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Algemene gegevens
Naam onderneming
NoRo Venture Capital II B.V.
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Gegevens onderneming
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NORO Venture
Capital B.V., gevestigd te (1261 EZ) Blaricum, aan de Middenw eg 17 B
(correspondentieadres: Bergw eg 4, 1261 XX te Blaricum), ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 53112393 hierna verder te noemen:
"Noro I";
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NoRo Venture
Capital II B.V., gevestigd te (1261 EZ) Blaricum, aan de Middenw eg 17 B
(correspondentieadres: Bergw eg 4, 1261 XX te Blaricum), ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 57360804 hierna verder te noemen:
"Noro II".

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Noro I: Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen
public relations en organisatie- adviesbureaus), alsmede het financieren van
ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; het oprichten
van, het op enigerlei w ijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht
houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; het
verkrijgen, bezw aren, beheren, (ver)huren, exploiteren, financieren en
vervreemden van (on)roerende zaken; het verrichten van holdingactiviteiten.
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Noro II: Het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere
rechtspersonen; het oprichten van, het deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere
rechtspersonen; het verkrijgen, bezw aren, beheren, (ver)huren, exploiteren,
financieren en vervreemden van (on)roerende zaken.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn niet bekend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
NORO I: 1
NORO II: 0
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Boedelsaldo
€ 64.973,61

09-05-2018
7

€ 124.982,46

08-08-2018
8

€ 138.492,33

08-11-2018
9

€ 151.999,44

07-02-2019
10

€ 165.514,73

07-05-2019
11

€ 154.829,84

07-08-2019
12

€ 154.840,99
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-2-2018

09-05-2018
7

t/m
9-5-2018
van
10-5-2018

08-08-2018
8

t/m
8-8-2018
van
8-8-2018

08-11-2018
9

t/m
7-11-2018
van
8-11-2018

07-02-2019
10

t/m
7-2-2019
van
8-2-2019

07-05-2019
11

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019

07-08-2019
12

t/m
7-8-2019
van
8-8-2019
t/m
7-11-2019

Bestede uren

07-11-2019
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

16 uur 6 min

8

19 uur 48 min

9

2 uur 42 min

10

5 uur 18 min

11

3 uur 6 min

12

10 uur 30 min

13

9 uur 42 min

totaal

67 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren:

09-05-2018
7

NORO I: 503 uur
NORO II: 3 uur.
Consolidatie:
De curator zal overgaan tot geconsolideerde verslaglegging van de
gefailleerde vennootschappen. De door Noro I en II gevoerde administraties
lopen door elkaar. Kosten die feitelijk door Noro II zijn gemaakt, zijn betaald
door Noro I. Andersom w as dit ook het geval. Het voorgaande kan echter niet
als zodanig uit de administraties van Noro I en II w orden herleid. Ook zijn er
(handels) crediteuren die feitelijk een vordering op Noro II hebben maar in het
verleden betaald w erden vanuit Noro I en vice versa. Op grond van het
voorgaande heeft de curator een verzoek gedaan om de faillissementen ook
(financieel) geconsolideerd af te w ikkelen. Dit verzoek is thans goedgekeurd.
Totaal bestede uren:

08-08-2018
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NORO I: 522,8 uur
NORO II: 3 uur.
NORO I: 525,5 uur
NORO II: 3 uur.

08-11-2018
9

NORO I: 530,8 uur
NORO II: 3 uur.

07-02-2019
10

NORO I: 533,9 uur;
NORO II: 3 uur.

07-05-2019
11

NORO I: 544,4 uur;
NORO II: 3 uur.

07-08-2019
12

NORO I: 554,1 uur;
NORO II: 3 uur.

07-11-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
Noro I op 27 juli 2011 opgericht. Noro II is op 28 februari 2013 opgericht.
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Volgens opgave w aren de heren N. van Druten en R.P.F. van Eck
aandeelhouders van Noro I en Noro II. Daarnaast zouden er mogelijk nog
andere (rechts)personen aandeelhouder zijn. De curator heeft dit nog in
onderzoek.
De heer Van Eck is bestuurder van Noro I. Tot 10 februari 2015 w as de heer
Van Druten ook bestuurder van Noro I. De heer van Druten is bij vonnis van de
rechtbank Midden Nederland van 10 februari 2015 failliet verklaard, daarbij is
mr. J. Boddaert benoemd tot curator. Derhalve is de heer Van Druten per 10
februari 2015 afgetreden als bestuurder van Noro I. R.P.F. van Eck Beheer B.V.
is bestuurder van Noro II.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave w as één van de crediteuren van Noro I een procedure tegen
Noro I gestart betreffende de verkoop van aandelen van Noro I in een
vennootschap w aarin Noro I participeerde. De procedure is inmiddels
geschorst. Zie hierna onder punt 9.1.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn alle gebruikelijke verzekeringen reeds
voor faillissementsdatum beëindigd.
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1.4 Huur
Per faillissementsdatum w as volgens opgave de huurovereenkomst
betreffende de bedrijfsruimte van Noro I en Noro II gelegen aan de Middenw eg
17B te Blaricum reeds met w ederzijds goedvinden beëindigd. De laatste
huurtermijnen zouden door middel van verkoop van de inventaris van Noro aan
de verhuurder, zijn verrekend. De curator onderzoekt dit.
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1.5 Oorzaak faillissement
Noro I en Noro II participeerden met geld van investeerders in diverse
vennootschappen. Hieronder onder het kopje activa zal daar nader op w orden
ingegaan. Volgens de bestuurders zouden met name een gebrek aan liquiditeit
en het feit dat diverse leningverstrekkers hun leningen opeisten terw ijl er geen
middelen w aren om de leningen terug te betalen de oorzaken van de
faillissementen zijn.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
09-05-2018
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Toelichting
Noro I had één w erknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Noro I had één w erknemer in dienst in het jaar voor faillissement.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-10-2015

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

09-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens opgave van de bestuurder hebben Noro I en II geen onroerende
zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 2.145,33

totaal

€ 2.145,33

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De drie Apple Imacs met toebehoren, Macbook, printer en papierversnipperaar
zijn inmiddels via een internetveiling verkocht.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
De aandelen van Noro I in Global Accelerator Year
1 B.V. en de aandelen van Noro II in Global
Accelerator Year 2 B.V.

Verkoopopbrengst
€ 160.000,00

De aandelen van Noro I in Pastbook B.V.

€ 11.500,00

De deelneming in Indica Holding B.V.

€ 15.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 186.500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Noro I heeft de volgende deelnemingen:
1. Een deelneming in Boss Interim B.V. Op 26 juni 2012 is Boss Interim B.V. in
staat van faillissement verklaard.
2. Een deelneming in Dock 21 B.V. (Shore Club). Op 10 september 2013 is Dock
21 B.V. failliet verklaard.
3. Een deelneming in Multisportcard B.V. Op 28 januari 2014 is Multisportcard
B.V. in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is vereenvoudigd
afgew ikkeld en op 12 juni 2015
beëindigd.
4. Een deelneming in Ideedock B.V. Op 18 november 2013 is aan Ideedock B.V.
surséance van betaling verleend. De surséance van betaling is op 27
november 2013 omgezet naar een faillissement.
5. Een deelneming in Global Accelerator Year 1 B.V. (hierna: "GAY 1").
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6. Een deelneming in Poland Real Estate II C.V.
7. Een deelneming in Pastbook B.V.
8. Een deelneming in Indica Holding B.V.
Daarnaast heeft Noro I volgens opgave aan de volgende entiteiten leningen
verstrekt:
- J.T.G. Harte;
- Pastbook B.V. Deze converteerbare lening is omgezet naar aandelen;
- Indica Holding B.V.;
- Armstrong Investment Group N.V.
Tot kort voor faillissementsdatum had Noro I een belang in Ow lin B.V. Voor
faillissementsdatum zouden de aandelen die Noro I in Ow lin B.V. hield, zijn
overgedragen. De curator zet het onderzoek naar deze transactie voort.
Noro II heeft de volgende deelnemingen:
1. Een deelneming Global Accelerator Year 2 B.V.;
2. Een deelneming in Multisportcard B.V. Op 28 januari 2014 is Multisportcard
B.V. in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is vereenvoudigd
afgew ikkeld en op 12 juni 2015 beëindigd.
De curator zet haar onderzoek naar de diverse deelnemingen en verstrekte
leningen voort en tracht de overige deelnemingen de komende
verslagperiode(s) te verkopen. De deelnemingen in GAY 1, GAY 2 en Pastbook
B.V. zijn reeds verkocht. Afgelopen verslagperiode heeft de curator
onderhandeld met de betrokken partijen voor w at betreft de verkoop van de
deelneming in Indica Holding B.V.
Voor w at betreft de verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V. is
de curator in overleg met de betrokken partijen. De curator zet haar onderzoek
naar de verstrekte leningen en overige activa voort.
In de afgelopen verslagperiode zijn - met goedkeuring van de rechtercommissaris - de certificaten van aandelen in Indica Holding B.V. verkocht en
geleverd voor een bedrag van €15.000,-. Onderdeel van deze koopprijs is
tevens de afkoop van de lening van Noro I aan Indica Holding B.V.
Voor w at betreft de verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V. is
de curator nog in afw achting van nadere stukken.
Daarnaast is de curator doende om de vorderingen uit hoofde van de overige
openstaande leningen te incasseren.
De leningen aan Pastbook B.V. en Indica Holding B.V. zijn afgew ikkeld. Met
betrekking tot door Noro I verstrekte leningen aan J.T.G Harte en Armstrong
Investment Group N.V. heeft de de curator vragen gesteld aan de bestuurder.
De curator is nog in afw achting van een reactie.
Ondanks diverse verzoeken hiertoe heeft de curator nog geen nadere stukken
ontvangen met betrekking tot de deelneming in Poland Real Estate II C.V. De
curator zet haar verkoopinspanningen ten aanzien van deze deelneming voort.
Voor w at betreft de overige door Noro verstrekte leningen is de curator nog in
afw achting van een reactie van de bestuurder.
De verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V. verloopt
moeizaam. De curator zet haar verkoopinspanningen ten aanzien van deze
deelneming voort.

De door Noro verstrekte leningen lijken vooralsnog oninbaar. De curator
vervolgt haar verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming Poland
Real Estate II C.V.
Er is een partij geïnteresseerd in overname van de deelneming in Poland Real
Estate II C.V. De curator heeft ten aanzien daarvan een bieding ontvangen en
is hierover nog in overleg met de betreffende partij.
De verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V. is nog niet gelukt.
De curator vervolgt haar verkoopinspanningen.

08-08-2018
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De curator heeft inmiddels w eer contact gehad met de beherend vennoot. Dit
heeft nog niet tot een oplossing geleid. Dit w ordt voortgezet.

08-11-2018
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Met betrekking tot de verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V.
heeft de curator in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met één van
de bestuurders. De curator zet haar verkoopinspanningen ten aanzien van
voornoemde deelneming voort.

07-02-2019
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Ondanks diverse toezeggingen van de beherend vennoot om de boedel van
meer informatie te voorzien, heeft de curator vooralsnog geen aanvullende
informatie ontvangen. De curator onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn
om de gevraagde informatie te krijgen om zodoende tot een verkoop van de
deelneming te kunnen overgaan.

07-05-2019
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Zoals reeds in voorgaande verslagen is toegelicht, dient er nog één
deelneming te w orden verkocht. Verkoop van de deelneming w ordt bemoeilijkt
omdat de curator al geruime tijd - ondanks diverse verzoeken hiertoe - niet
w ordt geïnformeerd. De curator onderzoekt of het treffen van
rechtsmaatregelen hieromtrent opportuun is en zet haar verkoopinspanningen
voort.

07-08-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden
met alle vennoten die hebben geïnvesteerd in PRE II C.V. Tijdens deze
bijeenkomst is door de bestuurder van PRE II C.V. toegezegd om nadere
financiële informatie van PRE II C.V. aan betrokkenen beschikbaar te stellen
en gezamenlijk te bespreken op 6 november jl. De bijeenkomst van 6
november jl. is echter kort van te voren door de bestuurder van PRE II C.V.
afgezegd. Er zal een nieuw e datum voor een bijeenkomst w orden ingepland.
De zet de curator haar verkoopinspanningen voort.

07-11-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met de advocaat van mede-aandeelhouders,
vertegenw oordigers van deelnemingen en derden, bestuderen van stukken
w aaronder aandeelhoudersovereenkomsten, statuten etc.

09-05-2018
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Telefoon en correspondentie derden.
Overleg en correspondentie met derden.

07-02-2019
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Bijeenkomst vennoten, onderzoek stukken, telefoon en correspondentie met
vennoten.

07-11-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Noro I en Noro II hielden diverse bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank.
Op de bankrekening van Noro I is een creditsaldo van € 57,44 aangetroffen.
Dit creditsaldo is reeds overgemaakt op de faillissementsrekening.
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Op de bankrekening van Noro II stond een debetsaldo van € 79,82. De ABN
AMRO Bank heeft verzocht om deze vordering niet op te nemen in de lijst van
voorlopige erkende crediteuren aangezien zij een grensbedrag hanteert van
een bedrag van € 500,- debet.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Op de aandelen die voormalig bestuurder en aandeelhouder de heer Van
Druten in Noro 1 houdt, is op 24 december 2014 een pandrecht gevestigd ten
behoeve van een schuldeiser van de heer Van Druten.
Van overige zekerheden is de curator niets bekend.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De pandhouder is separatist maar heeft aangegeven dat hij (nog) niet
overgaat tot uitw inning van zijn zekerheden.
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De pandhouder heeft afgelopen verslagperiode aangegeven over te gaan tot
uitw inning van zijn zekerheden.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-05-2018
7

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

09-05-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek naar de boekhouding en de administratie van Noro I en II
w ordt voortgezet.
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Uit de administratie blijkt dat de Vennootschap rekening-courant vorderingen
op de bestuurders heeft. De vordering van € 519.232,- op de de heer Van
Druten is oninbaar aangezien de heer Van Druten reeds op 10 februari 2015 in
staat van faillissement is verklaard. De curator is met de heer Van Eck in
gesprek over de openstaande rekeningcourant vordering van € 198.139,-.
De curator heeft aan de heer Van Eck verzocht een opgave te doen van zijn
vermogen. De curator is nog in afw achting hiervan.

08-08-2018
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De heer van Eck geeft aan geen verhaal te bieden voor onder meer betaling
van de openstaande rekening-courant vordering. Ter onderbouw ing hiervan
heeft hij de curator diverse stukken gezonden. De curator heeft dit nog in
onderzoek.

07-05-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Enkel de jaarrekening van Noro I over 2012 is (op 3 februari 2014)
gedeponeerd. Overige jaarrekeningen zijn niet opgesteld.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit is nog niet bekend.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op grond van de te late deponering c.q. het niet (tijdig) opstellen van
jaarrekeningen is er sprake van onbehoorlijk bestuur, w aarvan vermoed w ordt
dat dit een belangrijke oorzaak is van de faillissementen. Hierdoor is de
bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé)
aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter w eerlegging van het
bew ijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de
bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een
belangrijke oorzaak van de faillissementen zijn gew eest. De curator zal dit met
de bestuurder in de komende verslagperiodes verder bespreken. Het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt voortgezet.
Afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de heer Van Eck
plaatsgevonden. Daarin zijn onder meer de punten met betrekking tot de
oorzaken van het faillissement, de verkoop van de deelneming in Poland Real
Estate II en de openstaande rekening-courant vordering aan de orde
gekomen. De curator zet haar gesprekken met de heer Van Eck ten aanzien
van deze openstaande punten voort.
De curator is nog in overleg met de bestuurder met betrekking tot de punten
onbehoorlijk bestuur en de openstaande rekening-courant vordering en zet dit
de komende verslagperiode(s) voort.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
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Noro I hield aandelen in Ow lin B.V. Kort voor faillissementsdatum zijn de
aandelen die Noro I in Ow lin B.V. hield, verkocht en geleverd aan een derde
partij. Die derde partij had door middel van cessie een vordering op Noro I
verkregen zodat de koopprijs van de aandelen kon w orden verrekend met die
vordering. De curator heeft de verkoop en levering van voornoemde aandelen,
de verrekening van de koopprijs alsmede het samenstel van
rechtshandelingen ex artikel 42 Fw vernietigd. In vervolg hierop heeft de
curator de aandelen, conform de statuten, aan de overige aandeelhouders
aangeboden.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiodes met de betrokken partijen
overleg gevoerd over voornoemde transactie(s) en zet dit in de komende
verslagperiode voort.

Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris
overeenstemming bereikt over de beëindiging van de discussies omtrent de
verkoop en levering kort voor faillissementsdatum van de aandelen die NORO I
in Ow lin B.V. hield. Aan de boedel w ordt een afkoopsom betaald van €
105.000,=. Hiervan is reeds € 60.000,= voldaan. Het restant w ordt in 10
maandelijkse termijnen betaald.

Toelichting
De curator heeft inmiddels drie termijnen ontvangen.
Nee

08-08-2018
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08-11-2018
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07-02-2019
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Toelichting
Tot op heden heeft de curator zes termijnen ontvangen.

Toelichting
Tot op heden heeft de curator negen termijnen ontvangen. In totaal is er ten
aanzien van deze kw estie een bedrag van € 100.500,- op de
faillissementsrekening bijgeschreven. De laatste termijn zal naar verw achting
in de komende verslagperiode w orden voldaan.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de laatste termijn voldaan. Derhalve is de
totale afkoopsom van een bedrag van € 105.000,- door de boedel ontvangen.
Deze kw estie is thans afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-05-2019
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07-08-2019
12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, correspondentie derden.

09-05-2018
7

Bespreking en correspondentie met betrokken partijen, bestuderen stukken.
Telefoon en correspondentie met de bestuurder en betrokken partijen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator en het UW V.

09-05-2018
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Het salaris van de curator over de periode vanaf faillissementsdatum tot en
met 31 december 2017 is reeds voldaan.
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 5.031,57

Toelichting
Salaris curator en het UW V. Het salaris van de curator over de periode vanaf
faillissementsdatum tot en met 30 april 2019 is reeds voldaan. Het UW V heeft
een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 5.031,57

07-08-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een vordering van € 67.504,- ingediend inzake
loonheffingen.

09-05-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V bedraagt € 4.072,30.

09-05-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

09-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben 14 crediteuren van Noro I hun vorderingen ingediend.

09-05-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 4.452.276,75

09-05-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-05-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en inventariseren van crediteuren.

09-05-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eén van de crediteuren van Noro I en II had beide vennootschappen in rechte
betrokken. De mondelinge behandeling in beide procedures zou plaatsvinden
op 30 november 2015. Deze procedures zijn geschorst.

09-05-2018
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9.2 Aard procedures
Eén van de crediteuren van Noro I en II heeft executoriaal beslag gelegd op de
aandelen die Noro I in GAY 1 houdt. In de aanhangige procedure heeft de
crediteur onder meer gevorderd dat de in executoriaal beslag genomen
aandelen die door Noro I in GAY 1 w orden gehouden kunnen w orden verkocht
w aarbij de blokkeringsregeling zoals vervat in de statuten van GAY 1 en het
bepaalde in artikel 2:195 lid 1 BW buiten toepassing w orden verklaard.

09-05-2018
7

9.3 Stand procedures
De mondelinge behandeling in beide procedures zou plaatsvinden op 30
november 2015. Deze procedures zijn geschorst.

09-05-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig

09-05-2018
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10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Verder onderzoek naar de diverse deelnemingen en verstrekte leningen;
- Verkoop van de diverse deelnemingen;
- De administratie zal verder w orden onderzocht w aarbij tevens aan de orde
komt of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

09-05-2018
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- Verder onderzoek naar overige activabestanddelen;
- Verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V.;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
- Verkoop van de deelneming in Poland Real Estate II C.V. en Ow lin B.V.;
- Afw ikkeling van de openstaande leningen;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
- Verkoop deelneming in Poland Real Estate II C.V. en Ow lin B.V.;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
- De curator zet haar verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming in
Poland Real Estate II C.V. en Ow lin B.V. voort;
- Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.
- De curator zet haar verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming in
Poland Real Estate II B.V. voort;
- De curator zal de betalingen van de afkoopsom inzake Ow lin B.V. monitoren;
- Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt vervolg.

08-08-2018
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- De curator zet haar verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming in
Poland Real Estate II B.V. voort;
- De curator zal de betalingen van de afkoopsom inzake Ow lin B.V. monitoren;
- Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt vervolgd.

08-11-2018
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- De verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming in Poland Real
Estate II B.V. w orden voortgezet;
- Monitoren betalingsregeling van de afkoopsom inzake Ow lin B.V.
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-02-2019
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- Voortzetting verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming in Poland
Real Estate II B.V.;
- Monitoren betalingsregeling met Ow lin B.V.;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-05-2019
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- Voortzetting verkoopinspanningen ten aanzien van de deelneming in Poland
Real Estate II B.V.
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-08-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag

09-05-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
7-2-2020

07-11-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

09-05-2018
7

Correspondentie derden.
Verslaglegging.
Correspondentie met de bestuurder.

Bijlagen
Bijlagen

07-11-2019
13

