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Gegevens onderneming
Vanw ege hun onderlinge verw evenheid w ordt in dit verslag met goedvinden
van de rechter-commissaris geconsolideerd verslag gedaan over de afw ikkeling
van de volgende faillissementen:
FNG Retail Services B.V. (F.13/20/287), KvK-nummer 63290316 ( “FNG
Retail Services”);
Expresso Fashion B.V. (F.13/20/283), KvK-nummer 33175469 (“Expresso
Fashion”);
Expresso Fashion W eb B.V. (F.13/20/285), KvK-nummer 54278678
(“Expresso Fashion W eb”);
Fashion IP B.V. (F.13/20/332), KvK-nummer 62989898 (“Fashion IP”);
ME&P Retail IP B.V. (F.13/20/292), KvK-nummer 63277484 (“ME&P Retail
IP”);
Miss Etam Group B.V. (F.13/20/290), KvK-nummer 63277298 (“Miss Etam
Group”);
Miss Etam Holding B.V. (F.13/20/291), KvK-nummer 63246287 (“Miss Etam
Holding”);
Miss Etam Operations B.V. (F.13/20/289), KvK-nummer 63291673 (“Miss
Etam Operations”)
Miss Etam Services B.V. (F.13/20/293), KvK-nummer 63288338 (“Miss
Etam Services”)
Modehuizen Claudia-Sträter B.V. (F.13/20/286), KvK-nummer 33058678
(“Modehuizen Claudia-Sträter”);
New Fashions B.V. (F.13/20/284), KvK-nummer 18032483 (“New
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Fashions”);
Promiss Retail B.V. (F.13/20/294), KvK-nummer 77082842 (“Promiss
Retail”); en
Steps Retail B.V. (F.13/20/288), KvK-nummer 77082893 (“Steps Retail”).
De 13 hierboven genoemde vennootschappen w orden hierna tezamen
aangeduid als: “FNG Nederland” of “de FNG-vennootschappen”.
De vennootschappen Theo Henkelman Schoenen B.V. ("Henkelman") en Only A
Shoes B.V. ("OAS") maakten ook deel uit van de Nederlandse tak van het FNG
concern. Mr. C. van de Meent en mr. C.J. Jager zijn in de faillissementen van
deze vennootschappen aangesteld tot curatoren. In deze faillissementen
w ordt door deze curatoren afzonderlijk (geconsolideerd) verslag gedaan.
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 openbaar
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.
Op 8 december 2020 is ook FNG Group Nederland B.V. (“FNG Group
Nederland”) in staat van faillissement verklaard. FNG Group Nederland is 100%
aandeelhouder van Expresso Fashion, Expresso Fashion W eb en New Fashions
(zie 1.4 van Bijlage A). FNG Group Nederland is vanaf dit faillissementsverslag
toegevoegd aan de vennootschappen die tezamen aangeduid w orden als
“FNG Nederland” of “de FNG Vennootschappen”.
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Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan ten aanzien van
FNG Group Nederland de volgende informatie w orden afgeleid:
Statutaire vestiging: Diemen
Feitelijke vestiging: Stammerhove 1, 1112 VA, Diemen
KvK-nummer: 58804293
Oprichting: 18-09-2013
Insolventiekenmerken: F.13/20/402
Activiteiten: Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen
kleding)
Bestuurders: Dieter Penninckx, Ricardo Turk
Op 3 augustus 2021 is ook FIPH B.V. (“FIPH”) in staat van faillissement
verklaard. FIPH is vennootschapsrechtelijk gezien niet (rechtstreeks)
verbonden met de FNG-vennootschappen. Vanaf dit faillissementsverslag is
FIPH toegevoegd aan de vennootschappen die tezamen aangeduid w orden als
“FNG Nederland” of de “FNG Vennootschappen”.
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan ten aanzien van
FIPH de volgende informatie w orden afgeleid:
Statutaire vestiging: Amsterdam
Feitelijke vestiging: Prins Boudew ijnlaan 5, bus 10, 2550 Kontich, België
KvK-nummer: 62974416
Oprichting: 26-03-2015
Insolventiekenmerken: F.13/21/130
Activiteiten: Financiële holdings, houdsteractiviteiten
Bestuurders: KBRL BV (België)

Activiteiten onderneming

15-10-2021
4

Activiteiten onderneming
De FNG-vennootschappen maken onderdeel uit van de Belgische FNG-groep
met als topholding de beursgenoteerde vennootschap naar Belgisch recht FNG
NV. De groep ontw ierp en verkocht kleding, schoenen en accessoires voor
zow el dames, heren als kinderen via eigen w inkels in België, Nederland,
Duitsland en Luxemburg, maar ook online en via een netw erk van multimerkenw inkels, zow el online als offline, in binnen- en buitenland. De
gefailleerde (Nederlandse) FNG-vennootschappen verzorgden binnen de groep
de ontw erpen en verkopen van de merken/formules Miss Etam, Claudia
Sträter, Express, Steps en Promiss in Nederland en Duitsland.
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Voor meer informatie over de groepsstructuur en activiteiten van de FNGvennootschappen verw ijst de curator naar Bijlage A bij dit verslag, die om icttechnische redenen afzonderlijk als “Financieel verslag 27-10-2020” is
gepubliceerd..
Zoals hiervoor genoemd is FNG Group Nederland – in aanvulling op Bijlage A bij
het eerste faillissementsverslag – in de tw eede verslagperiode in staat van
faillissement verklaard. Deze vennootschap is toegevoegd aan de
vennootschappen die tezamen aangeduid w orden als “FNG Nederland” of “de
FNG Vennootschappen”.
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Zoals hiervoor genoemd is FIPH – in aanvulling op Bijlage A bij het eerste
faillissementsverslag – in de vierde verslagperiode in staat van faillissement
verklaard. Deze vennootschap is toegevoegd aan de vennootschappen die
tezamen aangeduid w orden als “FNG Nederland” of “de FNG
Vennootschappen”.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Uit de voorlopige jaarrekeningen 2019 kunnen de volgende financiële
gegevens w orden afgeleid w aarbij W /V staat voor w inst/verlies:
FNG Retail Services
2019 Omzet 0 W /V -1.000 Balanstotaal 32.239.000
2018 Omzet 14.683.000 W /V 0 Balanstotaal 18.340.000
Expresso Fashion
2019 Omzet 24.880.000 W /V 772.000 Balanstotaal 25.870.000
2018 Omzet 26.429.000 W /V 1.154.000 Balanstotaal 20.109.000
Expresso Fashion W eb
2019 Omzet 6.062.000 W /V 771.000 Balanstotaal 10.435.000
2018 Omzet 6.120.000 W /V 863.000 Balanstotaal 7.260.000
ME&P Retail IP
2019 Omzet 0 W /V -40.000 Balanstotaal 1.176.000
2018 Omzet 0 W /V -104.000 Balanstotaal 1.228.000
Miss Etam Group
2019 Omzet 0 W /V -7.000 Balanstotaal 19.000
2018 Omzet 0 W /V -8.000 Balanstotaal 19.995.000
Miss Etam Holding
2019 Omzet 0 W /V -2.675.000 Balanstotaal 9.240.000
2018 Omzet 0 W /V -2.334.000 Balanstotaal 30.709.000
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Miss Etam Operations
2019 Omzet 100.924.000 W /V 18.759.000 Balanstotaal 110.534.000
2018 Omzet 92.821.000 W /V 17.633.000 Balanstotaal 70.450.000
Miss Etam Services
2019 Omzet 0 W /V -15.850.000 Balanstotaal 257.000
2018 Omzet 0 W /V -15.811.000 Balanstotaal 483.000
Modehuizen Claudia Sträter
2019 Omzet 34.364.000 W /V -4.254.000 Balanstotaal 25.674.000
2018 Omzet 36.195.000 W /V -1.336.000 Balanstotaal 26.427.000
New Fashions
2019 Omzet 17.851.000 W /V -3.743.000 Balanstotaal 14.321.000
2018 Omzet 20.419.000 W /V -1.806.000 Balanstotaal 12.416.000
Fashion IP Volgens de bij de aanvraag van het faillissement gevoegde balans
van juli 2020
Juli 2020 Omzet 0 W /V -5.000 Balanstotaal 9.551.000
Promiss Retail: opgericht 21-01-2020 (geen jaarrekening beschikbaar)
Steps Retail: opgericht 21-01-2020 (geen jaarrekening beschikbaar)
FNG Group Nederland
Uit de jaarrekening 2018 kunnen de volgende financiële gegevens w orden
afgeleid w aarbij W /V staat voor w inst/verlies:
2018 Omzet 0 W /V -811.000 Balanstotaal 18.504.000
2017 Omzet 0 W /V -151.000 Balanstotaal 17.302.000
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Van FIPH zijn (nog) geen financiële gegevens bekend.
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De bestuurder van FIPH heeft niet gereageerd op de diverse oproepen van de
curator tot verstrekking van de financiële administratie.

14-01-2022
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De rechter-commissaris heeft de bestuurder van FIPH opgeroepen voor
verhoor.

28-04-2022
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De bestuurder van FIPH is niet verschenen naar aanleiding van de oproep
van de rechter-commissaris om te w orden gehoord. Zie verder 7.1 van dit
verslag.

22-07-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1477

Boedelsaldo

27-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 3.142.273,19

27-10-2020
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Toelichting
Het precieze bedrag van de boedelbijdrage voor de medew erking aan de
verkoop van de voorraden van Miss Etam, Claudia Sträter en Expresso moet
nog w orden vastgesteld (zie randnummer 3.6) en is derhalve niet in
bovengenoemd boedelsaldo opgenomen.
Ook het resultaat van de voortzetting van de activiteiten in de boedelperiode
is nog niet opgenomen in bovengenoemd saldo. De curator zal in het volgende
verslag rekening en verantw oording over de voortzettingsperiode afleggen.

€ 10.925.242,57
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Toelichting
Het voorlopig financieel resultaat van de exploitatie van de w inkels tijdens de
voortzettingsperiode is opgenomen onder randnummer 6.2 hierna.

€ 9.848.371,45

18-06-2021
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€ 19.016.306,21
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Toelichting
De curator heeft ervoor gekozen om in de financiële verslaglegging vanaf dit
verslag een opsplitsing te maken van de verschillende bankrekeningen die op
naam van de FNG-vennootschappen staan, in plaats van te volstaan met het
slechts vermelden van een totaalsaldo. Daarmee w ordt verduidelijkt dat er
naast de verschillende boedelrekeningen van de FNG-vennootschappen ook
sprake is van andere bankrekeningen, die bij verschillende banken w orden
aangehouden. De curator is in overleg met de betrokken banken over de
afw ikkeling van de banksaldi w aar het om gaat. Daarmee doet deze w ijze van
verslaglegging meer recht aan de daadw erkelijke situatie.
Bovengenoemde w ijziging heeft ook tot gevolg dat de post “overboeking aan
pandhouders en door pandhouders onder zich gehouden bedrag” is gew ijzigd
naar “overboeking aan pandhouders” en dat het door de pandhouders onder
zich gehouden bedrag nu onderaan het verslag is verantw oord. Daarbij dient
te w orden opgemerkt dat in voorgaande verslagen w at betreft het door
pandhouders onder zich gehouden bedrag telkens hetzelfde bedrag is
opgenomen, terw ijl dit nog is veranderd, als gevolg van betalingen die nog zijn
en w orden verricht vanaf de bankrekening w aarop de gelden staan die door
de pandhouders onder zich w orden gehouden. Dit gaat bijvoorbeeld om
betalingen die verband houden met gestelde bankgaranties.

€ 18.999.026,16
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€ 19.015.891,98
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-7-2020

27-10-2020
1

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

02-03-2021
2

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

18-06-2021
3

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021
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t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

14-01-2022
5

t/m
12-1-2022
van
13-1-2022
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t/m
25-4-2022
van
26-4-2022
t/m
20-7-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3.764 uur 24 min

2

2.840 uur 30 min

3

836 uur 30 min

4

750 uur 54 min

5

535 uur 30 min

6

278 uur 30 min

7

200 uur 42 min

totaal

9.207 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Het genoemde aantal uren betreft het totaal aantal uren dat besteed is aan
de afw ikkeling van de faillissementen van de FNG-vennootschappen,
Henkelman en OAS. In de surseanceperiode (30 juli 2020 tot 7 augustus 2020)
zijn door de bew indvoerder en zijn medew erkers 553,9 uren besteed aan de
FNG-vennootschappen (inclusief Henkelman en OAS). Deze uren zijn
inbegrepen in het bovengenoemde totaal.

27-10-2020
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In het vorige verslag w as het totaal aantal uren dat besteed w as aan de
afw ikkeling van de faillissementen van Henkelman, OAS en de FNGvennootschappen opgenomen. Inmiddels is het aantal uren dat besteed is aan
de afw ikkeling van de faillissementen van Henkelman en OAS in de periode 30
juli 2020 tot en met 31 december 2020 in kaart gebracht. Het betreft 638 uren.
In de komende periode zal ook het aantal uren dat besteed is aan de
afw ikkeling vanaf 1 januari 2021 in kaart w orden gebracht.

02-03-2021
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Aan de afw ikkeling van de faillissementen van Henkelman en OAS is tot 1
maart 2021 in totaal 686 uur besteed. De in deze verslagperiode aan de
faillissementen Henkelman en OAS bestede tijd is afzonderlijk geregistreerd.

18-06-2021
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De in deze verslagperiode aan het faillissement van FIPH bestede tijd is
opgenomen in bovenstaande totalen.

15-10-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voor een schematisch overzicht van de organisatie en directie w ordt verw ezen
naar Bijlage A bij dit verslag.
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In aanvulling op Bijlage A bij het eerste faillissementsverslag is hierboven
onder het kopje ‘Gegevens onderneming’ aanvullende informatie opgenomen
over de op 8 december 2020 gefailleerde groepsvennootschap FNG Group
Nederland.

02-03-2021
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In aanvulling op Bijlage A bij het eerste faillissementsverslag is hierboven
onder het kopje 'Gegevens onderneming' aanvullende informatie opgenomen
over de op 3 augustus 2021 gefailleerde vennootschap FIPH.

15-10-2021
4

1.2 Lopende procedures
De curator is thans niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zijn – voor zover mogelijk en voor zover de curator bekend –
beëindigd w aarbij aanspraak is gemaakt op premierestitutie (voor zover van
toepassing).

27-10-2020
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Drie schadeprocedures zijn in deze verslagperiode afgew ikkeld. De schadeuitkeringen van in totaal € 123.743,50 zijn bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

28-04-2022
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1.4 Huur

1.4 Huur
Volgens informatie verstrekt door de FNG-vennootschappen huurden de FNGvennootschappen op de datum van de surseance de volgende w inkelruimten:
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Claudia Sträter: 35 w inkelruimten
Expresso: 27 w inkelruimten
Miss Etam: 116 w inkelruimten
Steps: 6 w inkelruimten
Promiss: 1w inkelruimte
Daarnaast bestonden er huurovereenkomsten voor de huur en het gebruik van
het hoofdkantoor en parkeerplaatsen (in Nederland), tw ee kantoorruimten (in
Duitsland), een distributiecentrum (in Nederland) en een show room (in
Duitsland).
Op 31 augustus 2020 zijn alle nog lopende huurovereenkomsten, voor zover
die nog niet w aren opgezegd door de verhuurder, met machtiging van de
rechter-commissaris op de voet van artikel 39 Fw opgezegd door de curator
met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden.
De gehuurde bedrijfsruimten zullen, voor zover er tussen de verhuurder en de
doorstarter geen overeenstemming w ordt bereikt over het voortgezet gebruik
daarvan, vóór de datum w aartegen de huurovereenkomst is opgezegd,
w orden opgeleverd aan de verhuurder.
Onderverhuur
De FNG-vennootschappen verhuurden een aantal bedrijfsruimten geheel of
gedeeltelijk onder aan derden. De onderhuurders zijn in kennis gesteld dat de
betreffende hoofdhuurovereenkomst is opgezegd w aardoor de gefailleerde
FNG-vennootschap zodra de hoofdhuur is geëindigd niet langer in staat zal zijn
om het huurgenot te verschaffen.
De oplevering van de panden die niet door de doorstarter w orden voortgezet
is nagenoeg afgerond.
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De verhuurders zijn uitgenodigd opgave te doen van hun vorderingen. De door
verhuurders ingediende vorderingen w orden door de curator op juistheid
beoordeeld. W aar nodig w ordt door de curator aanvullende informatie
opgevraagd voor het beoordelen van de verschillende vorderingen.

18-06-2021
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De curator beoordeelt de door verhuurders ingediende vorderingen.
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Alle door verhuurders ingediende (boedel)vorderingen zijn beoordeeld.
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1.5 Oorzaak faillissement
De door de FNG-vennootschappen bij de rechtbank ingediende
verzoekschriften tot verlening van surseance van betaling vermelden over de
financiële problemen bij FNG het volgende:
“FNG is recentelijk in operationele en financiële moeilijkheden terechtgekomen,
als gevolg w aarvan drie Belgische w erkvennootschappen van FNG op 22 juni
2020 een procedure van gerechtelijke reorganisatie hebben aangevraagd. De
moeilijkheden bij FNG zijn te w ijten aan een combinatie van verschillende
factoren. Ten eerste w ordt FNG en in het bijzonder de Benelux-tak sinds begin
dit jaar geconfronteerd met toenemende liquiditeitsproblemen ten gevolge van
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een zw ak vierde kw artaal in 2019. Deze moeilijkheden situeren zich tegen de
achtergrond van een reeds bestaande hoge schuldratio, die de voorbije jaren
w erd opgebouw d ter financiering van een reeks overnames. FNG is daarnaast
geconfronteerd met interne problemen die hebben geleid tot aanzienlijke
aanpassingen in de voorlopige jaarcijfers van 2019. De Belgische
toezichthouder van de financiële markten, de FSMA, heeft in 2019 vragen
gesteld over bepaalde transacties uit het verleden. Als gevolg hiervan heeft de
raad van toezicht van FNG onderzoek laten doen naar diverse transacties en
structuren. Daaruit is gebleken dat er een aantal complexe en internationale
transacties en structuren zijn w aarvan de onderliggende stukken ontbreken of
onvolledig/onduidelijk zijn. De gevolgen daarvan zijn verw erkt in de voorlopige
jaarrekening 2019.
Daarnaast is FNG, zoals vele ondernemingen in de retail-sector, midscheeps
geraakt door de coronacrisis en de ingrijpende overheidsmaatregelen naar
aanleiding van deze crisis. Dit heeft gezorgd voor een specifiek aan de
coronacrisis te w ijten omzetverlies van ongeveer EUR 50 miljoen. Ook in
Nederland hebben de Vennootschappen het als gevolg van onder meer de
coronacrisis financieel zw aar. De fysieke w inkels van de Vennootschappen
w aren omw ille van de gezondheid en veiligheid van medew erkers en de
klanten tijdelijk gesloten, met aanzienlijke omzetverliezen tot gevolg. Het zijn
met name de huurverplichtingen die daardoor zw aar op de Vennootschappen
drukken, maar daarnaast zijn er verplichtingen aan diverse andere
(handels)crediteuren w aardoor de Vennootschappen in acute problemen zijn
gekomen of w ordt verw acht dat zij op korte termijn in acute problemen zullen
komen. Fiscale verplichtingen en verplichtingen jegens w erknemers zijn dankzij
diverse noodmaatregelen van de Nederlandse overheid voorlopig
geadresseerd. Het gaat daarbij echter deels om uitstel en niet om afstel van
verplichtingen.
Op 27 juli 2020 heeft de zekerhedenagent namens de financiers van FNG de
betrokken banken geïnformeerd dat het FNG, w aaronder de Vennootschappen,
niet langer is toegestaan gebruik te maken van de (verpande)
bankrekeningen.
Verscheidene vennootschappen binnen FNG beschikken hierdoor niet langer
over de vereiste middelen om aan hun betalingsverplichtingen te blijven
voldoen en hun activiteiten voort te zetten, als gevolg w aarvan op 30 juli 2020
diverse Belgische vennootschappen het faillissement in België hebben
aangevraagd en voor acht Nederlandse vennootschappen uit FNG surseance
van betaling is verzocht en verleend. In België is het faillissement van de
Belgische vennootschappen inmiddels uitgesproken.”
De curator zal de geschetste gang van zaken nader onderzoeken en meer in
algemene zin onderzoek doen naar de achtergronden van de faillissementen
van de FNG-vennootschappen.
In de verslagperiode heeft de curator de eerste voorbereidingen getroffen
voor het doen van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van de
FNG-vennootschappen in Nederland. In dat verband heeft ook een eerste
overleg plaatsgevonden met één van de curatoren van de in België
uitgesproken faillissementen van FNG.
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In de verslagperiode zijn de voorbereidende w erkzaamheden voor het
oorzakenonderzoek voortgezet. In de komende verslagperiode zal het
inhoudelijke onderzoek nadere inhoud krijgen.
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Het oorzakenonderzoek heeft een aanvang genomen.

15-10-2021
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In de verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen
en eventuele onrechtmatigheden voortgezet. De boedels w orden in dit
verband bijgestaan door Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V.
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De onderzoeken zijn voortgezet. De rechter-commissaris heeft de bestuurder
van FIPH opgeroepen voor verhoor.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1477

27-10-2020
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Toelichting
FNG Retail Services 168
Expresso Fashion w erkzaam in NL 63; w erkzaam in Duitsland 2
Miss Etam Operations 695
Miss Etam Services 48
Modehuizen Claudia-Sträter w erkzaam in NL 256; w erkzaam in Duitsland 5
(w aarvan 1 stagiaire)
New Fashions 172
Steps Retail 68

Toelichting

02-03-2021
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Bij FNG Group Nederland w aren geen w erknemers in dienst.

Toelichting
Voor zover bekend w aren bij FIPH geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

15-10-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-10-2020
1

Toelichting
FNG Retail Services: 2019 FTE 84; 2018 FTE 76
Expresso Fashion: 2019 FTE 60; 2018 FTE 66
Expresso Fashion W eb: Fashion IP: ME&P Retail IP: Miss Etam Group: 2019 FTE 0; 2018 FTE 4
Miss Etam Holding: Miss Etam Operations: 2019 FTE 338; 2018 FTE 357
Miss Etam Services: 2019 FTE 52; 2018 FTE 70
Modehuizen Claudia-Sträter: 2019 FTE 188; 1018 FTE 202
New Fashions: 2019 FTE 103; 2018 FTE 133
Promiss Retail: niet van toepassing (opgericht 21-01-2020)
Steps Retail: niet van toepassing (opgericht 21-01-2020)

02-03-2021
2

Toelichting
FNG Group Nederland: -

15-10-2021
4

Toelichting
FIPH: -

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-8-2020

7

Opzegging w erknemers w erkzaam in Duitsland

10-8-2020

1470

Opzegging w erknemers w erkzaam in Nederland

totaal

1477

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Nederland:
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 10 augustus
2020 de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers die in dienst w aren bij
de FNG-vennootschappen (met uitzondering van de w erknemers in Duitsland),
voor zover nodig, opgezegd. De curator heeft bij de vakbonden CNV en FNV
melding gedaan van de ontslagaanzegging conform artikel 3 lid 1 W et Melding
Collectief Ontslag.

27-10-2020
1

Het UW V heeft vanw ege de door de overheid getroffen maatregelen rond
Covid-19 geen fysieke intakebijeenkomsten gehouden. Er is een digitale
intakebijeenkomst georganiseerd w aaraan een aantal w erknemers,
vertegenw oordigende zoveel mogelijk functies binnen de FNGvennootschappen, Henkelman en OAS, heeft deelgenomen. Deze
intakebijeenkomst is op beeld vastgelegd en ter instructie aan de overige
w erknemers beschikbaar gesteld.
Voor het merendeel van het personeel geldt dat de opzegtermijn op 21
september 2020 is geëindigd.
Duitsland:
Voor de w erknemers die bij Expresso Fashion en Modehuizen Claudia-Sträter
in dienst w aren in Duitsland geldt dat op hun arbeidsovereenkomst en op de
ontslagaanzegging Duits recht van toepassing is. De curator laat zich in dit
verband bijstaan door Anchor Rechtsanw altsgesellschaft.
W erkzaamheden
Inventariseren personeelslijsten per entiteit, opstellen ontslagbrieven,
communicatie met het personeel en het UW V, voorbereiden intake, opstellen
Q&A, contact met leasemaatschappijen over de leaseauto’s, melding aan
vakbonden, overleg met de ondernemingsraad, beantw oorden diverse vragen
medew erkers, diverse w erkzaamheden in verband met het ontslag van het
personeel in Duitsland w aaronder diverse correspondentie met de Duitse
advocaat.
W erkzaamheden met betrekking tot de overdracht van personeelsdossiers aan
de doorstarter en het veiligstellen van dossiers, correspondentie met
w erknemers, beantw oorden diverse vragen w erknemers, diverse
w erkzaamheden ter afw ikkeling van de arbeidsovereenkomsten van
w erknemers in Duitsland w aaronder correspondentie met de Duitse advocaat.

02-03-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De FNG-vennootschappen hadden geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

27-10-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 997.359,00

Rollend materieel
totaal

€ 10.500,00
€ 997.359,00

€ 10.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris
De bedrijfsmiddelen van de FNG-vennootschappen bestonden voornamelijk uit
w inkel- en kantoorinventaris.

27-10-2020
1

De inventaris is in het kader van de doorstart verkocht aan de doorstarter, zie
randnummer 6 hierna. De curator heeft op grond van art. 57 lid 3 Fw de
opbrengst van de bodemzaken opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst.
Ten aanzien van het verkochte rollend materieel is met de Banken een
boedelbijdrage van 5% overeengekomen.
Liquide middelen
Er w orden door de FNG-vennootschappen bankrekeningen aangehouden bij
diverse banken. De creditsaldi per datum surseance (30 juli 2020) bedroegen:
ABN Amro Bank € 6.820.028,53
Deutsche Bank (NL) € 11.751,74
Deutsche Bank (DE) € 19.781,58
ING Bank € 460.723,75
Rabobank € 2.582.602,52
Volksbank € 389,16
FIPH hield een tw eetal bankrekeningen aan bij Belfius Bank (België). Het
creditsaldo per faillissementsdatum (6 augustus 2021) bedroeg € 33.859,18.
De curator heeft Belfius verzocht dit saldo over te maken naar de
faillissementsrekening.

15-10-2021
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Het creditsaldo op de door FIPH bij Belfius Bank aangehouden rekeningen van
€ 33.731,56 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

14-01-2022
5

Liquide middelen
De creditsaldi op de door Steps Retail en Promiss Retail bij ABN Amro Bank
aangehouden en niet-verpande rekeningen van € 402.196,58 resp. €
579.148,46 zijn bijgeschreven op de faillissementsrekeningen.
Het saldo op de bij ING Bank door Miss Etam Operations B.V. aangehouden
rekening van € 2.447.886,59 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

28-04-2022
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

27-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, in kaart brengen bedrijfsmiddelen, laten uitvoeren van
een taxatie van de bedrijfsmiddelen, overleg met NTAB, overleg met de Banken
en verkoop van bedrijfsmiddelen aan de doorstarter.

27-10-2020
1

Afw ikkeling bankrekeningen, overleg met NTAB, overleg met de Banken.

02-03-2021
2

Contacten met verschillende banken over FIPH.

15-10-2021
4

Correspondentie met ING Bank en ABN Amro.

28-04-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad Miss Etam, Claudia Sträter en Expresso
Voorraad Steps, Promiss
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.460.828,57
€ 385.910,15
€ 1.846.738,72

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden w aren ondergebracht in verschillende FNG-vennootschappen. De
voorraden op datum surseance bestonden uit kleding en accessoires.

27-10-2020
1

De voorraden zijn in het kader van de doorstart verkocht aan de doorstarter,
zie randnummer 6 hierna.
Met betrekking tot deze verkoop is een boedelbijdrage van 5%
overeengekomen met de Banken. De definitieve hoogte van de boedelbijdrage
zal eerst kunnen w orden vastgesteld zodra de financiële afw ikkeling met de
curatoren van de Belgische vennootschappen van FNG en de vereffenaars van
Colveta (HK) Limited heeft plaatsgevonden.
Brink’s Cash Solutions B.V. heeft in opdracht van de curator al het nog niet
afgestorte contante geld uit kassa’s en w inkelkluizen opgehaald en gestort op
de faillissementsrekening.

02-03-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken, in kaart brengen voorraden, overleg met NTAB, overleg
met de Banken en verkoop van voorraden aan de doorstarter, zie randnummer
6 hierna.

27-10-2020
1

Afw ikkeling kasgeld, contact met Brink’s daarover.

02-03-2021
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

Boedelbijdrage

€ 500.000,00

IE-rechten

€ 2.000.002,00

€ 100.000,00

totaal

€ 2.500.002,00

€ 100.000,00

Toelichting andere activa
IE-rechten
De FNG-vennootschappen beschikten over verschillende IE-rechten, w aaronder
w oord- en beeldmerken, domeinnamen en klantenbestanden. De IE-rechten
zijn verkocht aan de doorstarter, zie randnummer 6 hierna.

27-10-2020
1

Met betrekking tot deze verkoop is een boedelbijdrage van 5% (€ 100.000,-)
overeengekomen met de Banken.
Goodw ill
De goodw ill van de FNG-vennootschappen is verkocht aan de doorstarter, zie
randnummer 6 hierna. De opbrengst komt toe aan de boedel.
De overdracht van de IE-rechten aan de doorstarter is afgerond.

15-10-2021
4

FIPH houdt een belang van ca. 1% in de beursgenoteerde vennootschap FNG
NV. De curator zal in de komende verslagperiode(n) de eventuele overige
activa van FIPH in kaart brengen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek stukken, in kaart brengen IE-rechten en goodw ill, overleg met de
Banken en verkoop van IE-rechten en goodw ill aan de doorstarter.

27-10-2020
1

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de overdracht van de IE-rechten.

02-03-2021
2

Correspondentie en diverse w erkzaamheden met betrekking tot de overdracht
van de IE-rechten.

18-06-2021
3

Correspondentie en diverse w erkzaamheden met betrekking tot de finalisering
van de overdracht van de IE-rechten.

15-10-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenvorderingen van de FNG-vennootschappen – met uitzondering
van de intercompany vorderingen – bedroegen volgens de bij de
surseanceaanvraag overgelegde stukken in totaal € 2.914.067,15.

27-10-2020
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De stand per vennootschap is als volgt:
FNG Retail Services € 462.189,96
Expresso Fashion € 781.026,40
Expresso Fashion W eb € 0,00
Fashion IP € 0,00
ME&P Retail IP € 0,00
Miss Etam Group € 0,00
Miss Etam Holding € 0,00
Miss Etam Operations € 140.224,37
Miss Etam Services € 17.061,00
Modehuizen Claudia-Sträter € 460.857,84
New Fashions € 618.157,09
Promiss Retail € 1.963,86
Steps Retail € 432.586,63
De debiteurenpositie w ordt door de curator nader in kaart gebracht en de
curator is in overleg met de Banken over de inning van de
debiteurenvorderingen.
De curator is nog bezig met het nader in kaart brengen van de pre-surseance
debiteurenpositie. Het overleg met de Banken over de inning van de presurseance debiteurenvorderingen loopt nog.

02-03-2021
2

De incasso van boedeldebiteurenvorderingen is door de curator ter hand
genomen. Met enkele debiteuren w aaronder consignatiehouders is de curator
reeds tot een afrekening gekomen.
Verder zijn door de boedel nog verschillende restituties ontvangen.
De online w ebshops van de FNG-vennootschappen maakten voor de
w ebbestellingen gebruik van verschillende online betaalplatforms. Om
betalingen via deze betaalplatforms mogelijk te maken zijn er
w aarborgsommen gestort. De curator is bezig met het afw ikkelen van de
accounts van de FNG-vennootschappen bij de online betaalplatforms. Als
onderdeel van de afw ikkeling is een deel van de w aarborgsommen
terugbetaald aan de boedel.

18-06-2021
3

De incasso van boedeldebiteuren en de terugvordering van w aarborgsommen
bij betaalplatforms is voortgezet. Het is de verw achting dat dit onderdeel
tijdens de komende verslagperiode zal kunnen w orden afgew ikkeld.

15-10-2021
4

In de verslagperiode hebben enkele restituties van nutsbedrijven
plaatsgevonden en heeft een verdere (tussentijdse) afw ikkeling met een
online betaalplatform plaatsgevonden.

28-04-2022
6

Er resteren nog tw ee terugvorderingen van w aarborgsommen bij de
betaalplatforms.
In de verslagperiode heeft afw ikkeling met een online betaalplatform
plaatsgevonden. Het saldo van € 32.975,92 is op de boedelrekening
overgemaakt. Er resteert nog één terugvordering bij een betaalplatform.
Zodra deze is geïncasseerd kan dit onderdeel w orden afgerond.
Afw ikkeling van de Gew erbesteuer 2020 (gemeentelijke bedrijfsbelasting)
met de Stadt Münster heeft geresulteerd in een teruggave van € 2.241,40.
Het bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

22-07-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurenportefeuille, overleg met de Banken.

27-10-2020
1

Inventariseren pre-surseance debiteurenportefeuille, overleg met de Banken
en NTAB, incasso boedeldebiteurenvorderingen.

02-03-2021
2

Inventariseren pre-surseance debiteurenportefeuille, correspondentie
medew erkers FNG-Vennootschappen, overleg met de Banken en NTAB, incasso
boedeldebiteurenvorderingen.

18-06-2021
3

Incasso boedeldebiteuren, correspondentie betaalplatforms.

15-10-2021
4

Correspondentie betaalplatforms.

14-01-2022
5

Correspondentie betaalplatforms, onderzoek afrekeningen.

28-04-2022
6

Correspondentie betaalplatform en Stadt Münster, afw ikkeling saldo en
teruggave.

22-07-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 262.759.097,22

27-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Op 28 februari 2018 heeft FNG Holding NV een kredietovereenkomst gesloten
met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium NV/SA, ABN AMRO Bank N.V. en
Belfius Bank NV (de "Banken"), w aaronder diverse faciliteiten voor totaal
maximaal € 240.000.000 aan FNG Holding NV ter beschikking zijn gesteld. Op
30 maart 2020 hebben de Banken een additionele faciliteit verstrekt aan FNG
Holding NV ter hoogte van € 20.000.000. Elk van de vennootschappen Miss
Etam Holding, FNG Retail Services, ME&P Retail IP, Miss Etam Group, Miss Etam
Services, Miss Etam Operations, FNG Finance B.V., 2Buy Claudia Sträter B.V.,
Modehuizen Claudia-Sträter, FNG Group Nederland B.V., Expresso Fashion,
New Fashions en Expresso Fashion W eb staat garant voor de volledige
terugbetaling van, onder andere, de verschuldigde hoofdsom en rente onder
deze faciliteiten.
De Banken hebben de bij hen aangehouden bankrekeningen op 27 juli
respectievelijk 28 juli geblokkeerd dan w el laten blokkeren. Op 30 juli 2020
hebben zij betaling gevorderd van het op dat moment uitstaande bedrag van €
262.759.097,22 aan hoofdsom en rente onder de verschillende faciliteiten.

Toelichting vordering van bank(en)

28-04-2022
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Het overleg met ING Bank N.V. over het aan de boedel af te dragen bedrag is
nog gaande.

5.2 Leasecontracten
Leaseauto’s
De FNG-vennootschappen maakten gebruik van leaseauto’s van Athlon en
Autolease Midden-Nederland. Laatstgenoemde heeft de overeenkomst kort na
het faillissement ontbonden en de auto’s opgehaald. Met Athlon zijn
betalingsafspraken gemaakt om gedurende de voortzettingsperiode gebruik te
kunnen blijven maken van de leaseauto’s. Na het doorstarten van de
onderneming zoals beschreven in 6.4 van dit verslag is de overeenkomst met
Athlon beëindigd en heeft Athlon de auto’s opgehaald.

27-10-2020
1

Niet-handelsgoederen
De FNG-vennootschappen w aren partij bij verschillende overeenkomsten die
betrekking hebben op niet-handelsgoederen zoals vorkheftrucks, een
stapelaar, printers en w aterkoelers.
Met een aantal partijen heeft de curator afspraken gemaakt over het gebruik
van de goederen tijdens de boedelperiode.
Voor zover betrokken partijen niet met de doorstarter tot afspraken komen,
w orden zij in de gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen.
Niet-handelsgoederen
Met betrekking tot niet-handelsgoederen hebben acht partijen zich gemeld bij
de curator die een huur- dan w el leaseovereenkomst zouden hebben gesloten
met een van de FNG-vennootschappen. Op de goederen van één leverancier
na, zijn de goederen opgehaald door de betreffende leveranciers. De laatste
leverancier is in contact gebracht met de doorstarter om zijn goederen op te
halen.

02-03-2021
2

De w erkzaamheden met betrekking tot de niet-handelsgoederen zijn afgerond.

15-10-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
BNP Paribas Fortis SA/NV heeft zich als zekerhedenagent namens de Banken
beroepen op de navolgende zekerheidsrechten die in het kader van de
financiering zijn verstrekt aan BNP Paribas Fortis SA/NV:

27-10-2020
1

1. pandrechten eerste in rang op de roerende zaken, bankrekeningen,
vorderingen, overige rechten, domeinnamen en intellectuele
eigendomsrechten van elk van Miss Etam Holding, FNG Retail Services,
ME&P Retail IP, Miss Etam Group, Miss Etam Service, Miss Etam
Operations, Henkelman, FNG Finance B.V., 2Buy Claudia Sträter B.V.,
Modehuizen Claudia-Sträter, FNG Group Nederland B.V., Expresso
Fashion, New Fashions en Expresso Fashion W eb; en
2. pandrechten eerste in rang op alle aandelen in het aandelenkapitaal van
Miss Etam Holding, FNG Retail Services, Miss Etam Group, Miss Etam
Services, Miss Etam Operations, Henkelman, FNG Finance B.V., Fashion IP,
Steps Retail, Promiss Retail, 2Buy Claudia Sträter B.V., Modehuizen
Claudia-Sträter, FNG Group Nederland B.V., Expresso Fashion, New
Fashions en Expresso Fashion W eb.

Rabobank heeft in verband met de afw ikkeling van bankgaranties in totaal €
233.998,32 overgemaakt op de boedelrekening van Modehuizen Claudia
Sträter.

14-01-2022
5

De afw ikkeling van een viertal bankgaranties verstrekt door ING Bank N.V.,
w aarvoor Rabobank een contragarantie heeft gesteld, loopt nog.

28-04-2022
6

De curator voert overleg met de Banken over de afw ikkeling van de
hierboven genoemde vier bankgaranties.

22-07-2022
7

5.4 Separatistenpositie
De Banken
Aan BNP Paribas Fortis SA/NV als security agent namens de Banken zijn
pandrechten verleend op de onder randnummer 5.3 genoemde activa van de
FNG-groep. De curator heeft met de Banken overeenstemming bereikt over de
verdeling van de opbrengst van de activa en de door de Banken te betalen
boedelbijdrages voor de medew erking van de curator aan de onderhandse
verkoop van de aan de Banken verpande activa.

27-10-2020
1

Ingram Micro CFS Benelux B.V. (“Ingram”)
Ingram verzorgde onder meer de opslag van goederen die via de w ebshops
van de merken Claudia Sträter en Expresso w erden verkocht. In verband met
openstaande vorderingen op datum surseance heeft Ingram haar
w erkzaamheden opgeschort en zich beroepen op een vuistpandrecht. De
curator heeft geen overeenstemming w eten te bereiken met Ingram over
vrijgave van de goederen tegen voor de boedel acceptabele voorw aarden.
In het kader van de tussen de boedel en de Banken gemaakte
verdelingsafspraken is in de verslagperiode door de boedel een bedrag van €
4.990.497,50 overgemaakt naar de Banken. In het kader van genoemde
afspraken hebben de Banken bovendien een bedrag van € 9.191.304,06 onder
zich gehouden. Dit betreft een bedrag van € 6.073.633,40 aan verpande
banksaldi per datum surseance en opbrengsten van € 3.117.670 die
ontvangen zijn op bij hen aangehouden bankrekeningen na datum surseance.

02-03-2021
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In mindering op de saldi per datum surseance strekt een bedrag van €
2.063.463,62 onder meer voor uitbetalingen onder bankgaranties en
bankkosten.
De curator brengt in kaart w elk bedrag door de boedel in het kader van de
gemaakte afspraken nog aan de Banken zal moeten w orden overgemaakt. Om
dat bedrag vast te kunnen stellen w ordt onder meer onderzoek verricht naar
de vraag of geïncasseerde debiteurenvorderingen aan de Banken w aren
verpand.
Onderdeel van de verdelingsafspraken maakt uit de afspraak dat van de saldi
op de bij de Banken aangehouden bankrekeningen een bedrag van €
1.500.000,00 aan in de periode voor datum surseance ontvangen betalingen
toekomt aan de boedel op grond van art. 54 Fw . Dit bedrag is meegenomen in
de tussentijdse financiële afrekening met de Banken die geresulteerd heeft in
voornoemde overboeking van € 4.990.497,50.
Met als uitgangspunt de tussen de boedel en de Banken gemaakte
verdelingsafspraken vindt met de Banken en de banken genoemd onder
randnummer 3.3 nog overleg plaats over de creditsaldi per datum surseance
en de nadien ontvangen bedragen, bijvoorbeeld uit hoofde van ontvangen
pinbetalingen tijdens surseance en faillissement.

18-06-2021
3

Tussen de boedel en de Banken vindt, met als uitgangspunt de reeds
gemaakte afspraken, nog overleg plaats over de financiële afw ikkeling.

14-01-2022
5

Het overleg met de Banken over de financiële afw ikkeling is nog gaande.

28-04-2022
6

Het overleg met de Banken over de financiële afw ikkeling loopt nog.

22-07-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Handelsgoederen (voorraden)
26 partijen hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsrecht of een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van
handelsgoederen (voorraden). Alle bekende aanspraken zijn door de curator
aan de doorstarter gemeld.
Onder de partijen die zich hebben gemeld bevinden zich Colveta (HK) Limited,
vertegenw oordigd door haar vereffenaars, en FNG International NV,
vertegenw oordigd door haar curatoren. Colveta (HK) Limited en FNG
International NV zijn vennootschappen die ook behoren tot de internationale
groep w aar FNG Nederland deel van uitmaakt. Met de curatoren van FNG
International NV en de vereffenaars van Colveta (HK) Limited is door de curator
afgesproken dat hij tot verkoop van de voorraden kon overgaan en dat
partijen in overleg zullen treden over de verdeling van de opbrengst van
goederen w aarvan komt vast te staan dat die aan respectievelijk Colveta (HK)
Limited en FNG International NV toebehoren. Dat overleg is gaande en in dat
verband vindt een uitw isseling van gegevens en stukken plaats met de
vereffenaars van Colveta (HK) Limited en de curatoren van FNG International
NV om te kunnen vaststellen of sprake is van een geldig eigendomsrecht dan
w el eigendomsvoorbehoud en zodoende tot een financiële afw ikkeling te
komen.

27-10-2020
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Van de overige partijen hebben circa zeven partijen naar het zich laat aanzien
een overeenkomst met en gefactureerd aan Colveta (HK) Limited dan w el FNG
International NV, zodat van een door de curator te respecteren
eigendomsrecht of eigendomsvoorbehoud geen sprake kan zijn.
Bij de nog resterende partijen is, w aar nodig, door de curator aanvullende
informatie opgevraagd om de geldigheid van het beroep op een
eigendomsrecht dan w el eigendomsvoorbehoud te kunnen beoordelen.
Voor zover aanspraken door de curator w orden erkend, w orden de
leveranciers met nog resterende zaken met de doorstarter in contact gebracht
om nadere afspraken te maken over het ophalen of verkopen van deze zaken.
Deze leveranciers zullen, voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden, door
de curator w orden benaderd om tot financiële afspraken te komen over de
verkopen gedurende de periode van exploitatie door de curator.
Niet-handelsgoederen
25 partijen hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op een
(intellectueel) eigendomsrecht of een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van
niet-handelsgoederen. W aar nodig is door de curator aanvullende informatie
opgevraagd voor het beoordelen van de verschillende aanspraken.
Partijen van w ie hun aanspraken w orden erkend, w orden door de curator in
contact gebracht met de doorstarter zodat afspraken kunnen w orden gemaakt
over de afw ikkeling van hun aanspraken.
Handelsgoederen (voorraden)
Inmiddels hebben 30 partijen zich bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsrecht of een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van
handelsgoederen (voorraden). Deze aanspraken zijn door de curator
beoordeeld en de bevindingen zijn met de doorstarter voor zover van
toepassing ter afw ikkeling van de erkende rechten gedeeld.

02-03-2021
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Met partijen van w ie rechten zijn erkend heeft de curator financiële afspraken
gemaakt over de verkopen gedurende de periode van exploitatie door de
curator.
In de verslagperiode hebben de curator en de Banken overeenstemming
bereikt met de curatoren van FNG International N.V. over de afw ikkeling van de
door hen gepretendeerde aanspraken.
De curator is nog met Colveta (HK) Limited in overleg om vast te stellen of
Colveta (HK) Limited rechtsgeldig een beroep doet op een eigendomsrecht dan
w el eigendomsvoorbehoud. Colveta (HK) Limited fungeerde als
inkooporganisatie van de FNG vennootschappen in (onder meer) Nederland.
Niet-handelsgoederen
Met betrekking tot niet-handelsgoederen hebben 34 partijen zich gemeld bij de
curator met een beroep op een (intellectueel) eigendomsrecht of een
eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken zijn door de curator beoordeeld en
de bevindingen zijn met de doorstarter voor zover van toepassing ter
afw ikkeling van de erkende rechten gedeeld.
Handelsgoederen (voorraden)
Het overleg met Colveta (HK) Limited loopt nog. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris in Hong Kong juridisch advies
ingew onnen met het oog op de beoordeling van de pretense aanspraken van
Colveta (HK) Limited.

18-06-2021
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De curator heeft in beginsel overeenstemming bereikt met Colveta (HK) Limited
over de afw ikkeling van het door Colveta (HK) Limited ingeroepen
eigendomsvoorbehoud. De voorgestane regeling zal w orden voorgelegd aan
de rechter-commissaris en de Banken.

15-10-2021
4

De rechter-commissaris en de Banken hebben ingestemd met de door de
curator en de liquidators van Colveta (HK) Limited bereikte overeenstemming.
Het schikkingsbedrag van € 200.000 is inmiddels aan Colveta (HK) Limited
voldaan.

14-01-2022
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5.6 Retentierechten
Handelsgoederen (voorraden)
Een partij die onder meer opslag en transport van kleding voor het merk Miss
Etam verzorgde heeft in verband met openstaande vorderingen op datum
surseance een beroep gedaan op een retentierecht voor 2.355 w interjassen.
De curator heeft na onderzoek vastgesteld dat het niet in het belang van de
boedel w as om de openstaande vordering te voldoen om vrijgave van de
jassen te bew erkstelligen.

27-10-2020
1

Een aantal partijen heeft een beroep op een retentierecht gedaan. Na
onderzoek heeft de curator vastgesteld dat de boedel niet gebaat w as bij het
voldoen van de openstaande vorderingen om vrijgave van de goederen te
bew erkstelligen. Deze aanspraken zijn door de curator met de doorstarter
gedeeld.

02-03-2021
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5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Handelsgoederen (voorraden)
In totaal hebben zich vijf partijen bij de curator gemeld met een beroep op het
recht van reclame ten aanzien van handelsgoederen (voorraden).

27-10-2020
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Tw ee van deze partijen hebben naar het zich laat aanzien een overeenkomst
met en gefactureerd aan Colveta (HK) Limited zodat van een jegens de FNGvennootschappen in te roepen recht van reclame geen sprake is.
Voor zover aanspraken door de curator w orden erkend, w orden de
leveranciers met nog resterende zaken met de doorstarter in contact gebracht
om nadere afspraken te maken over het ophalen of verkopen van deze zaken.
Deze leveranciers zullen, voor zover dat nog niet is gebeurd, door de curator
w orden benaderd om tot financiële afspraken te komen over de verkopen
gedurende de periode van exploitatie door de curator.
Niet-handelsgoederen
W at betreft niet-handelsgoederen hebben tw ee partijen – naast een beroep
op het eigendomsvoorbehoud – subsidiair een beroep op het recht van
reclame gedaan.
Handelsgoederen (voorraden)
Inmiddels hebben zich negen partijen gemeld met een beroep op het recht van
reclame ten aanzien van handelsgoederen (voorraden). De curator heeft het
ingeroepen recht van één van deze partijen, die ook een beroep op een
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan, erkend. De curator heeft met deze partij
financiële afspraken gemaakt over de verkopen gedurende de periode van
exploitatie door de curator.

02-03-2021
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Niet-handelsgoederen
W at betreft niet-handelsgoederen hebben vier partijen – naast een beroep op
het eigendomsvoorbehoud – subsidiair een beroep op het recht van reclame
gedaan. Geen van de beroepen is door de curator erkend.

5.8 Boedelbijdragen
€ 6.696,86
Toelichting
Het bedrag van de boedelbijdragen is exclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-03-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen financieringsdocumentatie, beoordelen zekerheidsrechten, overleg
met de Banken, correspondentie met leasebedrijven en handelscrediteuren,
afw ikkeling rechten van derden, onderhouden contacten met de doorstarter.

27-10-2020
1

Correspondentie en overleg met de Banken en NTAB, tussentijdse financiële
afw ikkeling, bestuderen stukken, afw ikkeling leasecontracten, correspondentie
en telefonisch overleg met leveranciers in verband met verdere afw ikkeling
eigendomsvoorbehoud, retentierechten en reclamerechten.

02-03-2021
2

Correspondentie en overleg met de Banken en NTAB, bestuderen stukken,
correspondentie Colveta en advocaat Hong Kong, correspondentie en overleg
over de afw ikkeling van bank-/huurgaranties, correspondentie en telefonisch
overleg met leveranciers in verband met verdere afw ikkeling
eigendomsvoorbehoud, retentierechten en reclamerechten.

18-06-2021
3

Correspondentie en overleg met de Banken en NTAB, bestuderen stukken,
correspondentie Colveta en advocaat Hong Kong, correspondentie en overleg
over de afw ikkeling van bank-/huurgaranties.

15-10-2021
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Correspondentie en overleg met Colveta (HK) Limited, correspondentie Banken
en rechter-commissaris over afw ikkeling van het door Colveta (HK) Limited
ingeroepen eigendomsvoorbehoud, vaststellingsovereenkomst Colveta (HK)
Limited, correspondentie en overleg met de Banken en NTAB, correspondentie
en overleg over de afw ikkeling van bank-/huurgaranties.

14-01-2022
5

Correspondentie en overleg met de Banken en NTAB, correspondentie met ING
Bank N.V., Rabobank en derden over de afw ikkeling van bank-/huurgaranties.

28-04-2022
6

Correspondentie en overleg met de Banken, ING Bank N.V., Rabobank en
derden over afw ikkeling van bank-/huurgaranties.

22-07-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met het Bestuur en
de Banken heeft de bew indvoerder besloten de w inkels van de FNGvennootschappen na datum surseance geopend te houden om de kansen op
een doorstart te vergroten. Na enkele dagen is besloten de w ebshop van
Claudia Sträter en Expresso te sluiten, omdat de kosten die gemaakt moesten
w orden voor de voortzetting daarvan niet opw ogen tegen de te verw achten
inkomsten.

27-10-2020
1

De eerste dagen na de surseanceverlening ging de aandacht van de
bew indvoerder voornamelijk uit naar het maken van afspraken met de Banken
over de financiering van de boedel en, later, (een vergoeding voor) het te
gelde maken van door hen gepretendeerde zekerheidsrechten, alsook het
voeren van onderhandelingen met een groot aantal dw angcrediteuren over de
(voorw aarden van) voorzetting van hun dienstverlening.
Uit het eerste onderzoek van de bew indvoerder volgde dat de lopende kosten
niet konden w orden voldaan uit de lopende inkomsten en dat derhalve
voortzetting op basis van continuïteit niet reëel w as. De FNG-vennootschappen
kenden een fors liquiditeitstekort. Er w as geen of onvoldoende uitzicht dat zij
in de toekomst w el aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen. De
bew indvoerder en het Bestuur hebben zich daarom op 7 augustus 2020
genoodzaakt gezien de rechter-commissaris te verzoeken, conform artikel 242
lid 1 sub 5 en lid 4 Fw , de uitgesproken surseances van betaling van de FNGvennootschappen voor te dragen voor intrekking onder gelijktijdige omzetting
naar faillissement, onder vaststelling van een afkoelingsperiode van tw ee
maanden. Het verzoek is nog dezelfde dag door de rechtbank ingew illigd
w aarbij de rechtbank de bew indvoerder tot curator heeft benoemd.
Naar aanleiding van berichten over mogelijke betrokkenheid van een in het
kader van de boedelexploitatie door de boedel ingeschakelde financieel
adviseur bij de doorstarter, NXT Fashion, heeft de curator in afstemming met
de rechter-commissaris op 9 november 2020 een onderzoeksbureau (Integis)
opdracht gegeven hier een onafhankelijk extern forensisch
(accountants)onderzoek naar te doen. De betrokken financieel adviseur heeft
zijn medew erking aan het onderzoek verleend en in dat kader ook volledige
financiële transparantie betracht. De curator heeft het rapport van Integis op
25 februari 2021 ontvangen. Het rapport is met de rechter-commissaris
gedeeld en besproken. Uit het rapport volgt dat de financieel adviseur geen
belang heeft (gehad) in de koper en overigens dat ook anderszins geen
sprake is gew eest van onoorbaar handelen van de financieel adviseur. In
overleg met de rechter-commissaris is gezien de uitkomst van het onderzoek
en omdat het een onderzoek naar een natuurlijk persoon betreft besloten
geen nadere mededelingen te doen.

6.2 Financiële verslaglegging

02-03-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Tijdens de voortzetting van de activiteiten hebben verkopen plaatsgevonden
voor een bedrag van ongeveer € 9.300.000 exclusief btw . In het volgende
verslag zal meer in detail financiële verantw oording w orden afgelegd over de
voortzettingsperiode.

27-10-2020
1

De netto-omzet over de voortzettingsperiode, oftew el de omzet onder aftrek
van verschuldigde fees aan w ebw inkels als W ehkamp en overige rechten van
derden en rekening houdend met retouren, bedraagt vooralsnog €
8.984.881,39. De boedel heeft nog laatste deelbetalingen tegoed van
betaalplatforms w aaronder Ingenico.

02-03-2021
2

De exploitatie van de w inkels tijdens de voortzettingsperiode heeft een
voorlopig exploitatieresultaat opgeleverd van € 6.141.923,82. Op grond van de
met de Banken gemaakte afspraken over de onderhandse verkoop van de
voorraden komt daarvan een bedrag van € 2.554.996,98 aan de boedel toe.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Exploiteren w inkels en w ebshop, diverse besprekingen met het management
over voortzetting van de activiteiten, overleg met (dw ang)crediteuren, overleg
met NTAB, overleg met de Banken en hun adviseurs, voeren
boedeladministratie.

27-10-2020
1

Financiële afw ikkeling en verslaglegging, divers overleg met NTAB en de
Banken.

02-03-2021
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Een w eek voorafgaand aan de surseanceverlening had het Bestuur opdracht
gegeven aan Lindenaar & Co, een corporate finance boutique, om onderzoek
te doen naar de mogelijkheden om een koper te vinden voor de Nederlandse
tak van het FNG concern. In overleg met het Bestuur van de FNGvennootschappen en de Banken en met goedvinden van de rechtercommissaris heeft de bew indvoerder de samenw erking met Lindenaar & Co
gecontinueerd. Om de verkoop ordentelijk te laten verlopen is een
biedingsproces ingericht. Dit proces zag er op hoofdlijnen als volgt uit. Aan
geïnteresseerde partijen zijn biedingsvoorw aarden en een
geheimhoudingsverklaring toegezonden. Na ontvangst van de getekende
geheimhoudingsverklaring kregen partijen toegang tot een online dataroom en
w erden zij in de gelegenheid gesteld een indicatieve bieding uit te brengen. Uit
de ontvangen indicatieve biedingen heeft de curator in samenspraak met de
Banken en Lindenaar & Co de meest gerede partijen geselecteerd. Bij de
selectie zijn onder meer de volgende criteria gehanteerd: hoogte van de
bieding, omvang van en affiniteit met de over te nemen activiteiten, aantal
over te nemen w erknemers en financieringsmogelijkheden.
Op grond van de inhoud van de voorliggende biedingen en de gevoerde
gesprekken heeft de curator na overleg met de Banken besloten in
onderhandeling te treden met MFG Licensing GmbH, een vennootschap van de
heer Rozenboom.
Op 4 september 2020 is met goedvinden van de Banken en de rechtercommissaris met MFG Licensing definitieve overeenstemming bereikt over de
overname van bepaalde activa van de FNG-vennootschappen.
Op alternatieve biedingen kan in dit verslag niet concreet w orden ingegaan
door de vertrouw elijkheid die zoals gebruikelijk in dat verband met partijen is
overeengekomen. In algemene zin kan daarover w el w orden opgemerkt dat er
gegadigde partijen w aren die enkel w ilden kopen in het geval er, al dan niet
gedeeltelijk, bankfinanciering w as te verkrijgen voor de exploitatie van de over
te nemen activiteiten. Dat bleek in deze tijd niet mogelijk. Ook is nadrukkelijk
onderzocht of het mogelijk w as om afzonderlijke biedingen op delen als een
kralenketting aaneen te rijgen. Ook dat bleek uiteindelijk niet haalbaar.

6.5 Verantwoording

27-10-2020
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6.5 Verantwoording
Zie randnummer 6.4.

27-10-2020
1

In aanvulling op het in het eerste verslag onder randnummer 6.4 gemelde kan
nog het volgende w orden opgemerkt.

02-03-2021
2

Het is de taak van een faillissementscurator om de activa van de gefailleerde
rechtspersoon te verkopen en daarbij een zo hoog mogelijke opbrengst te
realiseren ter verdeling onder de gezamenlijke schuldeisers. De curator houdt
daarbij ook rekening met maatschappelijke belangen w aaronder het behoud
van w erkgelegenheid. Primaat ligt evenw el bij het realiseren van de hoogste
opbrengst. Indien de activa in zekerheid zijn gegeven dient de curator voor de
verkoop medew erking te krijgen van de financier die zijn zekerheden in het
kader van de verkoop zal moeten vrijgeven.
De curator heeft in het kader van het door hem in samenw erking met
Lindenaar & Co ingerichte biedingsproces verschillende biedingen ontvangen
op de activa van de FNG-vennootschappen. De ontvangen biedingen kunnen
w orden onderscheiden in biedingen op het geheel en biedingen op onderdelen
en in biedingen die voorzagen in continuïteit en biedingen die een leegverkoop
voorstonden. Uit financiële analyses van NTAB bleek dat een
leegverkoopscenario zou resulteren in een beduidend lagere
verkoopopbrengst, nog daargelaten dat bij de keuze voor een dergelijk
scenario van behoud van w erkgelegenheid in ieder geval geen sprake zou zijn.
Uiteindelijk is door de curator in samenspraak met de Banken en met
goedvinden van de rechter-commissaris gekozen voor de bieding van MFG
Licensing GmbH, omdat dit de enige bieding w as die met de verkregen
inzichten van dat moment uitzicht gaf op continuïteit voor het geheel en leidde
tot de hoogste verkoopopbrengst zonder dat daarvoor externe financiering
benodigd w as. Dit laatste gegeven bleek relevant, nu banken niet bereid
w aren bankfinanciering te verstrekken. De curator heeft naar aanleiding van
de ontvangen biedingen overigens nog onderzocht of de Banken bereid w aren
een deel van de bestaande financiering aan de FNG-vennootschappen te
continueren in het kader van een doorstart door een andere partij dan MFG
Licensing GmbH, maar dat bleek geen haalbare kaart.
Op instigatie van de curator zijn in de doorstartovereenkomst een antispeculatiebeding en de verplichting voor de koper opgenomen om een
minimum aantal w erknemers in dienst te nemen en om gedurende ten minste
een jaar een minimum aantal w inkels voort te zetten. Koper heeft op zijn beurt
bedongen om niet boetes te verbeuren in het geval – kort gezegd - de Covid19 situatie in Nederland zodanig zou verslechteren dat gedurende een periode
van ten minste vier w eken sprake zou zijn van een nieuw e lockdow n. Met de
op 13 oktober 2020 door de overheid afgekondigde, nadien nog stringenter
toegepaste, en nog altijd voortdurende lockdow n doet die laatste situatie zich
nu voor.
Recent is een aantal vennootschappen w aarin de doorgestarte activiteiten van
Miss Etam en Steps door de koper zijn ondergebracht in staat van faillissement
verklaard. Hierdoor heeft een groot aantal w erknemers alsnog hun baan
verloren. De curator betreurt dit zeer maar moet tegelijkertijd vaststellen dat in
september 2020 geen ander haalbaar alternatief beschikbaar w as dat tot een
beter resultaat voor de gezamenlijke schuldeisers en de w erkgelegenheid bij
Miss Etam en Steps had geleid. De beslissingen van toen zijn ook met de
kennis van toen genomen.

6.6 Opbrengst
€ 7.854.599,72

27-10-2020
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Toelichting
Opbrengsten uit hoofde van de doorstartovereenkomst:
Inventaris: € 997.359,00
Rollend materieel: € 10.500,00
Voorraden: € 1.846.738,72
IE-rechten: € 2.000.002,00
Goodw ill: € 500.000,00
Lumpsum: € 2.500.000,00
Op grond van artikel 57 lid 3 Fw loopt de opbrengst van de inventariszaken
door de boedel ten behoeve van de Belastingdienst.
De opbrengst voor het rollend materieel komt toe aan de Banken onder
afdracht van een boedelbijdrage van 5%.
Van de verkochte voorraden w as een deel niet verpand. De opbrengst van die
voorraad, € 385.910, komt aan de boedel toe. Voor de medew erking aan de
verkoop van de verpande voorraad ontvangt de boedel een boedelbijdrage
van 5% van de opbrengst die aan de Banken toekomt. Het precieze bedrag
van de boedelbijdrage zal pas kunnen w orden vastgesteld nadat de
afw ikkeling met de vereffenaars van Colveta (HK) Limited en de curatoren van
FNG International N.V. heeft kunnen plaatsvinden.
Met betrekking tot de verkoop van de IE-rechten is een boedelbijdrage van 5%
(€ 100.000) overeengekomen met de Banken.
De boedel is gerechtigd tot de opbrengst van de goodw ill.
Tot 21 september 2020 heeft de curator de exploitatie van de onderneming in
de w inkels, met behulp van de w erknemers van de FNG-vennootschappen
voortgezet, tegen betaling door de doorstarter van een lumpsum bedrag van €
2.500.000. Deze betaling strekt tot vergoeding van personeels- en
huurkosten.

€ 7.867.100,00

02-03-2021
2

Toelichting
De verkoopopbrengst is toegenomen met een bedrag van € 12.500 voor de
doorverkoop van het merk Promiss.

6.7 Boedelbijdrage
€ 210.015,40

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-03-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met Lindenaar & Co, inrichten dataroom, opstellen
biedingsdocumentatie, bestuderen en beoordelen biedingen, diverse
correspondentie met geïnteresseerde partijen, overleg met het management
en de Banken en hun adviseurs over de biedingen, voeren van
onderhandelingen, opstellen doorstartovereenkomst.

27-10-2020
1

Praktische en financiële afw ikkeling van de doorstartovereenkomst, overleg
met doorstarter, overleg met NTAB.

02-03-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de FNG-vennootschappen is door de curator veiliggesteld
door tussenkomst van Limits Consulting. De curator zal de administratie en de
gang van zaken voorafgaand aan de surseances c.q. faillissementen nog nader
onderzoeken.

27-10-2020
1

Ondanks pogingen om in contact te komen met de bestuurder van FIPH is het
vooralsnog niet gelukt om de volledige financiële administratie veilig te stellen.

14-01-2022
5

De curator heeft in deze verslagperiode diverse administratieve stukken met
betrekking tot FIPH veilig kunnen stellen. De curator heeft echter nog altijd
geen contact kunnen leggen met de bestuurder van FIPH. De rechtercommissaris heeft de bestuurder van FIPH opgeroepen voor verhoor.

28-04-2022
6

De bestuurder van FIPH is niet verschenen naar aanleiding van de oproep
van de rechter-commissaris om te w orden gehoord. Tot op heden heeft de
bestuurder geen contact opgenomen met de curator.

22-07-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit gegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
blijkt het volgende.

27-10-2020
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W at betreft Miss Etam Holding is sprake van een op 21 december 2017
gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring met als ingangsdatum 31
december 2016 die ziet op in ieder geval de volgende gefailleerde
vennootschappen: FNG Retail Services, ME&P Retail IP, Miss Etam Group, Miss
Etam Operations en Miss Etam Services. Vanaf 2017 hebben deze
vennootschappen jaarlijks instemmingsverklaringen afgegeven en
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Gelet hierop kon voor de
genoemde entiteiten w orden volstaan met één geconsolideerde jaarrekening
van Miss Etam Holding. De jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018
zijn tijdig gedeponeerd. Voor het jaar 2019 heeft Miss Etam Holding nog geen
jaarrekening gedeponeerd.
Er is tevens sprake van een aansprakelijkheidsverklaring van FNG Group
Nederland B.V. – een vennootschap die niet in staat van faillissement is
verklaard – die is gedeponeerd op 29 augustus 2014 en die als ingangsdatum
eveneens 29 augustus 2014 heeft. Deze aansprakelijkheidsverklaring ziet op
in ieder geval de volgende gefailleerde vennootschappen: Expresso Fashion,
Expresso Fashion W eb en New Fashions. Deze vennootschappen hebben
vanaf 2014 jaarlijks instemmingsverklaringen afgegeven die zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen voor de boekjaren 2017 en
2018 van FNG Group Nederland B.V. zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
van FNG Group Nederland B.V. over het boekjaar 2019 is nog niet
gedeponeerd.
De jaarrekening van Fashion IP over het boekjaar 2017 is niet tijdig
gedeponeerd, de jaarrekening over het boekjaar 2018 w el. De jaarrekening
van Fashion IP over het boekjaar 2019 is nog niet gedeponeerd.
De jaarrekeningen van Modehuizen Claudia-Sträter over de boekjaren 2017 en
2018 zijn niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2019 is
nog niet gedeponeerd.
De vennootschappen Promiss Retail en Steps Retail zijn beide opgericht op 21
januari 2020 en hebben nog geen jaarrekening gedeponeerd.
De vennootschap FNG Group Nederland is op 8 december 2020 ook in staat
van faillissement verklaard. Zie hierboven voor de deponering van de
jaarrekening van FNG Group Nederland B.V.

02-03-2021
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Op 3 augustus 2021 is FIPH in staat van faillissement verklaard. FIPH heeft
geen jaarrekeningen gedeponeerd.

15-10-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Bij de laatste gedeponeerde jaarrekening van Miss Etam Holding (2018) is een
goedkeurende verklaring gevoegd van Mazars. Bij de laatst gedeponeerde
jaarrekeningen van FNG Group Nederland B.V. (2018) en Modehuizen ClaudiaSträter (2018) zijn goedkeurende verklaringen gevoegd van EY.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat aan de
stortingsverplichting(en) is voldaan.

27-10-2020
1

Ook voor FNG Group Nederland geldt dat uit het handelsregister van de Kamer
van Koophandel blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

02-03-2021
2

FIPH heeft een geplaatst kapitaal van €1 zodat onderzoek naar het voldoen
aan de stortingsverplichting niet opportuun is.

15-10-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-10-2020
1

In onderzoek.
De curator zal in de komende verslagperiode(n) onderzoeken of sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode(n) onderzoek doen naar
eventueel paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

27-10-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, overleg met Limits Consulting over het veiligstellen
van de administratie, eerste onderzoek naar de administratieplicht.

27-10-2020
1

Eerste voorbereidende w erkzaamheden in het kader van het
oorzakenonderzoek, overleg met één van de curatoren van de in België failliet
verklaarde vennootschappen uit de FNG groep over het onderzoek, overleg
met de Banken en met de Belastingdienst, w erkzaamheden met betrekking tot
de veiliggestelde data.

02-03-2021
2

Overleg met één van de Belgische curatoren, opvragen offertes
onderzoekondersteunende diensten, w erkzaamheden met betrekking tot de
veiliggestelde data.

18-06-2021
3

Eerste fase oorzakenonderzoek, overleg Belgische curatoren.

15-10-2021
4

Correspondentie bestuurder FIPH, overleg Belgische curatoren, voorbereiding
tw eede fase rechtmatigheidsonderzoek.

14-01-2022
5

Voortzetten onderzoeken, correspondentie.

28-04-2022
6

Voortzetten onderzoeken.

22-07-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 749.965,95

27-10-2020
1

Toelichting
Per 20 oktober 2020 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 175,48 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
Verhuurders (huurverplichtingen boedelperiode): € 749.790,47

€ 5.404.176,54
Toelichting
Per 26 februari 2021 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 1.110,21 + p.m.
Belastingdienst: p.m.
UW V (overname loonverplichtingen Expresso Fashion): € 524.503,55
UW V (overname loonverplichtingen Miss Etam Services): € 405.210,55
UW V (overname loonverplichtingen Modehuizen Claudia Sträter): €

02-03-2021
2

1.244.798,07
W erknemers (niet-uitgekeerde vakantiedagen): € 69.616,21
Verhuurders (huurverplichtingen boedelperiode): € 3.158.937,95
Er vindt onderzoek plaats naar de kenbaar gemaakte boedelvorderingen
teneinde de boedelschuld definitief vast te kunnen stellen.

€ 7.303.181,93

18-06-2021
3

Toelichting
Per 1 juni 2021 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 1.382,45 + p.m.
Belastingdienst: p.m.
UW V (overname loonverplichtingen FNG Retail Services): € 1.294.399,79
UW V (overname loonverplichtingen Expresso Fashion): € 524.503,55
UW V (overname loonverplichtingen Miss Etam Services): € 405.210,55
UW V (overname loonverplichtingen Modehuizen Claudia Sträter): €
1.244.798,07
W erknemers (niet-uitgekeerde vakantiedagen): € 26.378,10
Verhuurders (huurverplichtingen boedelperiode): € 3.806.509,42
Het onderzoek van de boedelvorderingen is nog niet afgerond.

€ 10.090.282,56

15-10-2021
4

Toelichting
Per 21 september 2021 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie) € 178,51 + p.m.
Belastingdienst: p.m.
UW V (overname loonverplichtingen FNG Retail Services) € 1.294.844,24
UW V (overname loonverplichtingen Expresso Fashion) € 524.503,55
UW V (overname loonverplichtingen Miss Etam Operationr) € 1.787.415,80
UW V (overname loonverplichtingen Miss Etam Services) € 405.210,55
UW V (overname loonverplichtingen Modehuizen Claudia Sträter) €
1.266.145,84
UW V (overname loonverplichtingen New Fashions) € 675.434,74
UW V (overname loonverplichtingen Steps Retail) € 257.744,59
W erknemers (niet-uitgekeerde vakantiedagen) € 27.146,32
Verhuurders (huurverplichtingen boedelperiode) € 3.851.658,42
Het onderzoek van de boedelvorderingen is nog niet afgerond.

€ 10.090.872,92
Toelichting
Per 7 januari 2022 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie) € 239,01 + p.m.
Belastingdienst: p.m.
UW V totaal (geen w ijzigingen t.o.v. vorige verslag) € 6.211.299,31
W erknemers (niet-uitgekeerde vakantiedagen) € 27.743,61
Verhuurders (huurverplichtingen boedelperiode) € 3.851.590,99

14-01-2022
5

Naar verw achting zal de beoordeling van de boedelvorderingen van de
verhuurders binnenkort afgerond kunnen w orden.

Toelichting

28-04-2022
6

De beoordeling van de boedelvorderingen van de verhuurders is afgerond.

€ 10.196.621,26

22-07-2022
7

Toelichting
Per 7 juli 2022 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 9,08 + p.m.
UW V totaal: € 6.317.389,51
W erknemers (niet-uitgekeerde vakantiedagen): € 27.743,61
Verhuurders (huurverplichtingen boedelperiode): € 3.851.479,06
Afw ikkeling met de Belastingdienst van de tijdens de exploitatie
verschuldigde omzetbelasting heeft in de verslagperiode plaatsgevonden.
Daarbij heeft tevens tussentijdse afw ikkeling van de omzetbelasting van FNG
en Henkelman/OAS in de boedelperiode tot en met 30 september 2021
plaatsgevonden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.870.003,00
Toelichting
Volgens een van de Belastingdienst ontvangen overzicht van 22 oktober 2020
zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Omzetbelasting: € 12.884.834,00
Loonheffingen: € 5.959.485,00
E.E.G. Heffing: € 9.098,00
Motorrijtuigenbelasting: € 70,00
Rente tot datum faillissement: € 3.747,00
Kosten: € 12.769,00
Per vennootschap gaat het om de volgende bedragen:
FNG Retail Services € 1.357.151,00
Expresso Fashion € 600.637,00
Expresso Fashion W eb € 9.098,00
Miss Etam Operations € 1.405.996,00
Miss Etam Services € 638.635,00
Modehuizen Claudia-Sträter € 3.325.625,00
New Fashions € 566.256,00
Promiss Retail € 374.480,00
Steps Retail € 690.812,00
Fiscale eenheid Miss Etam Group (omzetbelasting) € 8.475.658,00
Fiscale eenheid FNG Group Nederland B.V. (omzetbelasting) € 1.425.655,00
In deze bedragen zijn de volgende naheffingsaanslagen ex art. 29 lid 7 W et op
de Omzetbelasting (ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting)
begrepen:

27-10-2020
1

Modehuizen Claudia Sträter € 777.000,00
Promiss Retail € 102.000,00
Steps Retail: € 171.000,00
De fiscale eenheid voor de omzetbelasting FNG Group Nederland B.V. bestaat
uit: Expresso Fashion, Expresso Fashion W eb, New Fashions en de nietgefailleerde vennootschap FNG Group Nederland B.V.
De fiscale eenheid voor de omzetbelasting Miss Etam Group bestaat uit: FNG
Retail Services, ME&P Retail IP, Miss Etam Group, Miss Etam Operations en Miss
Etam Services.
De curator heeft van de Belastingdienst begrepen dat er een of meer fiscale
eenheden voor de vennootschapsbelasting zijn.

€ 26.462.689,00
Toelichting
Naar aanleiding van aanmeldingen van vorderingen door de Belastingdienst en
ontvangen beschikkingen (kennisgevingen verminderingen) zijn per 26 februari
2021 de volgende bedragen genoteerd:
Omzetbelasting € 19.455.552,00
Loonheffingen € 5.958.289,00
E.E.G. Heffing € 9.613,00
Motorrijtuigenbelasting € 384,00
Rente tot datum faillissement € 3.747,00
Kosten € 35.104,00
Per vennootschap gaat het om de volgende bedragen:
FNG Retail Services € 1.357.151,00
Expresso Fashion € 600.637,00
Expresso Fashion W eb € 9.613,00
Miss Etam Operations € 1.405.996,00
Miss Etam Services € 637.439,00
Modehuizen Claudia-Sträter € 4.641.528,00
New Fashions € 566.256,00
Promiss Retail € 660.562,00
Steps Retail € 1.079.894,00
Fiscale eenheid Miss Etam Group (omzetbelasting) € 10.480.076,00
Fiscale eenheid FNG Group Nederland B.V. (omzetbelasting) € 4.023.537,00
In deze bedragen zijn de volgende naheffingsaanslagen ex art. 29 lid 7 W et
op de Omzetbelasting (ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting)
begrepen:
Modehuizen Claudia Sträter € 777.000,00
Promiss Retail € 102.000,00
Steps Retail: € 171.000,00
Fiscale eenheid Miss Etam Group (omzetbelasting) € 3.500.000,00
Fiscale eenheid FNG Group Nederland (omzetbelasting) € 1.524.300,00.
Per 1 januari 2020 is er een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
Miss Etam Holding B.V. gevormd, bestaande uit: Miss Etam Group, ME&P Retail
IP, Miss Etam Services, FNG Retail Services, Miss Etam Operations, Modehuizen
Claudia Sträter, Expresso Fashion, New Fashions, Theo Henkelman Schoenen,
Only A Shoes, Expresso Fashion W eb, FNG Group Nederland en Fashion IP,
alsmede de niet gefailleerde vennootschappen ME&P Retail Rent B.V.,
Beheermaatschappij Marith W eert B.V., 2 Buy Claudia sträter B.V. en FNG
Finance B.V.

02-03-2021
2

De curator is in overleg met de Belastingdienst over de afw ikkeling van diverse
fiscale onderdelen.

€ 25.465.705,00

18-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode hebben enkele w ijzigingen van beperkte omvang
plaatsgevonden. Per 1 juni 2021 zijn de volgende bedragen genoteerd:
Omzetbelasting € 19.455.552,00
Loonheffingen € 5.958.289,00
E.E.G. Heffing € 12.629,00
Motorrijtuigenbelasting € 384,00
Rente tot datum faillissement € 3.747,00
Kosten € 35.104,00
Per vennootschap gaat het om de volgende bedragen:
FNG Retail Services € 1.357.151,00
Expresso Fashion € 600.637,00
Expresso Fashion W eb € 9.613,00
Miss Etam Operations € 1.409.012,00
Miss Etam Services € 637.439,00
Modehuizen Claudia-Sträter € 4.641.528,00
New Fashions € 566.256,00
Promiss Retail € 660.562,00
Steps Retail € 1.079.894,00
Fiscale eenheid Miss Etam Group (omzetbelasting) € 10.480.076,00
Fiscale eenheid FNG Group Nederland B.V. (omzetbelasting) € 4.023.537,00
Het overleg met de Belastingdienst over de afw ikkeling van diverse fiscale
onderdelen is nog niet afgerond.

€ 26.052.431,00
Toelichting
Per 21 september 2021 zijn de volgende bedragen genoteerd:
Omzetbelasting € 19.467.392,00
Loonheffingen € 5.938.114,00
Vennootschapsbelasting: € 595.431,00
E.E.G. Heffing € 12.629,00
Motorrijtuigenbelasting € 450,00
Rente tot datum faillissement € 3.747,00
Kosten € 34.668,00
Per vennootschap gaat het om de volgende bedragen:
FNG Retail Services € 1.357.151,00
Expresso Fashion € 600.637,00
Expresso Fashion W eb € 9.613,00
FIPH € 600.637,00
Miss Etam Operations € 1.392.319,00
Miss Etam Services € 637.439,00
Modehuizen Claudia-Sträter € 4.646.310,00
New Fashions € 564.323,00
Promiss Retail € 660.562,00
Steps Retail € 1.079.894,00
Fiscale eenheid Miss Etam Group (omzetbelasting) € 10.480.076,00
Fiscale eenheid FNG Group Nederland B.V. (omzetbelasting) € 4.023.537,00

15-10-2021
4

Het overleg met de Belastingdienst over de afw ikkeling van diverse fiscale
onderdelen is nog niet afgerond.

€ 26.056.796,00

14-01-2022
5

Toelichting
In de verslagperiode hebben enkele w ijzigingen van beperkte omvang
plaatsgevonden. Per 7 januari 2022 zijn de volgende bedragen genoteerd:
Omzetbelasting € 19.467.392,00
Loonheffingen € 5.938.114,00
Vennootschapsbelasting: € 601.363,00
E.E.G. Heffing € 12.114,00
Motorrijtuigenbelasting € 450,00
Rente tot datum faillissement € 3.747,00
Kosten € 33.616,00
De w ijzigingen per vennootschap t.o.v. het vorige verslag zijn:
Expresso Fashion W eb € 9.215,00
FIPH € 599.278,00
FNG Group Nederland: € 5.932,00
In de verslagperiode is het overleg met de Belastingdienst voortgezet over de
afw ikkeling van diverse fiscale onderdelen. De curator heeft inmiddels
financiële informatie met betrekking tot de exploitatie tijdens de boedelperiode
met de Belastingdienst gedeeld.

€ 26.056.796,00
Toelichting
Het overleg met de Belastingdienst over de afw ikkeling van diverse fiscale
onderdelen inzake FNG (en Theo Henkelman Schoenen/Only A Shoes) is nog
gaande. De Belastingdienst zal binnenkort overgaan tot afw ikkeling van de
tijdens de exploitatieperiode – per saldo – door de boedel van FNG
verschuldigde omzetbelasting. Bij deze afw ikkeling w ordt tevens de
tussentijdse afw ikkeling van de boedelperiode tot en met 30 september 2021
betrokken.
De curator stelt pogingen in het w erk om financiële informatie te achterhalen
zodat nog ontbrekende aangiftes omzetbelasting alsnog kunnen w orden
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

28-04-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-10-2020
1

Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.

€ 138.965,30

02-03-2021
2

Toelichting
Door het UW V zijn de volgende vorderingen ingediend:
Expresso Fashion loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 24.980,09
Expresso Fashion premievordering ex art. 66 lid 3 BW € 4.782,70
Miss Etam Services loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 25.950,05
Miss Etam Services premievordering ex art. 66 lid 3 BW € 4.792,38
Modehuizen Claudia-Sträter loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 65.778,63
Modehuizen Claudia-Sträter premievordering ex art. 66 lid 3 BW € 12.681.45

€ 218.975,97

18-06-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft in de verslagperiode de volgende vorderingen ingediend:
FNG Retail Services loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 67.013,88
FNG Retail Services premievordering ex art. 66 lid 3 BW € 2.996,79

€ 498.027,58
Toelichting
De volgende loonvorderingen ex art. 3:288 sub e BW zijn genoteerd:
Expresso Fashion € 24.980,09
FNG Retail Services € 67.013,88
Miss Etam Operations € 167.779,59
Miss Etam Services € 25.950,05
Modehuizen Claudia-Sträter € 66.575,07
New Fashions 41.680,17
Steps Retail 24.156,74
De volgende premie vorderingen ex 66 lid 3 W W zijn genoteerd:
Expresso Fashion € 4.782,70
FNG Retail Services € 12.996,79
Miss Etam Operations € 32.011,62
Miss Etam Services € 4.792,38
Modehuizen Claudia-Sträter € 12.835,92
New Fashions 7.982,71
Steps Retail 4.489,87

8.4 Andere pref. crediteuren

15-10-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 511.119,88

27-10-2020
1

Toelichting
Per 20 oktober 2020 is door w erknemers, w aterschappen en leveranciers voor
een totaalbedrag van € 511.119,88 aan preferente vorderingen aangemeld. In
de komende verslagperiode(n) zal de curator nagaan of hij de preferenties
w aarop aanspraak w ordt gemaakt erkent.

€ 728.512,99

02-03-2021
2

Toelichting
Het onderzoek van de curator of de preferenties w orden erkend w aarop door
w erknemers, w aterschappen en leveranciers aanspraak w ordt gemaakt, is nog
gaande.

€ 648.995,18

18-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode hebben enkele correcties plaatsgevonden ten aanzien
van preferenties w aarop aanspraak w erd gemaakt door w erknemers,
w aterschappen en leveranciers. Het onderzoek is nog niet afgerond.

€ 682.545,19

15-10-2021
4

Toelichting
Per 21 september 2021 is door w erknemers, w aterschappen en leveranciers
voor een totaalbedrag van € 682.545,19 aan preferente vorderingen
aangemeld. Het onderzoek van de curator of de preferenties al dan niet
w orden erkend, is nog niet afgerond.

€ 682.487,19

14-01-2022
5

Toelichting
Per 7 januari 2022 is door w erknemers, w aterschappen en leveranciers voor
een totaalbedrag van € 682.487,19 aan preferente vorderingen aangemeld.
Het onderzoek van de curator of de preferenties al dan niet w orden erkend, is
nog niet afgerond.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1362
Toelichting
Per 20 oktober gaat het per vennootschap om de volgende aantallen:
FNG Retail Services 134
Expresso Fashion 96
Expresso Fashion W eb 320
Fashion IP 1
ME&P Retail IP 2
Miss Etam Group 11

27-10-2020
1

Miss Etam Holding 4
Miss Etam Operations 121 (w aarvan 1 betw ist)
Miss Etam Services 37
Modehuizen Claudia-Sträter 496
New Fashions 47
Promiss Retail 30
Steps Retail 63

1580

02-03-2021
2

Toelichting
Per 26 februari gaat het per vennootschap om de volgende aantallen:
FNG Retail Services 148 (w aarvan 2 betw ist)
Expresso Fashion 118
Expresso Fashion W eb 333
Fashion IP 1
FNG Group Nederland 8 (w aarvan 1 betw ist)
ME&P Retail IP 6
Miss Etam Group 13
Miss Etam Holding 5
Miss Etam Operations 189 (w aarvan 1 betw ist)
Miss Etam Services 43
Modehuizen Claudia-Sträter 539
New Fashions 70
Promiss Retail 35
Steps Retail 72

1656

18-06-2021
3

Toelichting
Per 1 juni 2021 gaat het om de volgende aantallen:
FNG Retail Services 152 (w aarvan 2 betw ist)
Expresso Fashion 121
Expresso Fashion W eb 333
Fashion IP 1
FNG Group Nederland 16 (w aarvan 1 betw ist)
ME&P Retail IP 6
Miss Etam Group 17
Miss Etam Holding 5
Miss Etam Operations 222 (w aarvan 1 betw ist)
Miss Etam Services 46
Modehuizen Claudia-Sträter 555
New Fashions 72
Promiss Retail 36
Steps Retail 74

1696
Toelichting
Per 21 september 2021 gaat het om de volgende aantallen:
FNG Retail Services 153 (w aarvan 2 betw ist)
Expresso Fashion 126
Expresso Fashion W eb 333
Fashion IP 1
FIPH 2

15-10-2021
4

FNG Group Nederland 16 (w aarvan 1 betw ist)
ME&P Retail IP 6
Miss Etam Group 18
Miss Etam Holding 5
Miss Etam Operations 238 (w aarvan 1 betw ist)
Miss Etam Services 47
Modehuizen Claudia-Sträter 566
New Fashions 74
Promiss Retail 37
Steps Retail 74

1715

14-01-2022
5

Toelichting
Per 7 januari 2022 zijn de w ijzigingen per vennootschap t.o.v. het vorige
verslag als volgt:
FNG Retail Services 154 (w aarvan 2 betw ist)
Expresso Fashion 126
FIPH 3
FNG Group Nederland 17 (w aarvan 1 betw ist)
Miss Etam Operations 246 (w aarvan 1 betw ist)
Modehuizen Claudia-Sträter 568
New Fashions 78
Steps Retail 76

1738

28-04-2022
6

Toelichting
Per 7 april 2022 zijn 1738 vorderingen aangemeld; daarvan w orden er vier
betw ist.

1742

22-07-2022
7

Toelichting
Per 7 juli 2022 zijn 1742 vorderingen aangemeld; daarvan w orden er vier
betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.089.408,40
Toelichting
FNG Retail Services € 3.207.606,65
Expresso Fashion € 2.171.874,34
Expresso Fashion W eb € 751.374,58
Fashion IP B.V. € 4.478,52
ME&P Retail IP € 44.499,02
Miss Etam Group € 473.521,39
Miss Etam Holding € 99.519,78
Miss Etam Operations € 4.420.304,41
Miss Etam Services € 389.493,92
Modehuizen Claudia-Sträter € 3.421.280,25

27-10-2020
1

New Fashions € 351.827,67
Promiss Retail € 285.546,59
Steps Retail € 886.078,20
Betw ist € 582.003,08

€ 20.116.789,62

02-03-2021
2

Toelichting
FNG Retail Services € 3.412.849,55 (w aarvan € 60.223,29 betw ist)
Expresso Fashion € 2.777.008,60
Expresso Fashion W eb € 620.457,09
Fashion IP € 4.478,52
FNG Group Nederland € 374.686,37 (w aarvan € 54.173,29 betw ist)
ME&P Retail IP € 49.449,17
Miss Etam Group € 491.863,89
Miss Etam Holding € 124.698,59
Miss Etam Operations € 6.298.902,46 (w aarvan € 582.003,08 betw ist)
Miss Etam Services € 414.413,28
Modehuizen Claudia-Sträter € 3.605.208,81
New Fashions € 543.438,98
Promiss Retail € 330.530,45
Steps Retail € 1.068.793,86
Totaal betw ist € 696.399,66
De curator merkt op dat in het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente
vorderingen de vorderingen van de Banken (zie randnummer 5.1) niet zijn
opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld, zullen ze
w orden verw erkt.
In deze verslagperiode hebben er vanw ege w ebbestellingen die zien op de
periode vanaf 30 juli 2020, en die of niet zijn uitgeleverd of door de klant zijn
geretourneerd, via de betaalplatforms terugbetalingen plaatsgevonden. Voor
zover terugbetaling heeft plaatsgevonden, dient nog gecontroleerd te w orden
of de bij de curator aangemelde vordering(en) zijn ingetrokken.

€ 23.027.455,49
Toelichting
FNG Retail Services € 3.943.848,06 (w aarvan € 60.223,29 betw ist)
Expresso Fashion € 2.814.189,34
Expresso Fashion W eb € 620.467,09
Fashion IP € 4.478,52
FNG Group Nederland € 1.262.420,26 (w aarvan € 54.173,29 betw ist)
ME&P Retail IP € 49.425,66
Miss Etam Group € 590.651,17
Miss Etam Holding € 124.698,59
Miss Etam Operations € 7.378.104,13 (w aarvan € 582.003,08 betw ist)
Miss Etam Services € 415.599,69
Modehuizen Claudia-Sträter € 3.790.572,89
New Fashions € 574.729,17
Promiss Retail € 330.750,45
Steps Retail € 1.127.520,47
Totaal betw ist € 696.399,66
De curator merkt op dat in het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente

18-06-2021
3

vorderingen de vorderingen van de Banken (zie randnummer 5.1) niet zijn
opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld, zullen ze
w orden verw erkt.

€ 122.538.302,67

15-10-2021
4

Toelichting
FNG Retail Services € 3.952.148,91 (w aarvan € 60.223,29 betw ist)
Expresso Fashion € 2.822.147,11
Expresso Fashion W eb € 622.283,10
Fashion IP € 4.478,52
FIPH € 99.367.854,46
FNG Group Nederland € 1.262.420,26 (w aarvan € 54.173,29 betw ist)
ME&P Retail IP € 49.425,66
Miss Etam Group € 618.380,64
Miss Etam Holding € 124.698,59
Miss Etam Operations € 7.454.692,69 (w aarvan € 582.003,08 betw ist)
Miss Etam Services € 417.167,69
Modehuizen Claudia-Sträter € 3.836.860,42
New Fashions € 575.926,65
Promiss Retail € 331.539,16
Steps Retail € 1.098.278,81
Totaal betw ist € 696.399,66
De curator merkt op dat in het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente
vorderingen de vorderingen van de Banken (zie randnummer 5.1) niet zijn
opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld, zullen ze
w orden verw erkt.

€ 156.705.302,70

14-01-2022
5

Toelichting
Per 7 januari 2022 zijn de w ijzigingen per vennootschap t.o.v. het vorige
verslag als volgt:
FNG Retail Services € 3.954.648,91 (w aarvan € 60.223,29 betw ist)
Expresso Fashion € 2.821.907,11
FIPH € 133.367.854,46
FNG Group Nederland € 1.264.026.43 (w aarvan € 54.173,29 betw ist)
Miss Etam Operations € 7.480.226,71 (w aarvan € 582.003,08 betw ist)
Modehuizen Claudia-Sträter € 3.892.304,96
New Fashions € 645.606,08
Steps Retail € 1.110.754.,68
Totaal betw ist € 696.399,66
Volledigheidshalve merkt de curator op dat in het hiervoor vermelde bedrag
aan concurrente vorderingen de vorderingen van de Banken (zie randnummer
5.1) niet zijn opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld,
zullen ze w orden verw erkt.

€ 157.625.471,41
Toelichting

28-04-2022
6

Volledigheidshalve merkt de curator op dat in het hiervoor vermelde bedrag
aan concurrente vorderingen de vorderingen van de Banken (zie randnummer
5.1) niet zijn opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld,
zullen ze w orden verw erkt.

€ 157.628.108,29

22-07-2022
7

Toelichting
In het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente crediteuren zijn de
vorderingen van de Banken (zie randnummer 5.1) niet opgenomen.
De betw iste vorderingen belopen in totaal € 696.399,66.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze de
faillissementen afgew ikkeld zullen kunnen w orden.

27-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Per gefailleerde vennootschap is een dossier aangemaakt bij
w w w .ClaimsAgent.nl. Alle bekende 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.

27-10-2020
1

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van
vorderingen.
Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren, onderzoek afw ikkeling van retouren, w erkzaamheden in verband
met de terugbetaling van niet uitgeleverde w ebbestellingen.

02-03-2021
2

Onderzoek boedel- en preferente vorderingen, correspondentie en telefonisch
overleg met crediteuren, onderzoek afw ikkeling van retouren, w erkzaamheden
in verband met de terugbetaling van niet uitgeleverde w ebbestellingen.

18-06-2021
3

Onderzoek boedel- en preferente vorderingen, correspondentie en telefonisch
overleg met crediteuren, onderzoek afw ikkeling van retouren, w erkzaamheden
in verband met de terugbetaling van niet uitgeleverde w ebbestellingen.

15-10-2021
4

Onderzoek boedel- en preferente vorderingen, correspondentie en telefonisch
overleg met crediteuren.

14-01-2022
5

Onderzoek boedel- en preferente vorderingen, correspondentie en telefonisch
overleg met crediteuren.

28-04-2022
6

Correspondentie en telefonisch overleg met de Belastingdienst en
crediteuren.

22-07-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
• Akarteks Tekstil San. Ve Tic.A.ş (“Akarteks”)

27-10-2020
1

• Ondernemingsraad Miss Etam, vakbond AVV en enkele w erknemers van Miss
Etam
• Tw ee Duitse w erknemers Modehuizen Claudia Sträter
United Denims A/S

02-03-2021
2

9.2 Aard procedures
Akarteks
Verzoek op grond van artikel 69 Fw .

27-10-2020
1

Ondernemingsraad Miss Etam, vakbond AVV en enkele w erknemers van Miss
Etam
De ondernemingsraad Miss Etam, vakbond AVV en enkele w erknemers van
Miss Etam hebben de rechter-commissaris met een beroep op art. 69 Fw
verzocht de curator op te dragen de gemaakte afspraken tussen hem en de
doorstarter over te leggen.
W erknemers Modehuizen Claudia-Sträter
Tw ee Duitse w erknemers die in dienst w aren bij Modehuizen Claudia-Sträter in
Duitsland betw isten de geldigheid van het ontslag door de curator. Eén van
hen verzoekt daarnaast om een Zeugnis (getuigschrift). De betreffende
Zeugnis is inmiddels opgesteld en gedeeld met deze w erknemer.
United Denims A/S, verzoek op grond van artikel 69 Fw .

9.3 Stand procedures

02-03-2021
2

9.3 Stand procedures
Akarteks
Nadat de curator op verzoek van de rechter-commissaris ten aanzien van het
verzoek ex artikel 69 Fw schriftelijk zijn ziensw ijze heeft gegeven, heeft
Akarteks besloten haar verzoek in te trekken. Daarmee is deze procedure
geëindigd.

27-10-2020
1

Ondernemingsraad Miss Etam, vakbond AVV en enkele w erknemers van Miss
Etam
De rechter-commissaris heeft het verzoek afgew ezen. Tegen de beslissing van
de rechter-commissaris is geen rechtsmiddel ingesteld. Daarmee is deze
procedure geëindigd. Overigens heeft de curator ingestemd met het
vertrouw elijk delen van de doorstartovereenkomst door de doorstarter met de
ondernemingsraad van Miss Etam en een vertegenw oordiger van AVV.
W erknemers Modehuizen Claudia Sträter B.V.
Op 30 september 2020 en 5 oktober 2020 heeft de curator de dagvaardingen
ontvangen. Het Duitse advocatenkantoor Anchor is ingeschakeld voor advies
en bijstand. Op 4 december 2020 en 19 januari 2021 vinden zittingen plaats bij
het Arbeitsgericht Münster indien de kw esties niet voor die tijd in der minne
kunnen w orden opgelost.
United Denims A/S
Nadat de curator en Unit Denims A/S financiële afspraken hebben gemaakt
over de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud van Unit Denims A/S, heeft
United Denims A/S het door haar ingediende verzoek ex artikel 69 Fw
ingetrokken. Deze procedure is daarmee geëindigd.

02-03-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie met partijen en hun advocaten, schriftelijke reactie op
verzoekschrift van Akarteks, overleg met Anchor, verzorgen Zeugnis.

27-10-2020
1

Correspondentie met partijen en hun advocaten, voorbereiden schriftelijke
reactie op verzoekschrift van United Denims A/S.

02-03-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van de
financiële afw ikkeling van de exploitatieperiode, de afw ikkeling van de
doorstart, de afw ikkeling van rechten van derden, oplevering van gehuurde
panden en het maken van een eerste opzet voor het oorzakenonderzoek.

27-10-2020
1

De curator zal zich de komende verslagperiode met name bezighouden met de
verdere financiële afw ikkeling van de boedelexploitatie en de doorstart, de
laatste w erkzaamheden in verband met de rechten van derden en
w erkzaamheden met betrekking tot het opzetten van het oorzakenonderzoek.

02-03-2021
2

De komende verslagperiode zal de curator het oorzakenonderzoek nader
inhoud geven en afrondende w erkzaamheden verrichten in verband met de
afw ikkeling van de boedelexploitatie en de doorstart.

18-06-2021
3

De komende periode zal in het teken staan van het vervolgen van het
oorzakenonderzoek.

15-10-2021
4

De komende periode zal in het teken staan van het afronden van de
beoordeling van boedelvorderingen en het vervolgen van het
oorzakenonderzoek.

14-01-2022
5

In de komende verslagperiode zal het overleg met de Belastingdienst over
diverse fiscale onderdelen w orden voortgezet. Het overleg met de Banken over
de financiële afw ikkeling zal eveneens w orden voortgezet. Het
oorzakenonderzoek zal w orden vervolgd.

28-04-2022
6

De curator zal het overleg met de Belastingdienst over diverse fiscale
onderdelen voortzetten en voor zoveel mogelijk afronden. Het overleg met
de Banken over de financiële afw ikkeling zal w orden voortgezet. Het
oorzakenonderzoek zal w orden vervolgd.

22-07-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet duidelijk w anneer de faillissementen zullen
kunnen w orden afgew ikkeld. Gezien de omvang en complexiteit van de
faillissementen zal de afw ikkeling naar verw achting de nodige tijd in beslag
nemen.

27-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2022

22-07-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van plan van aanpak en verslaglegging.

27-10-2020
1

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

02-03-2021
2

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

18-06-2021
3

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

14-01-2022
5

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

28-04-2022
6

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

22-07-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

