdzakelijk tijd besteed aan het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-03-2022
9

Tijdens deze verslagperiode is naast de gebruikelijke w erkzaamheden
hoofdzakelijk tijd besteed aan het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-06-2022
10

Tijdens deze verslagperiode is naast de gebruikelijke w erkzaamheden
hoofdzakelijk tijd besteed aan het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

06-09-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
GMB is bij akte van 29 maart 2017 opgericht. De enige aandeelhouder en
bestuurder van GMB is de heer Gijsbert Martijn Boomsma, geboren te Alkmaar
21 april 1978.

21-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures.

21-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende verzekeringen.

21-02-2020
1

1.4 Huur
De curator is (vooralsnog) niet bekend met een lopende huurovereenkomst.

21-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is gelegen in problemen bij de
dochteronderneming(en) van GMB, w aardoor de inkomsten achterbleven bij de
lasten.

21-02-2020
1

Een poging van het bestuur van GMB deze lasten terug te brengen heeft het
faillissement niet kunnen voorkomen.
De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
2

In onderzoek.

20-08-2020
3

In onderzoek.

22-02-2021
5

In onderzoek.

07-12-2021
8

In onderzoek.

07-06-2022
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-02-2020
1

Toelichting
Voor zover de curator kan nagaan heeft GMB geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-02-2020
1

Toelichting
Niet nader bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-12-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend, behoren tot de boedel geen onroerende zaken.

21-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-02-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover bekend, behoren tot de boedel geen bedrijfsmiddelen.

21-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen en geen onderhanden w erk bekend.

21-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelen in het kapitaal van Now Inc BV

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
GMB heeft deelnemingen in meerdere besloten vennootschappen. Deze
vennootschappen zouden geen bedrijfsactiviteiten ondernemen en daarom
voor (turbo)liquidatie vatbaar zijn.

21-02-2020
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.
GMB heeft haar belang in het kapitaal van Now Inc BV voor EUR 2.500,overgedragen aan de bestuurder van GMB.

20-05-2020
2

De (turbo)liquidatie van de overige vennootschappen w ordt voorbereid.
De curator is met de bestuurder van GMB in gesprek over de (voortgang ter
zake van de) voorgenomen (turbo) liquidatie van de overige vennootschappen.

22-02-2021
5

Vooralsnog is een (turbo) liquidatie niet aan de orde, nu gebleken is dat GMB
(mogelijk) nog vorderingen heeft op de diverse overige vennootschappen.

07-12-2021
8

De curator is met de bestuurder van GMB in gesprek over de vorderingen op de
diverse overige vennootschappen en (voortgang ter zake van de)
voorgenomen opvolgende (turbo) liquidatie van de overige vennootschappen.

07-06-2022
10

De gesprekken zijn nog altijd niet afgerond en w orden komende
verslagperiode voortgezet.

06-09-2022
11

3.9 Werkzaamheden andere activa
onderzoek naar de deelnemingen;
contact met het bestuur van GMB ter zake van de deelnemingen.

verkoop van de aandelen in het kapitaal van Now Inc BV;
contact met het bestuur van GMB ter zake van de deelnemingen en
mogelijke (turbo)liquidatie van deze vennootschappen.

afronden verkoop van de aandelen in het kapitaal van Now Inc BV;
contact bestuur GMB tzv de deelnemingen en mogelijke (turbo)liquidatie
van deze vennootschappen.

21-02-2020
1

20-05-2020
2

20-08-2020
3

De (turbo)liquidatie van de overige vennootschappen in het kapitaal w aarvan
GMB aandelen houdt vordert gestaag. De curator verw acht dat de liquidatie
van deze (vier) vennootschappen de komende verslagperiode zal zijn
gerealiseerd.

20-11-2020
4

Anders dan aangegeven is de voorgenomen (turbo) liquidatie van de
voorgenomen vennootschappen nog niet gerealiseerd. De curator is hierover
met het bestuur in gesprek en rekent erop dat dit spoedig een passend
vervolg krijgt.

22-02-2021
5

De gesprekken zullen komende verslagperiode w orden voortgezet. Alvorens
kan w orden geliquideerd dienen partijen over de vorderingen deugdelijke
afspraken te hebben gemaakt.

06-09-2022
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de bestuurder w as er op datum faillissement geen sprake
van een openstaand debiteurensaldo.

21-02-2020
1

Naar aanleiding van het boekenonderzoek is niet uitgesloten dat er sprake is
van vorderingen op derden. Dit w ordt nader onderzocht.

25-05-2021
6

Gesprekken hierover zijn gaande en nog niet afgerond.

07-12-2021
8

De curator is met de bestuurder van GMB in gesprek over de vorderingen op
diverse entiteiten, alsmede de afw ikkeling daarvan. De gesprekken verlopen
voorspoedig en de curator heeft een reeds ontvangen voorstel in beraad.

07-06-2022
10

De curator heeft het ontvangen voorstel in beraad. De curator verw acht
hierover komende verslagperiode met het bestuur in gesprek te treden.

06-09-2022
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

In kaart brengen van potentiële debiteuren en de hoogte van deze
vorderingen.

25-05-2021
6

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

21-02-2020
1

De curator is (vooralsnog) niet bekend met een vordering van bank(en).

5.2 Leasecontracten
De curator is (vooralsnog) bekend met één leasecontract.

5.3 Beschrijving zekerheden

21-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

21-02-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

21-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-02-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-02-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit is in onderzoek.

21-02-2020
1

De curator heeft de aanw ezige administratie opgevraagd.

20-08-2020
3

Of aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan zal in verder gaande
mate nog beoordeeld moeten w orden in de komende verslagperiode.

22-02-2021
5

In onderzoek.

07-12-2021
8

Naar verw achting is aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW voldaan.

07-06-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
Over de jaren 2011 tot en met 2017 zijn jaarrekeningen gedeponeerd. Naar
het zich laat aanzien zijn niet alle jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

21-02-2020
1

De jaarrekeningen over de boekjaren 2011, 2012, 2014 en 2016 zijn naar het
zich laat uitzien niet tijdig gedeponeerd.

20-05-2020
2

De jaarrekening over boekjaar 2017 is naar het zich laat aanzien eveneens
niet tijdig gedeponeerd.

20-08-2020
3

Anders dan aangegeven in verslag 3 is de jaarrekening over boekjaar 2017
naar het zich laat aanzien w el tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over
boekjaar 2016 en 2018 zijn niet tijdig gedeponeerd, w aarbij de
laatstgenoemde geheel ontbreekt.

22-02-2021
5

De jaarrekening over boekjaar 2018 is na datum faillissement door bestuurder
gedeponeerd.

25-05-2021
6

In onderzoek.

07-12-2021
8

Naar het zich laat aanzien zijn iig de jaarrekeningen over de boekjaren 2016
en 2018 niet tijdig gedeponeerd.

07-03-2022
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountsverklaring ex artikel 2:396 lid 2 jo
2:393 lid 1 BW niet vereist.

21-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

21-02-2020
1

De bestuurder heeft aangegeven dat aan de stortingsverplichting is voldaan,
maar bew ijs hiervan nog niet verstrekt.

20-08-2020
3

Onderzoek w ijst uit dat aan de stortingsplicht is voldaan.

22-02-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-02-2020
1

Dit w ordt nader onderzocht.

Toelichting

22-02-2021
5

In onderzoek. Nu GMB vanaf datum oprichting niet consequent en/of tijdig
jaarrekeningen heeft gedeponeerd lijkt onbehoorlijk bestuur en
aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan.
De curator gaat ter zake met de bestuurder in gesprek.

Toelichting

07-12-2021
8

In onderzoek.

Toelichting

07-06-2022
10

De curator is met de bestuurder in gesprek getreden over het niet consequent
en/of tijdig deponeren van de jaarrekeningen. De bestuurder heeft het
bew ijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW naar de mening van de curator in
voldoende mate ontzenuw d.

Toelichting
De gesprekken met het bestuur zijn nog niet afgerond en w orden komende
verslagperiode voortgezet in een poging een totaaloplossing te bereiken.

7.6 Paulianeus handelen

06-09-2022
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-02-2020
1

Dit w ordt nader onderzocht.

Toelichting

07-12-2021
8

In onderzoek.

In onderzoek

07-06-2022
10

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

06-09-2022
11

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder verzocht nadere inlichtingen te verstrekken. De
curator gaat na of hij in het
volgende verslag een inschatting kan geven w aaruit blijkt w anneer meer
informatie in het faillissementsverslag te delen zal zijn.

20-05-2020
2

Naar aanleiding van de ontvangen informatie heeft de curator nader
onderzoek gedaan en de ontbrekende informatie (en administratie) nogmaals
bij de bestuurder en andere betrokkenen opgevraagd.

20-08-2020
3

De curator heeft de resterende administratie andermaal bij de bestuurder
opgevraagd.

22-02-2021
5

Komende verslagperiode zullen (mede naar aanleiding van deze informatie) de
gesprekken met de bestuurder w orden voortgezet. Nadien zal over het
verloop en de uitkomst meer uitvoerig w orden gerapporteerd.
De curator is nog altijd met de bestuurder in gesprek. Deze gesprekken zullen
de komende verslagperiode w orden voortgezet.

07-12-2021
8

Zie hiervoor onder 7.5.

07-06-2022
10

Zie hiervoor onder 7.5.

06-09-2022
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
contact bestuur GMB;
doornemen beschikbare informatie;

contact bestuur GMB;
analyseren eerste informatie;

contact bestuur GMB;
analyseren beschikbare informatie.

contact bestuur GMB;
analyseren beschikbare informatie.

contact bestuur GMB;
analyseren div grootboekkaarten en andere administratie.

contact bestuur GMB;
boekenonderzoek, doornemen administratie;

contact bestuur GMB (inzake onttrekkingen, vorderingen en
voorgenomen liquidatie vennootschappen);
boekenonderzoek, doornemen administratie.

21-02-2020
1

20-08-2020
3

22-02-2021
5

07-12-2021
8

07-03-2022
9

07-06-2022
10

06-09-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen
bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-02-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 130.956,00

21-02-2020
1

€ 158.807,00

20-05-2020
2

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op niet afgedragen Loonheffingen en
Omzetbelasting

€ 168.660,00

20-11-2020
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is inmiddels opgelopen naar EUR 168.660,-. De
vordering van de fiscus ziet op niet afgedragen Loonheffingen, Omzetbelasting
en Vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 168.660,00

20-08-2020
3

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op niet afgedragen Loonheffingen,
Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

€ 0,00

20-11-2020
4

Toelichting
Abusievelijk is er een vordering ten hoogte van EUR 168.660,- namens het
UW V opgenomen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.869,48

Toelichting
Dit bedrag ziet op de gemaakte kosten van de aanvraag tot faillietverklaring.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-02-2020
1
20-11-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

21-02-2020
1

4

20-05-2020
2

5

20-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.772,03

21-02-2020
1

€ 76.878,11

20-05-2020
2

€ 84.480,30

20-11-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel w orden
gegeven over de verw achte w ijze van afw ikkeling.

21-02-2020
1

Nog onbekend.

20-08-2020
3

Nog onbekend.

20-11-2020
4

Nog onbekend.

25-05-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

21-02-2020
1

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

20-05-2020
2

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

20-08-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog is de curator niet bekend met enige procedures.

21-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Vooralsnog is de curator niet bekend met enige procedures.

21-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Vooralsnog is de curator niet bekend met enige procedures.

21-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit:

21-02-2020
1

informatievergaring;
inventarisatie deelnemingen/crediteuren;
contact bestuur GMB en overige betrokkenen;
Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit:

20-05-2020
2

inventarisatie deelnemingen/crediteuren;
liquidatie dochterondernemingen;
contact bestuur GMB en overige betrokkenen.
Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit:
onderzoek administratie/oorzaken faillissement;
onderzoek leaseovereenkomst;
inventarisatie debiteuren/crediteuren;
liquidatie dochterondernemingen;
contact bestuur GMB en overige betrokkenen;
onderzoek rechtmatigheid.

20-08-2020
3

Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit medew erking verlenen aan de
liquidatie van de diverse dochterondernemingen en het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2020
4

De w erkzaamheden genoemd in verslag 4 zullen w orden voortgezet (en w aar
mogelijk w orden afgerond).

22-02-2021
5

Komende verslagperiode zullen de voornaamste w erkzaamheden bestaan uit
de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2021
6

De curator zal voornoemde w erkzaamheden de komende verslagperiode een
vervolg geven.

07-09-2021
7

De curator zal voornoemde w erkzaamheden de komende verslagperiode een
vervolg geven.

07-12-2021
8

Komende verslagperiode zullen de voornaamste w erkzaamheden bestaan uit
de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek, met bijzondere aandacht
voor de diverse onttrekkingen en vorderingen op gelieerde vennootschappen
en het voornemen deze vennootschappen te liquideren.

06-09-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel w orden
gegeven over de verw achte termijn van afw ikkeling.

21-02-2020
1

Vooralsnog onbekend.

20-08-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
6-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

06-09-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

21-02-2020
1

Verslaglegging.

20-08-2020
3

Verslaglegging.

22-02-2021
5

Verslaglegging.

25-05-2021
6

Verslaglegging.

07-12-2021
8

Verslaglegging.

07-03-2022
9

Verslaglegging.

07-06-2022
10

Verslaglegging.

06-09-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

