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Algemene gegevens
Naam onderneming
PomGen Holdings B.V.

Gegevens onderneming

13-08-2020
1

Gegevens onderneming
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex art.
73a Fw . Dit openbaar verslag is geen jaarrekening of prospectus. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
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De curator w ijst erop dat een deel van de informatie afkomstig is van derden
en dat in dit stadium de informatie nog niet compleet is dan w el door de
curator uitputtend is gecontroleerd. De curator heeft nog niet alle opgenomen
informatie kunnen verifiëren.
Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuw e of andere informatie
oplevert w aardoor informatie achteraf bijgesteld moet w orden.
Voorafgaand aan het faillissement van PomGen Holdings B.V., is mr. Van Hooff
van 10 april 2020 tot 3 juli 2020 stille bew indvoerder gew eest van PomGen
Holdings B.V.'s dochtermaatschappij Digitran Innovations B.V., ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 69060355, ("Digitran"). Een kort
verslag van de periode van stille bew indvoering is opgenomen in paragraaf 1.5
van dit verslag.
PomGen Holdings B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 72013389 en is statutair gevestigd te Amsterdam, Gustav Mahlerplein
23 A, Symp 5th.
PomGen is opgericht d.d. 28-06-2018. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100.
Enig aandeelhouder van PomGen is sinds 11 juli 2018 Ohene Holdings B.V.

Activiteiten onderneming
Holding- en financieringsactiviteiten.
PomGen is als houdstermaatschappij de 100% aandeelhouder en enige
bestuurder van Digitran . Onder Digitran (ook een houdstermaatschappij) is
(indirect) een groot aantal vennootschapen uit de Getronics groep
ondergebracht. PomGen heeft geen activa behalve de aandelen in Digitran.
PomGen is een pure houdstermaatschappij, zonder personeel.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 106.115.280,00

Toelichting financiële gegevens
Balanstotaal per 30-06-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen.
PomGen is een houdstermaatschappij, zonder enig personeel.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 200.000,00
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€ 198.260,08

12-11-2020
2

Verslagperiode
van
14-7-2020

13-08-2020
1

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

12-11-2020
2

t/m
11-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 54 min

2

36 uur 36 min

totaal

108 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In de eerste w eek van het faillissement is de curator voornamelijk bezig
gew eest met de voltooiing van de hierna omschreven transactie w aarmee de
aandelen in Digitran verkocht zijn aan GSH. In de daaropvolgende periode is
de curator bezig gew eest met het opstellen van dit verslag, w aaronder
begrepen het afleggen van verantw oording over de periode van stille
bew indvoering op het niveau van Digitran. Tot slot heeft de curator diverse
w erkzaamheden verricht om de (digitale) administratie van PomGen onder zich
te nemen.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich hoofdzakelijk
beziggehouden met het veiligstellen van de (digitale) administratie van
PomGen. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft de
curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een derde partij
ingeschakeld om de digitale administratie te verw erven en op te slaan. De
administratie, bestaande uit een e-mail inbox van de bestuurder van PomGen
en een aantal losse bestanden, is daarna aan de curator overgedragen. Na
ontvangst van de digitale administratie is de curator gestart met het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van PomGen is Ohene Holdings B.V., gevestigd op het
bovengemeld adres.
Ohene Holdings B.V. is sinds 17-7-2018 de enig aandeelhouder.
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Bestuurder van PomGen is F. Asante-Kissi. Datum in functie: 28-06-2018.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.
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1.3 Verzekeringen
Niet bekend.
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1.4 Huur
Niet bekend.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van PomGen is aangevraagd op verzoek van PomGen's
dochtermaatschappij Digitran en haar dochtermaatschappij GTN Services B.V.
Op 10 april 2020 heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van Digitran mr.
Van Hooff, thans curator van PomGen, aangew ezen als stille bew indvoerder
van Digitran. Daarbij is mr. De Vries thans rechter-commissaris in het
faillissement van PomGen, aangew ezen als rechter-commissaris. Het doel van
de stille bew indvoering w as om de stille bew indvoerder gelegenheid te geven
zich voor te bereiden op mogelijke insolventieprocedures van Digitran en/of
aan haar gelieerde vennootschappen (hierna: de Getronics-Groep) teneinde in
het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de Getronics-groep een
gecontroleerde en gecoördineerde insolventieprocedure mogelijk te maken,
aldus de aanstellingsbrief van de rechtbank. De looptijd van de regeling
bedroeg tw ee w eken.
De directe aanleiding voor de aanvraag van de stille bew indvoering w as dat
Digitran's financiers hadden laten w eten niet bereid te zijn om verdere
financiering te verstrekken.
De stille bew indvoerder heeft in de eerste w eken van de stille bew indvoering
veel tijd besteed aan inventarisatie van de activiteiten en structuur van de
Getronics-groep en contingency planning.
In het (Paas)w eekend na de aanw ijzing van de stille bew indvoerder bleek dat
een partij geïnteresseerd w as in een mogelijke overname van (delen) van de
Getronics-Groep, w aardoor deze gered zou kunnen w orden. Er hebben
gedurende een à tw ee w eken gesprekken plaatsgevonden met die gegadigde
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en in die periode heeft de gegadigde ook verder onderzoek gedaan naar een
mogelijke transactie, maar op enig moment liet de gegadigde om haar
moverende redenen niet meer van zich horen. Die redenen zijn bekend bij de
curator en de rechter-commissaris en van persoonlijke aard.
In de tussentijd had één van de zittende (indirecte)
minderheidsaandeelhouders van Digitran zich óók als geïnteresseerde partij
gemeld: GSH Private Capital Limited ("GSH").
Op 24 april 2020 heeft de rechtbank Amsterdam de stille bew indvoering op
verzoek van Digitran voor de eerste keer met tw ee w eken verlengd.
Eind april heeft GSH de intentie uitgesproken om de Getronics-Groep over te
nemen en op 7 mei 2020 hebben Digitran, GSH en de financiers
overeenstemming bereikt over een proces om tot een transactie te komen.
Rond die tijd had de stille bew indvoerder zijn w erkzaamheden in het kader van
de voorbereiding van een gecontroleerde en gecoördineerde
insolventieprocedure zo goed en zo kw aad als het naar de omstandigheden
van dat moment ging, min of meer afgerond. Hij bleef op de achtergrond
betrokken voor het geval dat de onderhandelingen onverhoopt zouden
klappen.
Op 8 mei 2020 is de periode van stille bew indvoering opnieuw met tw ee
w eken verlengd. Intussen verliep het due dilligence onderzoek van GSH
voorspoedig en w erden nieuw e tranches (overbruggings)financiering verstrekt
aan de Getronics-groep.
Tijdens de onderhandelingen w erd op enig moment duidelijk dat het
voorkeursscenario van de betrokken partijen w as dat de transactie
gestructureerd zou w orden als een verkoop van de (verpande) aandelen van
de tw ee dochtervennootschappen van Digitran uit een faillissement van
Digitran. Daardoor verschoot de rol van de stille bew indvoerder in zekere zin
van kleur: hij w as niet alleen betrokken voor het geval de onderhandelingen
zouden klappen, maar ook om een prepack verkoop van de verpande aandelen
in Digitran's dochtervennootschappen voor te bereiden. De stille
bew indvoerder heeft dit besproken met de rechter-commissaris en (in het
kader van een nieuw verlengingsverzoek) met de rechtbank en op 22 mei 2020
is de stille bew indvoering opnieuw met tw ee w eken verlengd.
Vanw ege het risico op een fiscale claim bleek de beoogde route vanuit een
faillissement van Digitran niet langer haalbaar. Om dit risico te vermijden, w as
het nodig om de verkoop te laten plaatsvinden op het niveau bóven Digitran,
d.w .z. het niveau van PomGen. Digitran en GTN Services B.V. ("GTN") hebben
vervolgens op 2 juli 2020 het faillissement van PomGen aangevraagd. De
periode van stille bew indvoering is op 3 juli 2020 geëindigd toen bleek dat een
prepack op het niveau van Digitran niet langer mogelijk w as.
In de periode tussen 10 april 2020 en 3 juli 2020 heeft de toenmalige
bew indvoerder veel informatie gekregen over Digitran en de Getronics-Groep.
Op 14 juli 2020 vond de faillissementszitting plaats. Het bestuur van PomGen
heeft tijdens de faillissementszitting aangegeven geen verw eer te voeren
tegen het verzoek. Het faillissement van PomGen is vervolgens diezelfde dag
uitgesproken.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de beschikking gekregen
over de digitale administratie van PomGen. Deze zal in het kader van het
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van PomGen in de
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komende verslagperiode nader w orden bestudeerd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
PomGen is een houdstermaatschappij, zonder enig personeel.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
13-08-2020
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-9-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelen Digitran

€ 200.000,00

totaal

€ 200.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het enige vermogensbestanddeel van de PomGen betrof de aandelen in
Digitran die inmiddels zijn verkocht. In deze paragraaf w ordt de gang van
zaken rond de verkoop besproken.
Op de faillissementsdatum bleek dat er een verkoop van de aandelen in
Digitran w as voorbereid. De curator heeft daarover direct gesproken met het
bestuur en de adviseurs van PomGen. Daarbij bleek dat de bestuurder van
PomGen de voorbereide transactie steunt. Ook heeft de curator contact
opgenomen met Digitran en de adviseurs van Digitran. Digitran en de overige
bekende crediteuren van PomGen steunen de voorbereide transactie
eveneens.
Dezelfde dag ontving de curator een brief van GSH w aarin een SPV van GSH,
Getronics Group Holdings Limited ("GGH"), formeel een bod uitbracht op de
aandelen in Digitran voor een bedrag van EUR 200.000. De transactie is
vergelijkbaar met de gedurende de stille bew indvoering beoogde transactie.
De curator ontving tevens concept-documentatie. Op grond van de concept-
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documentatie geeft de boedel geen garanties en accepteert GGH dat de
verkoop op een 'as is' basis plaatsvindt. Uit de door de curator ontvangen
concept documentatie blijkt voorts dat de koper de intentie heeft om de
activiteiten van de Getronics-groep op een going concern basis voort te zetten.
De curator heeft ook contact met de Nederlandse advocaat van de financiers.
Ook de financiers steunen de beoogde transactie en bevestigen dat in een
brief. Desgevraagd laat de advocaat van de financiers w eten dat de financiers
niet bereid zijn om financiering aan de boedel te verstrekken voor een periode
van 1 à 2 w eken die de curator ten minste nodig zou hebben om zelf op zoek
te gaan naar potentiële overnamekandidaten.
De curator is op basis van de informatie w aarover hij beschikt om de volgende
redenen tot de conclusie gekomen dat de verkoop in het belang is van de
gezamenlijke crediteuren van PomGen en de stakeholders bij de Getronicsgroep (de hierna opgenomen informatie betreft de stand van zaken op het
moment direct voorafgaand aan de verkoop):
(a) Alle bekende crediteuren van PomGen steunen de transactie.
(b) Het bestuur van PomGen steunt de transactie.
(c) De financiers van de Getronics-Groep steunen de transactie. Ook hebben zij
verklaard dat zij niet bereid zijn om aanvullende financiering te verstrekken als
de transactie geen doorgang vindt.
(d) Digitran en haar dochtervennootschappen zijn aansprakelijk voor de gehele
schuld aan de financiers ter hoogte van circa EUR 380 miljoen. De vordering
van de banken is opeisbaar. Tot zekerheid van de nakoming van de
verplichtingen naar de financiers zijn vrijw el alle vermogensbestanddelen van
Digitran en een groot deel van haar (indirecte) dochtervennootschappen
verpand. Ook vorderingen van Digitran op groepsentiteiten (onder w elke
definitie ook PomGen lijkt te vallen) zijn verpand. Voor zover de curator
bekend, heeft Digitran geen andere vermogensbestanddelen. Digitran heeft
volgens een w aarderingsrapport van Alvarez & Marsal van 13 juli 2020 per 1
maart 2020 een enterprise value tussen USD 190 en 230 miljoen. Die w aarde
is naar verw achting lager en zeker niet hoger. De door Digitran en de rest van
de Getronics-groep verstrekte zekerheden hebben derhalve een grote
onderw aarde.
(e) Nu Digitran's schulden veel hoger zijn dan de w aarde van haar activa, die
bovendien zijn verpand, heeft Digitran geen equity value. PomGen's aandelen
in Digitran hebben daarom geen verhaalsw aarde voor PomGen's gezamenlijke
schuldeisers.
(f) De Getronics-groep heeft behoefte aan externe financiering. De financiers
hadden de financiering in maart beëindigd. In de periode voorafgaand aan het
faillissement is nadere financiering verstrekt door GSH en de financiers om de
periode tot aan de transactie te overbruggen. De financiers w aren alleen
bereid tot nadere financiering, omdat er zicht w as op een deal met GSH. De
Getronics-groep heeft een financieringsbehoefte van circa EUR 5 miljoen in de
eerste w eek van het faillissement, circa EUR 3 miljoen in de w eek erna en nog
eens circa EUR 5 miljoen in de w eek daarna. Zonder transactie, zijn de
financiers niet bereid om nadere financiering te verstrekken (zie hiervoor onder
(c)). Dit betekent dat er ook geen middelen zijn om Getronics-groep's
activiteiten in een periode die nodig zou zijn voor een eventuele aanvullende
marktverkenning en een daaropvolgend verkoopproces (zo daartoe al
aanleiding zou bestaan), te financieren.
(g) Zonder transactie zou het faillissement van Digitran en grote delen van de
Getronics-groep daarom spoedig volgen. Bij de Getronics-Groep w erken circa
4.000 mensen. De Getronics-groep levert bedrijfskritische IT-infrastructuur aan
o.a. instellingen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Een
verkoop is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening aan deze

klanten te bew aren.
(h) De curator heeft in zijn hoedanigheid van stille bew indvoerder op basis van
de (ruime) beschikbare informatie geconstateerd dat een piece meal verkoop
geen realistische optie lijkt. Daarnaast is ook voor dit scenario relevant dat de
aandelen in vrijw el alle Getronics-Groepsentiteiten en (vrijw el) alle activa
verpand zijn aan de financiers. De eventuele opbrengst van een piece meal
verkoop zou zodoende grotendeel buiten de boedel van PomGen terecht
komen.
(i) De koopprijs van EUR 200.000 is gelijk aan het bedrag dat de stille
bew indvoerder eerder heeft genoemd als mogelijke boedelbijdrage toen nog
w erd uitgegaan van een transactie in de vorm van een pandexecutie van
Digitran's verpande aandelen in haar tw ee dochtermaatschappijen. De stille
bew indvoerder heeft dat bedrag toen gerelateerd aan de grove inschatting
van de kosten die GSH en de financiers zouden moeten maken voor het
alternatieve scenario van een onderhandse executie van de verpande
aandelen met machtiging van de voorzieningenrechter; en tevens aan het
bedrag dat de curator nodig verw acht te hebben voor het doen van (enig)
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
In het licht van de voorgaande overw egingen, w aaronder begrepen de
bevestiging van de bekende crediteuren van PomGen en het bestuur dat zij de
transactie steunen en in het belang achten van de gezamenlijke crediteuren
van de Getronics-groep, acht de curator de koopprijs redelijk en in het belang
van de gezamenlijke crediteuren. De rechter-commissaris heeft op 15 juli 2020
machtiging gegeven voor de onderhandse verkoop. De verkoop en levering
vond uiteindelijk plaats op maandag 20 juli 2020.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact met het bestuur en adviseurs van PomGen, bestuur en adviseurs van
Digitran, adviseurs van de financiers, adviseurs van GHG, bestuderen
transactiedocumentatie, overleg met de rechter-commissaris over de beoogde
transactie en medew erking verlenen aan de uitvoering van de transactie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.
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5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

13-08-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming van de Getronics-groep w ordt voortgezet. De curator heeft de
aandelen in Digitran verkocht aan GGH (zie ook de toelichting op de
transactie).
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 200.000,00
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder 3.9.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal nog w orden onderzocht.
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De curator verw ijst in dit kader naar de in het hoofdstuk 'Algemene
gegevens' gemaakte opmerkingen over het veiligstellen van de administratie.
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De (voorlopige) jaarrekening 2018 is op 31 december 2019 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zal nog w orden onderzocht.
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De curator verw ijst naar de in paragraaf 7.1 gemaakte opmerkingen. In het
kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal ook w orden
onderzocht of aan de stortingsverplichting is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
De curator verw ijst naar de in paragraaf 7.1 gemaakte opmerkingen.
Onderdeel van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is een onderzoek
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zie opnieuw paragraaf 7.1. In het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek zal ook w orden bekeken of er sprake is van een
vermoeden van paulianeus handelen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zal nog w orden onderzocht.
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Zal nog w orden onderzocht.

12-11-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
N.v.t.
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In de afgelopen verslagperiode is de curator begonnen met oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader is een eerste analyse van de
aanw ezig administratie gemaakt en een plan van aanpak voor het verdere
verloop van het onderzoek opgesteld.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Limits Consulting: € 1.739,92. Deze boedelvordering is voldaan.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
N.v.t.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
N.v.t.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
N.v.t.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
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Toelichting
Bij de curator zijn op dit moment 4 crediteuren, w aaronder de aanvragers van
het faillissement, bekend.
4
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Toelichting
Bij de curator zijn op dit moment 4 crediteuren, w aaronder de aanvragers
van het faillissement, bekend. Er hebben zich in de afgelopen periode geen
nieuw e crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 83.492.720,00
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Toelichting
€ 83.492.720. Hiervan is de vordering van Digitran groot € 82.076.900.
€ 83.492.720,00
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Toelichting
€ 83.492.720. Hiervan is de vordering van Digitran groot € 82.076.900.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Valt nog niets over te melden.
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Valt nog niets over te melden.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met de aanvragers van het faillissement.

13-08-2020
1

Het verw erken van de boedelvorderingen.

12-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

13-08-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

13-08-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

13-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

13-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Valt nog niets over te melden.

13-08-2020
1

De curator zal conform het daartoe opgestelde plan van aanpak het
oorzakenonderzoek vervolgen.

12-11-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Valt nog niets over te melden.

13-08-2020
1

Valt nog niets over te melden.

12-11-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

12-11-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opmaken van het verslag.

13-08-2020
1

Het opstellen van het faillissementsverslag en correspondentie met de
rechter-commissaris.

12-11-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

