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

7
16-06-2022
F.13/20/370
NL:TZ:0000163890:F001
10-11-2020

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr M. Bout

Algemene gegevens
Naam onderneming
Adnovation B.V.

10-12-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
67270298, en w as feitelijk gevestigd aan het adres (1017 HK) Vijzelstraat 20
te Amsterdam.

10-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Op basis van het uittreksel van de KvK bestond de activiteiten van gefailleerde
uit het ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 0,00

€ -120.079,00

€ 328.350,00

2017

€ 146.928,00

€ -528.974,00

€ 468.936,00

2018

€ 152.797,00

€ -940.599,00

€ 490.084,00

Toelichting financiële gegevens

10-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van de financiële gegevens over het jaar 2019.

10-12-2020
1

Inmiddels heeft de curator de financiële gegevens over het jaar 2019 in
concept ontvangen. De curator heeft geconstateerd dat de omzet, w inst en
verlies en de balanstotaal hieruit niet kunnen w orden afgeleid.

10-03-2021
2

Afgerond.

10-06-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

Boedelsaldo

10-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-12-2020
1

Toelichting
0,00

€ 0,00

10-03-2021
2

Toelichting
0,00

€ 0,00

10-06-2021
3

€ 0,00

16-09-2021
4

Toelichting
Verslag 4
EUR 0,00

€ 0,00

16-12-2021
5

Toelichting
EUR 0,00

€ 0,00

16-03-2022
6

Toelichting
EUR 0,00

Toelichting
EUR 0,00

Verslagperiode

16-06-2022
7

Verslagperiode
van
10-11-2020

10-12-2020
1

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

10-03-2021
2

t/m
9-3-2021
van
10-3-2021

10-06-2021
3

t/m
9-6-2021
van
10-6-2021

16-09-2021
4

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

16-12-2021
5

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

16-03-2022
6

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022
t/m
15-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 24 min

2

25 uur 6 min

3

9 uur 54 min

4

14 uur 54 min

5

7 uur 36 min

6

6 uur 18 min

7

6 uur 18 min

totaal

114 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

10-12-2020
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 11 november 2016 opgericht. Op de datum van oprichting
w aren er bij de Kamer van Koophandel tw ee bestuurders ingeschreven,
namelijk Rovato Group Holding B.V. (‘’RGH’’) en mevrouw Iola Safina (‘’Safina’’).
Safina is sinds 1 november 2018 uitgeschreven als bestuurder van
gefailleerde. Voorts is op 18 december 2018 de heer Brian Spaans-Elbers
ingeschreven als bestuurder, die vervolgens op 28 januari 2019 w eer is
uitgeschreven als bestuurder. RGH is vanaf datum oprichting tot aan de dag
van faillietverklaring enig aandeelhouder gew eest van gefailleerde. De
bestuurder van RGH, tevens middellijk bestuurder van gefailleerde, is de heer
Grimbert Florian Rost van Tonningen (‘’Rost van Tonningen’’).
Gefailleerde heeft verschillende zustervennootschappen gehad, te w eten
IZITEQ B.V. (‘’IZITEQ’’), Appromoters B.V. (‘’Appromoters’’), Tw enty-Four B.V.
(‘’Tw enty-four’’) en ROMI Inventions B.V. (‘’ROMI’’).

10-12-2020
1

IZITEQ is op 4 september 2014 opgericht. RGH stond sinds 9 november 2016
ingeschreven als bestuurder van IZITEQ, w aarbij de rechtbank Amsterdam op
2 januari 2017 uitstel van betaling heeft verleend aan IZITEQ. Voorgaand
uitstel is op 5 januari 2017 omgezet naar een faillissement. Op 3 november
2020 is de liquidatie van IZITEQ beëindigd w egens gebrek aan baten.
Appromoters is op 17 januari 2014 opgericht. Op 27 december 2019 is
Appromoters bij besluit van de algemene vergadering ontbonden en per 23
januari 2020 uitgeschreven bij de KvK w egens gebrek aan baten. Daarnaast is
Tw enty-four opgericht op 13 november 2014. Tw enty-four is vervolgens op 12
juli 2018 uitgeschreven bij de KvK.
Tot slot is ROMI – w elke onderneming op 31 december 2015 is opgericht – nog
niet bij de KvK uitgeschreven.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator kan nagaan, is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures.

10-12-2020
1

Afgerond.

10-03-2021
2

1.3 Verzekeringen
De curator heeft nog geen verzekeringen aangetroffen. Voor zover er nog
verzekeringen lopen, zal de curator overgaan tot beëindiging.

10-12-2020
1

Afgerond.

10-03-2021
2

1.4 Huur
Voor zover de curator kan nagaan, is er geen sprake van een lopende
huurovereenkomst.

10-12-2020
1

Afgerond.

10-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft met betrekking tot de oorzaken van het faillissement het
volgende aan de curator medegedeeld. De activiteiten voor de ontw ikkeling
van de softw are w aren verdeeld tussen gefailleerde en Appromoters, w aarbij
Appromoters de onderneming w as die voornamelijk de omzet genereerde. Eind
2018 ging het financieel slecht met zow el gefailleerde als met Appromoters. In
dit verband heeft de bestuurder van gefailleerde eind 2018 gezocht naar
herfinanciering voor de groep, hetgeen hem bijna w as gelukt. Helaas voor
gefailleerde kreeg Appromoters van een klant uit Zuid-Korea een claim te
verw erken in verband met fraude w aardoor Appromoters een omzet van circa
€ 500.000 is misgelopen. De fraude had – naast de gemiste omzet – ook
negatieve publiciteit tot gevolg w aardoor de herfinanciering van de groep niet
is rondgekomen.
Nu gefailleerde en Appromoters niet meer te redden w aren heeft de de
bestuurder van gefailleerde besloten om de activiteiten van beide
vennootschappen halverw ege 2019 te staken.

10-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2020
1

Toelichting
Op de datum van het faillissement had gefailleerde geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

10-12-2020
1

Toelichting
Uit de voor de curator beschikbare administratie van gefailleerde kon niet
duidelijk w orden vastgesteld of de personeelsleden in het jaar voorafgaande
aan het faillissement rechtsgeldig uit dienst zijn getreden. De curator heeft
daarom - voor zover vereist - de arbeidsovereenkomsten opgezegd.
In de bankmutaties van gefailleerde heeft de curator mogelijk nog 43 ex
w erknemers aangetroffen. De curator heeft de rechter-commissaris - voor
zover vereist - verzocht om ook het ontslag van die personeelsleden aan te
zeggen. Na overleg met de bestuurder van gefailleerde bleek dit toch niet
nodig te zijn.

10-06-2021
3

Toelichting
Afgerond.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-12-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

10-12-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen van gefailleerde aangetroffen.

10-12-2020
1

Afgerond.

10-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraad in eigendom.

10-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

10-12-2020
1

Toelichting andere activa
De bestuurder heeft een gegevensdrager aangeleverd met daarop door
gefailleerde ontw ikkelde softw are. Op dit moment is het nog onduidelijk of
deze softw are te gelde kan w orden gemaakt.

10-12-2020
1

Inmiddels heeft de curator een partij benaderd met de vraag of zij mogelijk
geïnteresseerd is in de overname van het IP. Vooralsnog heeft de curator geen
reactie op zijn verzoek ontvangen.

10-03-2021
2

De curator heeft geen partij gevonden die interesse heeft in de overname van
het IP en hij heeft zijn w erkzaamheden met betrekking tot de verkoop van het
IP daarom gestaakt.

10-06-2021
3

Afgerond.

16-09-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal onderzoek verrichten naar de w aarde van de softw are en de
mogelijkheden om het voornoemde IP te gelde te maken.

10-12-2020
1

De curator zal onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om het IP bij andere
partijen aan te bieden. Daarnaast is de curator nog in afw achting van een
reactie van de reeds benaderde partij.

10-03-2021
2

De curator heeft - zonder succes - in overleg met de bestuurder van
gefailleerde gezocht naar mogelijk geïnteresseerde partijen. Gezien de geringe
kans op succes heeft de curator zijn w erkzaamheden met betrekking tot de
verkoop van IP daarom gestaakt.

10-06-2021
3

Afgerond.

16-09-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover de curator kan nagaan heeft gefailleerde geen
debiteurenportefeuille.

10-12-2020
1

Afgerond.

10-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

10-12-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.660,11

10-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De voornoemde vordering betreft een schuld aan de ING Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten

10-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het verrichten van regulier faillissementsonderzoek.

10-12-2020
1

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

10-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Geen.

10-12-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-12-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2020
1

Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde. De curator heeft inmiddels een (aanzienlijk) deel ontvangen.

10-12-2020
1

Nu de bedrijfsactiviteiten medio 2019 zijn gestaakt heeft de curator
geconstateerd dat de (financiële) administratie over dat boekjaar slechts in
concept, en dus beperkt, beschikbaar is. W at betreft het boekjaar 2020 heeft
de curator vastgesteld dat er geen (financiële) administratie beschikbaar is. De
door de bestuurder aangeleverde stukken zien op boekjaar 2016 tot en met
2018, en deels op 2019. Voor het overige heeft de curator geconstateerd dat
de administratie redelijk op orde lijkt.

10-03-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan de bestuurder van
gefailleerde een aantal vragen gesteld over de (financiële) administratie. Kort
voor het verstrijken van de onderhavige verslagperiode heeft de curator een
schriftelijke toelichting ontvangen van de bestuurder. In de aankomende
verslagperiode zal de curator - aan de hand van voornoemde toelichting beoordelen of er in de onderhavige kw estie aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-09-2021
4

Naar aanleiding van de door de bestuurder gegeven inlichtingen meent de
curator dat - op basis van de door de bestuurder aangeleverde administratie de boekhouding van gefailleerde - voor zover mogelijk - van zodanig niveau is
dat men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig

16-03-2022
6

moment en deze posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de aard en
omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in de
vermogenspositie.

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 20 april 2017 (tijdig)
2017: 22 februari 2018 (tijdig)
2018: 12 maart 2019 (tijdig)
2019: niet gedoponeerd

10-12-2020
1

Correctie op het eerste verslag:

16-09-2021
4

2016: 21 april 2017 (tijdig)
2017: 20 maart 2019 (te laat)
2018: 20 maart 2019 (tijdig)
2019: niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De goedkeuringsverklaring van de accountant is gezien de omvang van
gefailleerde niet vereist.

10-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft een bew ijs van volstorting bij de bestuurder van gefailleerde
opgevraagd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

10-03-2021
2

Nog steeds in onderzoek.

Toelichting

10-06-2021
3

In onderzoek.

Toelichting

16-09-2021
4

De curator stelt vast dat de deponeringsplicht door de bestuurder is
geschonden. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW staat vast dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur en w ordt vermoed dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.

Toelichting
Nu de curator heeft vastgesteld dat de jaarrekening over het boekjaar 2017
(deponering: 20 maart 2019) te laat is gedeponeerd, staat - in beginsel - vast
dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Desondanks is het de curator gebleken dat de financiële rechten en plichten
van gefailleerde (voldoende) uit de administratie kunnen w orden gekend en
heeft hij vastgesteld dat er overw egend externe oorzaken aan het
faillissement ten grondslag hebben gelegen.
Gelet op het voorgaande is de curator voornemens op dit punt vooralsnog
geen verdere actie te ondernemen en de rechter-commissaris te verzoeken het
faillissement op korte termijn voor opheffing aan de rechtbank voor te dragen.

7.6 Paulianeus handelen

16-03-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-12-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

10-03-2021
2

Nog steeds in onderzoek.

Toelichting

10-06-2021
3

In onderzoek.

In onderzoek

16-09-2021
4

Toelichting
Zie punt 7.8.

Ja

16-03-2022
6

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar paulianeus handelen afgerond. Hij zal zijn
bevindingen delen met de rechter-commissaris en het bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar de rechtmatigheid.

10-12-2020
1

De curator zal het onderzoek naar rechtmatigheid in de aankomende
verslagperiode voortzetten.

10-03-2021
2

De curator zal het onderzoek naar de rechtmatigheid in de aankomende
verslagperiode voortzetten.

10-06-2021
3

Zie punt 7.8.

16-09-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van een regulier rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2020
1

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-03-2021
2

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-06-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator - naar aanleiding van zijn
voorlopige bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek - aan de bestuurder
van gefailleerde een aantal vragen gesteld. Inmiddels heeft de bestuurder vlak
voor het verstrijken van deze verslagtermijn een schriftelijke toelichting
gegeven op deze vragen.

16-09-2021
4

In de aankomende verslagperiode zal de curator voornoemde reactie van de
bestuurder beoordelen.
Naar aanleiding van de schriftelijke toelichting van de bestuurder heeft de
curator vervolgvragen gesteld. De curator is in afw achting van een reactie van
de bestuurder.

16-12-2021
5

Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van het bestuur heeft er in de
afgelopen verslagperiode - ter onderbouw ing van één van de stellingen van de
bestuurder - w isselend contact met hem plaatsgevonden. In de aankomende
verslagperiode dient dit contact te w orden voortgezet, nu zijn stelling tot op
heden (nog steeds) onvoldoende is onderbouw d. Pas na ontvangst van deze
onderbouw ing kan het rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

16-03-2022
6

De aankomende verslagperiode zal het onderzoek naar de stelling(en) van
de bestuurder w orden voortgezet.

16-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30,25

10-12-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 30,25
Salaris curator p.m.

€ 39,33
Toelichting
Claimsagent B.V.: € 30,25
Salaris curator p.m.

10-03-2021
2

€ 39,33

10-06-2021
3

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 39,33
Salaris curator p.m.

€ 39,33

16-09-2021
4

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 39,33
Salaris curator p.m.

€ 39,33

16-12-2021
5

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 39,33
Salaris curator p.m.

€ 42,35

16-03-2022
6

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 42,35
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.013,00

10-12-2020
1

€ 31.381,00

10-03-2021
2

€ 34.270,00

10-06-2021
3

€ 34.270,00

16-09-2021
4

€ 37.848,62

16-12-2021
5

€ 64.619,00

16-03-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-12-2020
1

Nog geen.

Toelichting

10-03-2021
2

Nog geen.

Toelichting

10-06-2021
3

Nog geen.

Toelichting

16-09-2021
4

Nog geen.

Toelichting

16-12-2021
5

Nog geen.

Toelichting
Nog geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-03-2022
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.767,62

10-12-2020
1

€ 6.767,62

10-03-2021
2

Toelichting
o.a. kosten faillissementsaanvraag.

€ 6.767,62

10-06-2021
3

€ 6.767,62

16-09-2021
4

€ 6.767,62

16-12-2021
5

Toelichting
€ 4.740,82
€ 1.160,17
€ 866,63

€ 6.855,12

16-03-2022
6

Toelichting
€ 4.740,82
€ 1.160,17
€ 866,63

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

10-12-2020
1

8

10-03-2021
2

8

10-06-2021
3

8

16-09-2021
4

8

16-12-2021
5

8

16-03-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 59.144,44

10-12-2020
1

€ 59.574,62

10-03-2021
2

€ 59.574,62

10-06-2021
3

€ 59.574,62

16-09-2021
4

€ 59.574,62

16-12-2021
5

€ 59.574,62

16-03-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

10-12-2020
1

Nog onbekend.

10-03-2021
2

Nog onbekend.

10-06-2021
3

Nog onbekend.

16-09-2021
4

Nog onbekend.

16-12-2021
5

Nog onbekend.

16-03-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

10-12-2020
1

Verificatie van vorderingen.

10-03-2021
2

Verificatie van vorderingen.

10-06-2021
3

Verificatie van vorderingen.

16-09-2021
4

Verificatie van vorderingen.

16-12-2021
5

Verificatie van vorderingen.

16-03-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

10-12-2020
1

10.1 Plan van aanpak
Verkrijgen overige administratie van bestuur;
Onderzoek naar de w aarde van het IP;
Onderzoek naar de mogelijkheden voor de verkoop van het IP;
Onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
Onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
Verificatie van vorderingen.

Voortzetten onderzoek naar mogelijkheden van de verkoop van het IP;
Onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
Onderzoek naar taakvervulling bestuur;
Verificatie van vorderingen.

Onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
Onderzoek naar taakvervulling bestuur;
Verificatie van vorderingen.

Beoordelen schriftelijke toelichting bestuurder op vragen curator;
Verder onderzoek naar taakvervulling bestuur;
Verificatie van vorderingen.

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek; en
Verificatie van vorderingen.

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek; en
Verificatie van vorderingen.

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek; en
Verificatie van vorderingen.

10-12-2020
1

10-03-2021
2

10-06-2021
3

16-09-2021
4

16-12-2021
5

16-03-2022
6

16-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

10-12-2020
1

Vooralsnog onbekend.

16-03-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

10-12-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

