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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bobach Kunststoftechniek B.V.

26-09-2018
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Beverw ijk
Kantoorhoudende te 1967 DA Heemskerk aan de De Trompet 1000-0
Met een nevenvesting te 3194 AM Rotterdam (Hoogvliet) aan de
Hoogvlietsekerkw eg 122 B

26-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Blijkens omschrijving in het handelsregister houdt Bobach Kunststoftechniek
B.V. zich bezig met het vervaardigen van (overige) producten van kunststof.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 571.983,00

€ 20.471,00

€ 837.685,00

2015

€ 2.033.758,00

€ -48.700,00

€ 540.775,00

2016

€ 1.686.807,00

€ -82.073,00

€ 671.579,00

2017

€ 1.544.073,00

€ -228.761,00

€ 513.600,00

2018

€ 1.101.351,00

€ -69.784,00

€ 723.357,00

Toelichting financiële gegevens

26-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2014 tot en met 2017 zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekeningen.
De cijfers 2018 betreffen cijfers over de periode tot en met juni 2018 en zijn
afkomstig uit de interne administratie (kolommenbalans).

26-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

26-09-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 9 personeelsleden in dienst, w aarvan
vier monteurs.

Boedelsaldo
€ 24.200,00

26-09-2018
1

Toelichting
Dit betreft de opbrengst van de verkoop van de immateriële activa.
€ 25.026,58

25-01-2019
2

Toelichting
Op dit moment staat er tevens een bedrag van € 126.556,30 op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag is
gesepareerd in afw achting van de vraag of er sprake is van een rechtsgeldig
pandrecht (zie 5.3 en 5.4).
€ 67.960,19
Toelichting
Op de derdengeldenrekening staat op dit moment een bedrag van €
161.973,55.
Een bedrag van € 42.933,61 ziet op de opbrengst van de bodemzaken
inclusief het door de koper betaalde btw -bedrag van € 15.435,--. Dit bedrag
zal w orden overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Het resterende bedrag zal op de derdengeldenrekening blijven staan totdat
er in rechte duidelijkheid w ordt verkregen over de rechtsgeldigheid van de
door de pandhouders ingeroepen pandrechten (zie verder 5 en 7).

Verslagperiode

15-08-2019
4

Verslagperiode
van
21-8-2018

26-09-2018
1

t/m
20-9-2018
van
21-9-2018

25-01-2019
2

t/m
11-1-2019
van
12-1-2019

12-04-2019
3

t/m
11-4-2019
van
12-4-2019

15-08-2019
4

t/m
12-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

154,90 uur

2

82,40 uur

3

15,60 uur

4

7,70 uur

totaal

260,60 uur

Toelichting bestede uren
Totaal bestede aantal uren: 242,80 uur

25-01-2019
2

Totaal bestede aantal uren: 258,40 uur

12-04-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bobach Kunststoftechniek B.V., hierna: "BKT", is op 7 oktober 2014 opgericht,
w aarin de activiteiten van de eerder in 2014 gefailleerde Minks
Kunststoftechniek zijn overgenomen en voortgezet.

26-09-2018
1

De aandeelhouders van BKT zijn: Nederlandse Management Unie B.V. (50%) en
Profit Investments B.V. (50%). Voornoemde aandeelhouders zijn tevens sedert
de oprichting bestuurders van BKT.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.

26-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van het faillissement w aren alle premies van de verzekeringen
voldaan.
De verzekeringen met betrekking tot de de activa zullen w orden gecontinueerd
tot het moment dat zij verkocht zijn. De overige verzekeringen zullen w orden
beëindigd.

26-09-2018
1

1.4 Huur
Beide bedrijfsruimtes (Heemskerk en Hoogvliet) w orden gehuurd.
De huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd met inachtneming van de
maximale opzegtermijn van 3 maanden en zullen te zijner tijd aan de
verhuurders w orden opgeleverd.

26-09-2018
1

Beide bedrijfsruimtes zijn op 15 november 2018 opgeleverd aan de
verhuurders.

25-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurders heeft de onderneming al vanaf 2015 te
maken met aanzienlijke verliezen.

26-09-2018
1

Begin 2018 zouden een aantal projecten tegen de verw achtingen in met
verliezen zijn afgerond en een belangrijke opdrachtgever in surseance van
betaling zijn geraakt. Verder zouden een aantal uitvoerende medew erkers
ontslag hebben genomen w aardoor er minder omzet kon w orden gemaakt,
aldus de bestuurders.
De verliezen en het vertrek van diverse w erknemers zou de onderneming
financieel in problemen hebben gebracht, w aardoor de bestuurders zich
uiteindelijk genoodzaakt hebben gezien om het faillissement van BKT aan te
vragen.
Naar de oorzaken van het faillissement is onderzoek ingesteld.
Het onderzoek is thans nog lopende.
Verw acht w ordt dat het onderzoek in de komende verslagperiode kan w orden
afgerond.

25-01-2019
2

Het onderzoek is inmiddels afgerond.
Uit het onderzoek zijn enkele vraagpunten gebleken die door de bestuurder
nader opgehelderd dienen te w orden, zie ook randnummer 7 e.v.
In de komende verslagperiode zullen de vraagpunten c.q. bevindingen aan de
bestuurder w orden voorgelegd.

12-04-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is getracht om met de middellijke bestuurders
(die tevens pandhouder stellen te zijn) aan tafel te komen teneiende te
bezien of in der minne tot een regeling kan w orden gekomen met betrekking
tot de gepretendeerde pandrechten en tevens om duidelijkheid te krijgen
over de gerezen vraagpunten, maar dat is helaas niet gelukt (zie verder 5.3
e.v.).

15-08-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

26-09-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

26-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-8-2018

9

Zie hieronder.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Nadat gebleken w as dat geen voldoende middelen beschikbaar w aren om de
financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, zijn bij
brieven van 22 augustus 2018 de arbeidsovereenkomsten met machtiging van
de rechter-commissaris opgezegd, een en ander met inachtneming van de
daarvoor geldende opzegtermijn.
In verband met de overname van de loonverplichtingen, heeft op 27 augustus
2018 de collectieve intake door het UW V plaatsgevonden.
In het kader van het voorgaande is er meerdere malen met personeelsleden
gesproken, er is met de personeelsleden gecorrespondeerd, er is een UW V
intake gearrangeerd en zijn alle benodigde bescheiden voor de intake
verzameld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

26-09-2018
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing, zie hiervoor.

26-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Alle gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
w aaronder in ieder geval begrepen een onderzoek in het Kadaster.

26-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 27.498,61

€ 0,00

Materieel (met name gereedschap)

€ 33.734,35

€ 0,00

3 Voertuigen en 1 aanhangw agen

€ 6.133,52

€ 0,00

€ 67.366,48

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn door het NTAB getaxeerd.
Om tot een hoogst mogelijke opbrengst te komen is inmiddels een kijkdag
georganiseerd w aarbij diverse partijen (branchegenoten en opkopers) in de
gelegenheid w orden gesteld om de bedrijfsmiddelen te bezichtigen en daarop
vervolgens schriftelijk een onderhandse bieding uit te brengen.

26-09-2018
1

De kijkdag zal op 20 september 2018 plaatsvinden.
De biedingen w orden uiterlijk op 24 september 2018 verw acht.
Na ontvangst van de biedingen zal w orden bekeken of de biedingen adequaat
zijn.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsmiddelen
incl. de voorraden (zie 3.6) onderhands verkocht voor een totaal € 73.500,-excl. btw (€ 88.935,-- incl. btw ).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

25-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de fiscus is totnogtoe een vordering van € 862,-- ingediend. Maar de
verw achting is dat er nog meer vorderingen zullen w orden ingediend.

26-09-2018
1

De vordering van de fiscus is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. W et 1990
bevoorrecht boven het stil pandrecht van de aandeelhouders en bestuurders
van BKT op de bodemzaken. De curator zal ter zake van de activa w elke
bodemzaken zijn, de rechten ex artikel 57 lid 3 Fw . namens de fiscus
uitoefenen.
Door de fiscus is totnogtoe een vordering van in totaal € 17.095,61
ingediend. Aanvullende vorderingen w orden in dit stadium nog niet
uitgesloten.

15-08-2019
4

Gelet op de hoogte van het gerealiseerde actief kan w orden vastgesteld dat
de vordering van de fiscus niet uit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen, gesprekken met het NTAB in het kader
van de taxatie, het opstellen van een verkoopmemorandum en mailing aan
diverse marktpartijen en opkopers, diverse correspondentie en overleggen met
diverse gëinteresseerde partijen, etc.

26-09-2018
1

Om tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen alsmede de voorraden te komen is
er een kijkdag georganiseerd. Van deze gelegenheid hebben acht partijen
gebruik gemaakt en uiteindelijk ook een bod uitgebracht. De bedrijfsmiddelen
zijn vervolgens aan de hoogst biedende partij verkocht.

25-01-2019
2

In dit verband zijn er diverse besprekingen, overleggen en onderhandelingen
gevoerd. Er is een koopovereenkomst opgesteld en de activa zijn geleverd aan
de koper.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 6.133,52

€ 0,00

totaal

€ 6.133,52

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn eveneens getaxeerd en zijn eveneens te koop aangeboden
aan diverse marktpartijen en opkopers. Verder zie hiervoor onder 3.3 kopje
'Toelichting'.

26-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onder 3.5.

3.8 Andere activa

26-09-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 24.200,00

€ 0,00

totaal

€ 24.200,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zie 6.4 e.v.

26-09-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie 6.1 e.v.

26-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 309.462,17

€ 89.611,10

totaal

€ 309.462,17

€ 89.611,10

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De aandeelhouders van BKT hebben aangegeven dat zij een pandrecht
hebben op onder andere de handelsvorderingen van BKT. Zij hebben hiertoe
een authentieke akte van verpanding overgelegd, w elke akte op 10 juli 2018
tot stand is gekomen.

26-09-2018
1

Volgens de gebruikelijke normen in het faillissement heeft de curator inmiddels
een onderzoek ingesteld naar de rechtsgeldigheid van de pandrechten.
In afw achting van de resultaten van het onderzoek is met de aandeelhouders
overeengekomen dat zij de vorderingen kunnen incasseren, doch dat deze
vervolgens op een derdengeldenrekening van hun raadsman w orden
gesepareerd. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal vervolgens
w orden bekeken aan de w ie de opbrengsten toekomen.
In totaal is er tot verslagdatum een bedrag van € 89.611,10 op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de advocaat van de
aandeelhouders ontvangen. Tevens zijn er ook enkele betalingen ontvangen
op de reguliere bankrekening van Bobach. Of de bedragen die op de reguliere
bankrekening van Bobach binnen zijn gekomen betalingen betreffen die van de
debiteuren afkomstig zijn, w ordt thans inzichtelijk gemaakt.

25-01-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is er nog een aantal betalingen op de
derdengeldenrekening van de advocaat van aandeelhouders ontvangen. In de
komende verslagperiode zal w orden bekeken of het mogelijk is dat er in goed
onderling overleg met de aandeelhouders (die dus een pandrecht op de
debiteurenopbrengsten pretenderen te hebben) tot een oplossing kan w orden
gekomen.

12-04-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar de debiteurenpositie alsmede een eerste onderzoek naar de
rechtsgeldigheid van de pandrechten, overleg en correspondentie met de
aandeelhouders en hun raadsman, overleg en correspondentie met diverse
debiteuren, etc.

26-09-2018
1

Er is een (uitgebreid) onderzoek ingesteld naar de rechtsgeldigheid van de
pandrechten. Tevens is er veelvuldig gecorrespondeerd met de advocaat van
de aandeelhouders, alsmede met de debiteuren.

25-01-2019
2

Correspondentie met de (advocaat van de) aandeelhouders.
Voorts is er een aanvullend onderzoek ingesteld naar de rechtsgeldigheid van
de pandrechten.

12-04-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

26-09-2018
1

BKT w erd gefinanceerd door de aandeelhouders middels onderhandse
leningen.

5.2 Leasecontracten
Een groot deel van het w agenpark alsmede en tw eetal kopieerapparaten
w aren in operationele lease. De leaseovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd
en zijn de leasemaatschappijen verzocht om de geleasde zaken retour te
halen.

26-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de akte van verpanding die door de aandeelhouders is overgelegd zijn
de navolgende zekerheden aan hen verstrekt:

26-09-2018
1

(a) Pandrecht op de roerende zaken
(b) Pandrecht op de vorderingen
Zoals hiervoor onder onder 4.1 is vermeld is de verpanding in onderzoek.
Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de pandrechten is inmiddels
afgerond. De bevindingen zullen in de komende verslagperiode met de
aandeelhouders w orden gedeeld, zodat de aandeelhouders (in het kader van
hoor en w ederhoor) hun visie daarop kunnen geven.

25-01-2019
2

De curator heeft zijn eerste bevindingen met de aandeelhouders gedeeld. De
aandeelhouders menen dat er sprake is van rechtsgeldige verpandingen. De
aandeelhouders hebben daartoe - middels tussenkomst van hun advocaat gereageerd op de bevindingen van de curator. Getracht zal w orden om in de
komende verslagperiode met de aandeelhouders - in het kader van hoor en
w ederhoor - in overleg te treden en te bezien of er in goed onderling overleg
tot een oplossing kan w orden gekomen over hetgeen partijen verdeeld houdt.

12-04-2019
3

Er is getracht om in der minne tot een regeling te komen met de
aandeelhouders ter zake de door hen gestelde pandrechten. De
aandeelhouders menen dat er sprake is van rechtsgeldige pandrechten. Dit
w ordt door de curator betw ist, primair op grond van artikel 42 Fw en
subsidair op grond van artikel 47 fw .

15-08-2019
4

Op dit moment w ordt gew erkt aan een dagvaarding.
verw acht w ordt dat de dagvaarding binnen afzienbare tijd aan de
aandeelhouders zal w orden betekend.

5.4 Separatistenpositie
Nederlandse Management Unie B.V. en Profit Investments B.V.
Dit geldt uiteraard voor zover vast komt te staan dat er sprake is van een
rechtsgeldig pandrecht.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

26-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud
zijn uitgenodigd om de door hen geleverde doch niet betaalde zaken terug te
halen. Hiervoor is een kijk- annex ophaaldag georganiseerd, w elke op 20
september 2018 zal plaatsvinden.

26-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

26-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

26-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

26-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie 4.1 en 4.2.

26-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om de kans op een doorstart te vergroten en ook de w erkzaamheden die nog
snel afgerond konden w orden om zo de eindfacturen te kunnen opmaken, zijn
de activiteiten enkele dagen voortgezet.

26-09-2018
1

Er zijn nauw elijks kosten gemaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
Zie tussentijds financieel verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

26-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse w erkzaamheden w aaronder begrepen coördineren van de
doordraaiperiode en toezicht daarop, inzichtelijk maken van de lopende
w erken en benodigde w erkzaamheden, marktonderzoek in verband met
doorstart (zie 6.4. e.v.), gesprekken met alle betrokken partijen w aaronder
ook aantal opdrachtgevers begrepen.

26-09-2018
1

Verder alle gebruikelijke (onderzoeks)w erkzaamheden bij aanvang van een
faillissement.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Om de onderneming door te kunnen starten is een verkoopmemorandum
gemaakt en aan veel partijen gezonden. Naar aanleiding hiervan is met een
aantal partijen gesproken, w aaronder de voormalige eigenaren.

26-09-2018
1

Na diverse gesprekken is gebleken dat een algehele doorstart van de
onderneming niet tot de mogelijkheden behoorde. Dit met name vanw ege het
feit dat er nauw elijks opdrachten w aren.
Uiteindelijk is de immateriële activa (zie 3 e.v.) verkocht aan Narw al Shared
Service Center B.V.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

26-09-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 24.200,00

26-09-2018
1

Toelichting
Zie 3 e.v.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

26-09-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen van een verkoopmemorandum, vele gesprekken en
onderhandelingen met diverse partijen, het verzamelen van alle benodigde
informatie voor de mogelijk geïnteresseerden, in kaart brengen van het
onderhandenw erk, correspondentie met diverse partijen, opstellen van koopen verkoopovereenkomst, informeren van klanten en personeelsleden, etc.
Verder alle gebruikelijke (onderzoeks)w erkzaamheden bij aanvang van een
faillissement.

26-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het administratief onderzoek is vrijw el afgerond. Er zijn enkele vraagpunten
naar voren gekomen, w elke aan de bestuurders zullen w orden voorgelegd.

26-09-2018
1

Zie 1.5 en 5.3.

15-08-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de afgelopen jaargangen zijn op ondergenoemde data
gedeponeerd:
2017
2016
2015
2014

26-09-2018
1

- 31 juli 2018
- 31 oktober 2017
- 21 september 2016
- 13 januari 2016

Gelet op de geldende deponeringstermijnen zijn alle jaarrekeningen derhalve
tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

26-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In casu gaat het om een Flex-B.V. En aangezien er sinds de invoering van de
Flex-B.V. in 2012 geen verplichting bestaat tot het volstorten van het
minimumkapitaal van € 18.000,-- is nader onderzoek hiernaar niet meer
opportuun.

26-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 1.5 en 5.3.

7.6 Paulianeus handelen

26-09-2018
1

15-08-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

26-09-2018
1

15-08-2019
4

Toelichting
Zie 1.5 en 5.3.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

26-09-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

26-09-2018
1

Correspondentie met advocaat van de middellijke bestuurders (tevens
aandeelhouders en naar eigen zeggen pandhouders).

15-08-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.486,99

26-09-2018
1

Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: p.m.
- Verhuurder locatie Heemskerk (ex artikel 39 Fw ): € 9.486,99
- Verhuurder locatie Hoogvliet: p.m.
€ 92.061,02
Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: € 82.574,03
- Verhuurder locatie Heemskerk (ex artikel 39 Fw ): € 9.486,99
- Verhuurder locatie Hoogvliet: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-08-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 862,00

26-09-2018
1

Toelichting
Door de fiscus is totnogtoe een vordering van 862,-- ingediend.
Aanvullende vorderingen w orden eerdaags verw acht.
€ 17.112,61

25-01-2019
2

Toelichting
Verw acht w ordt dat de fiscus nog aanvullende vorderingen zal indienen.
€ 17.095,61

15-08-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 35.023,29

26-09-2018
1

15-08-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

26-09-2018
1

Toelichting
Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

26-09-2018
1

51

25-01-2019
2

52

12-04-2019
3

53

15-08-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 736.143,14

26-09-2018
1

Toelichting
In dit bedrag zijn ook de vorderingen van de aandeelhouders inbegrepen.
€ 858.469,98

25-01-2019
2

Toelichting
In dit bedrag zijn ook de vorderingen van de aandeelhouders inbegrepen.
€ 858.843,57

12-04-2019
3

€ 870.801,02

15-08-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

26-09-2018
1

In dit stadium valt er nog geen voorspelling te doen.

15-08-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijving van de crediteuren, bevestiging van de vordering, diverse emailcorrespondentie met en telefoons van crediteuren.
Verder alle gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

26-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de bestuurders is curanda niet betrokken bij procedures.

26-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

26-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

26-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

26-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek pandrechten bestuurders en aandeelhouders
- Onderzoek pauliana
- Onderzoek onbehoorlijke bestuur
- Onderzoek administratieve vraagpunten
- Oplevering gehuurde bedrijfsruimtes
- Verkoop voorraad, bedrijfsmiddelen en inventaris

26-09-2018
1

- Rechtsgeldigheid pandrechten
- Onderzoek pauliana
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Onderzoek administratieve vraagpunten

25-01-2019
2

- Rechtsgeldigheid pandrechten
- Onderzoek pauliana
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Onderzoek administratieve en overige vraagpunten

12-04-2019
3

- Gerechtelijke procedure starten tegen de middellijke bestuurders (tevens
aandeelhouders en naar eigen zeggen pandhouders)

15-08-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet te voorspellen.

26-09-2018
1

In dit stadium nog niet te voorspellen.

25-01-2019
2

Gelet op het feit dat er op dit moment een gerechtelijke procedure in
voorbereiding is tegen de bestuurders, is het derhalve nog niet bekend
binnen w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

15-08-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
21-9-2019

15-08-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

26-09-2018
1

Zie hiervoor.

15-08-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

