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Algemene gegevens
Naam onderneming
Spyker Services B.V.

20-04-2020
1

Spyker N.V.

15-07-2021
6

Gegevens onderneming
Spyker Services B.V.

20-04-2020
1

Bayton Road 56,
Bayton RD Industrial/Unit 2
CV7 9EL EXHALL COVENTRY
VERENIGD KONINKRIJK
Spyker N.V., tevens h.o.d.n. Spyker Cars. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08065771. Statutair gevestigd te Zeew olde en
kantoorhoudende aan de W eissenbruchstraat 1A te (2596 GA) Den Haag.

Activiteiten onderneming

15-07-2021
6

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister en volgens opgave van de bestuurder:

20-04-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde zijn thans circa 240 a 250
Spyker voertuigen nog in omloop. Gefailleerde verzorgde onder meer
onderhoudsw erkzaamheden aan (een deel van) die voertuigen alsmede
verrichte (overige) after sales w erkzaamheden zoals onder meer het op
verzoek (laten) verstrekken van (specifieke) Spyker onderdelen.
Spyker N.V.
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Handel in en
reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van
nieuw e). Het ontw erpen, produceren, in- en verkopen van automobielen e.e.a.
in de ruimste zin des w oords. Volgens opgave gefailleerde: Spyker N.V.
ontw erpt, produceert, handelt en distribueert hoog kw alitatieve sportauto's en
verhandelt zelf luxe artikelen ter
ondersteuning van het algemene merkbeeld. Het distributie netw erk omvat
onder meer franchise dealers en zijn w ereldw ijd gesitueerd.

15-07-2021
6

Gezien de grote verw evenheid en en samenhang tussen de faillissementen
van Spyker Services B.V. en Spyker N.V. zal vanaf heden geconsolideerde
verslaglegging plaatsvinden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ -694.745,00

€ 1.447,00

2019

€ -767.370,00

€ 335,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de (voorlopige) kolommenbalansen.

20-04-2020
1

Bovenvermelde cijfers zien op het faillissement van Spyker Servies B.V.

15-07-2021
6

Spyker N.V.
Sinds boekjaar 2017 heeft gefailleerde geen jaarrekeningen meer
gedeponeerd.
De curator heeft de financiële administratie nog niet ontvangen van het
bestuur. De curator heeft hier w el om verzocht. Het bestuur geeft aan w el een
administratie te hebben gevoerd. Dit is gebeurd in Exact, maar vanw ege
w anbetaling heeft Exact de financiële administratie verw ijderd. De voormalig
CFO is doende de administratie samen te stellen. De curator heeft
aangedrongen op spoedige aanlevering hiervan.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Toelichting

20-04-2020
1
15-07-2021
6

Spyker N.V.: Geen. Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
11.

Boedelsaldo
€ 0,00

20-07-2020
2

€ 0,00

16-10-2020
3

€ 100.000,00

15-04-2021
5

€ 8.058,39

15-07-2021
6

Toelichting
Spyker Services B.V.: 0
Spyker N.V.: 8.058,39

Toelichting

15-10-2021
7

Spyker Services B.V.: € 50.390,12
Spyker N.V.: € 69.058,39

Toelichting

14-04-2022
9

Spyker Services B.V.: € 57.086,80
Spyker N.V.: € 34.245,23

Verslagperiode
van
20-3-2020

20-04-2020
1

t/m
17-4-2020
van
18-4-2020

20-07-2020
2

t/m
19-7-2020
van
20-7-2020

16-10-2020

3
t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

15-01-2021
4

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

15-04-2021
5

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

15-07-2021
6

t/m
14-7-2021
van
15-7-2021

15-10-2021
7

t/m
15-10-2021
van
15-10-2021

14-01-2022
8

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022

14-04-2022
9

t/m
13-4-2022
van
14-4-2022
t/m
13-7-2022

Bestede uren

14-07-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 48 min

2

146 uur 27 min

3

43 uur 9 min

4

42 uur 0 min

5

54 uur 39 min

6

21 uur 21 min

7

43 uur 15 min

8

38 uur 27 min

9

62 uur 51 min

10

27 uur 3 min

totaal

529 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

20-04-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 30 december 2015 opgericht en op 31
december 2015 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
Sinds 9 maart 2016 is enige aandeelhouder Spyker Nederland B.V. Bestuurder
is de heer Victor Roberto Muller. Tot december 2019 w as ook de heer A. Dikken
bestuurder, de heer Dikken is toen met terugw erkende kracht afgetreden als
bestuurder.
Spyker Nederland B.V. is tevens aandeelhouder van Spyker IP B.V. Deze
zustervennootschap is houder van een groot aantal merkenrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten van hert merk Spyker. Een andere

20-04-2020
1

zustervennootschap is Spyker Design B.V. De aandelen van Spyker Nederland
B.V. w orden gehouden door Spyker Limited gevestigd in het Verenigd
Koninkrijk. Spyket Ltd houdt tevens de aandelen van Spyker Cars Ltd en
Spyker USA LLC.
Preliator Holding Ltd, een vennootschap van De heer Muller voornoemd, is 15%
aandeelhouder van Spyker Ltd. De overige 85% w orden gehouden door Mag3
Ventures Ltd gevestigd op Anguilla.
De heer Muller is samen met diverse andere aandeelhouders ook
aandeelhouder van Spyker N.V. Deze vennootschap en Spyker Automobielen
B.V. hebben eerder in staat van faillissement verkeerd en hebben een akkoord
gerealiseerd. Hiermee samen hangt nog het faillissement van Spyker Events &
Branding B.V. Dit faillissement loopt nog, curator hiervan is mr. W .J.M. van
Andel te Utrecht.
Op 12 januari 2021 is Spyker N.V. ook in staat van faillissement verklaard en
de curator is ook in dit faillissement tot curator aangesteld.

15-01-2021
4

Gezien de grote verw evenheid en en samenhang tussen de faillissementen
van Spyker Services B.V. en Spyker N.V. zal vanaf heden geconsolideerde
verslaglegging plaatsvinden.

15-07-2021
6

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is (vooralsnog) niet gebleken.

20-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds gestaakt. Volgens opgave van gefailleerde zijn er geen verzekeringen
afgesloten.

1.4 Huur

20-04-2020
1

1.4 Huur
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat op datum faillissement
door gefailleerde geen huurovereenkomst (meer) is gesloten.

20-04-2020
1

Blijkens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
gefailleerde gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.
De feitelijke w erkzaamheden w erden voorheen verricht vanuit een
bedrijfspand aan de Oogstw eg 27A te Zeew olde. De huurovereenkomst voor
dit pand is door de verhuurder opgezegd. Het gehuurde moest voor 31
oktober 2019 leeg en ontruimd w orden opgeleverd. Dit en de afrekening met
de verhuurder w orden nader onderzocht.
Er is gebleken dat t.a.v. het door gefailleerde gehuurde aan de Oogstw eg 27A
te Zeew olde door gefailleerde kennelijk geen gehoor is gegeven om het
gehuurde tijdig per 31 oktober 2019 leeg en bezemschoon op te leveren
conform de opzegging door de verhuurder. Op verzoek van de verhuurder
heeft een deurw aarder op of omstreeks 4 december 2019 het pand betreden
om het pand te (doen) ontruimen. De geschatte kosten van het (doen)
verw ijderen van de door de deurw aarder aangetroffen bedrijfsmiddelen en
voorraad betrof volgens opgave evenw el tenminste € 50.000,=. Milan Morady
S.A. stelde bovendien dat (een gedeelte van) de in het gehuurde aanw ezige
zaken aan haar toekw amen (zie daarover tevens par. 3.6 van dit verslag) en
w enste derhalve toegang tot het gehuurde om de zaken op te (laten) halen.
Gefailleerde, de verhuurder en Milan Morady S.A. hebben vervolgens een
vaststellingsovereenkomst gesloten op of omstreeks 6 januari 2020 ter zake
de oplevering van het gehuurde. Daarin is - kort gezegd - tussen partijen
overeengekomen dat ter meerdere zekerheid ter dekking van de eventuele
ontruimingskosten een bedrag van € 50.000,= tijdelijk door Milan Morady S.A.
zou w orden gestort op de derdengeldenrekening van de advocaat van de
verhuurder w elke 'borg' aan Milan Morady S.A. zou w orden geretourneerd
zodra het pand leeg en bezemschoon is opgeleverd. Voorts diende een bedrag
van € 5.376,63 door Milan Morady S.A. resp. € 15.863,99 door gefailleerde aan
de verhuurder te w orden voldaan. Dit w ordt nader onderzocht. Nu de
administratie van gefailleerde nog (steeds) niet volledig aan de curator ter
hand is gesteld (zie ook par. 7.1 e.v. van dit verslag), w ordt dit onderzoek
bemoeilijkt.

20-07-2020
2

Gebleken is dat Spyker Services het bedrag dat volgens de
vaststellingsovereenkomst betaald zou w orden niet heeft betaald. De
vordering van de verhuurder van € 15.863,99 is geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren.

16-10-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken van het
faillissement:

20-04-2020
1

De onderneming verkeert al geruime tijd in financiele problemen en kan haar
lopende verplichtingen niet (tijdig) voldoen. Zo is het loon van de w erknemers
sinds juni 2019 niet meer voldaan.
Daarnaast heeft de Belastingdienst een aanzienlijke vordering op gefailleerde.
Deze belastingschuld is geleidelijk vanaf eind 2017 ontstaan. Sinds medio 2018
is er overleg gew eest met (de bestuurder van) gefailleerde over de w ijze
w aarop de achterstallige belastingschuld kon w orden voldaan. Nu betalingen
uitbleven, heeft de Belastingdienst op 30 december 2019 een verzoek tot het
faillissement van gefailleerde ingediend.
De bestuurder heeft getracht om een aandelenoverdracht te realiseren.
Hiervoor w erden onderhandelingen gevoerd met partijen in onder meer China
en Saudi-Arabië. Vanw ege de Corona-maatregelen behoorde afreizen naar
China niet (meer) tot de mogelijkheden, zodat het afw ikkelen van deze
onderhandelingen met deze partij op korte termijn niet mogelijk is gebleken.
De gesprekken w orden volgens opgave evenw el voortgezet.
In eerste instantie w as een faillissementszitting gepland op 21 januari 2020.
Deze zitting is met toestemming van de Belastingdienst aangehouden tot 18
februari 2020 w egens de ontvangst van een bedrag van EUR 50.000,=. Deze
betaling is gedaan door een aandeelhouder.
Vlak voor deze zitting heeft gefailleerde aangegeven een koopovereenkomst
te gaan sluiten met een partij uit Dubai w aarna een aanzienlijk geldbedrag ter
beschikking zou komen om de schuldeisers te voldoen. Uiteindelijk is een
betaaltermijn afgesproken binnen w elke termijn een bedrag van EUR 200.00,=
aan de Belastingdienst moest w orden voldaan.
Toen deze betaling op het afgesproken tijdstip uitbleef, is alsnog het
faillissement uitgesproken.
De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement en daar - w aar nodig - in de volgende verslaglegging op terug
komen.
Het faillissement van Spyker N.V. is aangevraagd door de heer mr. drs. W .M.J.
van Andel in zijn
hoedanigheid van curator in het faillissement van Spyker Events & Branding
B.V. In laatstgenoemd faillissement is een procedure gevoerd w aarbij uitvoerig
gediscussieerd over de zorgplicht van gefailleerde jegens Spyker Events &
Branding B.V. en de aansprakelijkheid van gefailleerde en de hoogte van de
door gefailleerde aan de curator van Spyker Events & Branding B.V. te betalen
vergoeding. Naast de gerechtelijke procedure heeft gefailleerde met de curator
van Spyker Events & Branding B.V. gesproken over een mogelijke regeling.
Uiteindelijk is op 23 januari 2019 overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling. Op grond van de bereikte overeenstemming diende gefailleerde een
bedrag van € 52.000,- aan de curator van Spyker Events & Branding B.V. te
voldoen. Nu betaling - ondanks diverse sommaties en herziende
betalingsafspraken - uitbleef is het faillissement van de Spyker N.V.
aangevraagd.

15-07-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

20-04-2020
1

Toelichting
Het salaris van de w erknemers is tot en met juni 2019 voldaan. De
w erknemers zijn bij het UW V aangemeld om in aanmerking te komen voor de
loongarantieregeling. Vanw ege de Coronamaatregelen vindt de loonovername
door het UW V uitsluitend schriftelijk plaats.
Op grond van de Loongarantieregeling bestaat maximaal recht op 13 w eken
salaris van voor de ontslagaanzegging, zodat het UW V hoogstw aarschijnlijk
vanaf 23 december 2019 het normale loon overneemt. De verw achting is dat
de w erknemers nog een aanzienlijke loonvordering bij de curator zullen
indienen.

15-07-2021
6

Toelichting
Spyker N.V.: niet van toepassing. Er zijn op datum faillissement geen
w erknemers in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

20-07-2020
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-5-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslag en contacten w erknemers;
contacten UW V.

Contacten diverse w erknemers en UW V.

3. Activa

20-04-2020
1

20-07-2020
2

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op datum faillissement vonden er nauw elijks meer activiteiten plaats. Van
productie van sportauto's is volgens opgave al langere tijd geen sprake meer.

20-04-2020
1

Op 26 juni 2018 resp. 4 maart 2019 is door de Belastingdienst (executoriaal)
beslag gelegd op de complete bedrijfsinventaris van gefailleerde.
Volgens opgave van de bestuurder zou een deel van de bedrijfsmiddelen c.q.
inventaris aan medew erkers van gefailleerde zijn verkocht. De koopsom zou
zijn verrekend met achterstallig salaris. Dit w ordt nader onderzocht.
Voor w at betreft voertuigen had gefailleerde volgens opgave alleen de
eigendom van een Spyker F1 show auto en een zogenaamde Mule
(testvoertuig) alsmede een chassis van een Spyker C8 Aileron. Deze
voertuigen staan volgens opgave in Duitsland opgeslagen onder beheer van
de koper van de bedrijfsvoorraad. Aldaar zou tevens een deel van de
inventaris zijn opgeslagen. Dit w ordt nader onderzocht. Nu de boekhouding
ondanks herhaaldelijk verzoek nog niet volledig is aangeleverd, w ordt dit
onderzoek vooralsnog bemoeilijkt.
In de afgelopen verslagperiode hebben diverse besprekingen plaatsgevonden
met onder meer (het bestuur van) gefailleerde en is uitvoerig contact gew eest
met (de advocaat van) Milan Morady S.A. ter zake onder meer de (locatie van
de) voertuigen en de bedrijfsmiddelen / voorraad en het streven van partijen is
om tot een regeling te komen (zie daarover ook par. 3.6 en 4.1 van dit
verslag). Over de locatie van de voertuigen zijn verschillende verklaringen
afgelegd hetgeen nader w ordt onderzocht. Nu de administratie nog (steeds)
niet volledig aan de curator ter hand is gesteld, w ordt (ook) dit onderzoek
bemoeilijkt.

20-07-2020
2

Met betrekking tot de het onderzoek naar de administratie en voertuigen en
de bedrijfsmiddelen / voorraad is helaas w einig voortgang geboekt. Het
bestuur heeft de administratie nog immer niet aangeleverd. Gebleken is ook
dat de administratie die gevoerd w erd via Exact w egens w anbetaling
verw ijderd is door Exact en derhalve niet meer beschikbaar is. De curator heeft
de heer Muller verzocht alsnog (op een andere w ijze dan door middel van de

16-10-2020
3

niet meer bestaande administratie in Exact) inzicht te verlenen in de rechten
en plichten van de vennootschap. De heer Muller heeft hier nog geen invulling
aan gegeven.
De heer Muller heeft de gevraagde informatie nog immer niet aangeleverd.

15-01-2021
4

Ook de afgelopen verslagperiode heeft de heer Muller, ondanks herhaalde
verzoeken, deze informatie niet aangeleverd.

15-04-2021
5

Hierin is tot op heden geen verandering gekomen. Toegezegd is en w ordt dat
de informatie w ordt aangeleverd, hetgeen vervolgens toch niet gebeurt. De
curator zal blijven aandringen op de informatie en zo nodig andere stappen
nemen om de informatie te kunnen verkrijgen.

15-07-2021
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De informatie over de bedrijfsmiddelen is nog steeds niet aangeleverd. Op
enkele andere onderw erpen w ordt w el (gedeeltelijk) informatie aangeleverd
door het (voormalige) bestuur, maar ondanks navraag en toezeggingen w ordt
de informatie niet volledig aangeleverd.

15-10-2021
7

De status hiervan is ook de afgelopen verslagperiode onveranderd.

14-01-2022
8

Ongew ijzigd.

14-04-2022
9

Nog immer ongew ijzigd.

14-07-2022
10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de fiscus haar
bodemvoorrecht doen gelden.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

20-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Diverse telefoongesprekken / correspondentie met Belastingdienst en
bestuurder en bestuderen van diverse stukken.

20-04-2020
1

Diverse besprekingen / telefoongesprekken / correspondentie met bestuurders
en betrokkenen en het bestuderen van diverse stukken.

20-07-2020
2

Diverse besprekingen / telefoongesprekken / correspondentie met bestuurders
en betrokkenen en het bestuderen van diverse stukken.

16-10-2020
3

Diverse contacten met de bestuurders.

15-01-2021
4

Correspondentie en contacten bestuurders.

15-04-2021
5

Correspondentie en contacten bestuurders.

15-10-2021
7

Correspondentie en contacten bestuurders.

14-01-2022
8

Correspondentie en contacten bestuurders.

14-04-2022
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft al dan niet samen met haar aandeelhouder op 26 april 2019
een koopovereenkomst gesloten betreffende de verkoop van (nagenoeg) de
volledige bedrijfsvoorraad en inventaris. Deze voorraad zou verkocht zijn aan
Milan Morady S.A., een bedrijf uit Luxemburg (kantoorhoudende te Duitsland)
voor een totaalbedrag van EUR 675.000,=. De koopsom van de voorraad is
voor 50% voldaan. De koper is verzocht c.q. gesommeerd de resterende 50%
aan de boedel te voldoen, maar heeft daar (nog) geen uitvoering aan
gegeven. Zie tevens het daarover vermelde in par. 4.1 e.v. van dit verslag.
Deze gang van zaken betreffende genoemde verkoop w ordt nader onderzocht.

20-04-2020
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De curator heeft diverse sommaties verstuurd aan (de advocaat van) Milan
Morady S.A. hetgeen vooralsnog niet tot betaling van de resterende koopsom
heeft geleid. Milan Morady S.A. heeft daarop aangegeven een aantal Spyker
voertuigen te w illen (laten) afbouw en w aarvoor zij specifieke Spyker
onderdelen nodig heeft, w elke onderdelen volgens Milan Morady S.A.
ontbraken en/of niet volledig zouden zijn geleverd door gefailleerde reden
w aarom Milan Morady S.A. het restant van de koopsom (nog) niet heeft
voldaan. Hierover w as volgens opgave reeds vóór faillissementsdatum
discussie ontstaan tussen partijen. De curator heeft daartoe diverse
onderliggende stukken opgevraagd zow el bij Milan Morady S.A. als bij
gefailleerde om een en ander nader te kunnen beoordelen en na ontvangst
daarvan zal een (telefonisch) gesprek met Milan Morady S.A., de curator en het
bestuur van gefailleerde plaatsvinden om de mogelijkheid van een eventuele
regeling hieromtrent te onderzoeken (zie ook par. 8.7 van dit verslag).

20-07-2020
2

Ook op dit onderdeel is het helaas niet mogelijk gebleken inhoudelijke

16-10-2020

voortgang te realiseren. Milan Morady heeft geen stukken aangeleverd en
verdere duidelijkheid is er niet gekomen. W el heeft Milan Morady kenbaar
gemaakt - eventueel tezamen met de heer Muller - een akkoord aan te bieden
dan w el hier als financier een rol in te spelen. Dit ook tegen de achtergrond dat
Milan Morady met een andere partij samen met de heer Muller en andere
Spykervennootschappen auto's zouden gaan produceren. Nadien is echter
gebleken dat niet kon w orden voldaan aan de voorw aarden om in
samenw erking met deze partij een akkoord aan te bieden.

3

Zie ook onderdeel 3. Zow el van de heer Muller als Milan Morady is geen
informatie ontvangen.

15-01-2021
4

Ook over de voorraad is van het bestuur noch Milan Morady nadere informatie
ontvangen. De goederen bevinden zich in Trier (Duitsland) bij Milan Morady.
Milan Morady stelt zich op het standpunt dat de transactie met betrekking tot
de koop van de activa is afgehandeld. Milan Morady heeft meerdere
vorderingen ingediend in dit faillissement en het faillissement van Spyker N.V.
De curator stelt vast dat de koopovereenkomst nadelig voor gefailleerde is
vorm gegeven en niet volledig en juist is afgehandeld. afw ikkeling van de
koopovereenkomst. De curator zal de transactie en de ingediende vorderingen
nader beoordelen.

15-04-2021
5

De status hiervan is ongew ijzigd.

15-07-2021
6

Nog immer ongew ijzigd.

15-10-2021
7

Idem.

14-01-2022
8

Idem.

14-04-2022
9

Idem.

14-07-2022
10

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bestuderen stukken, overleg / correspondentie met bestuurder en met koper.

20-04-2020
1

Bestuderen stukken, overleg / correspondentie met bestuurder en met koper.

16-10-2020
3

Diverse contacten bestuurders.

15-01-2021
4

Correspondentie en contacten bestuur en Milan Morady.

15-04-2021
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Diverse merknamen zouden zijn geregistreerd door dochtervennootschap
Spyker IP B.V. De curator heeft hiervan een overzicht mogen ontvangen en
heeft een en ander in onderzoek. Op de intellectuele eigendomsrechten is een
pandrecht verstreklt aan de Belastingdienst. De curator is met de
Belastingdienst oevreengekomen dat de curator voor de Belastingdienst over
zal gaan tot onderhandse verkoop van de verpande merkenrechten. De
curator zal hierover nadere afspraken met de Belastingdienst maken. Tevens
zal de curator hierover met de heer Muller in overleg treden nu de heer Muller
mede namens andere groepsvennootschappen reeds doende w as met een
verkoopproces. De curator heeft de heer Muller verzocht hier een voorstel voor
te doen en is in afw achting hiervan.

20-04-2020
1

Verkoop IE-rechten / aanbieden 100% akkoord
In de afgelopen verslagperiode is de heer Muller (vanw ege het versoepelde
Corona-beleid) in de gelegenheid gew eest om naar Nederland af te reizen en
is door de curator op 25 juni 2020 ontvangen op diens kantoor. Toen en in
diverse telefoongesprekken en correspondentie daarna is er uitvoerig
gesproken over onder meer het door de heer Muller aan te bieden 100%
akkoord aan de crediteuren van gefailleerde (zie ook par. 8.7 van dit verslag)
alsmede de w ijze van financiering daarvan. De heer Muller is volgens opgave
onder meer doende om (eventueel met behulp van een of meer
aandeelhouders) op (zeer) korte termijn gelden voor het akkoord beschikbaar
te krijgen dan w el door (via Spyker Bonds Ltd.) bonds uit te (laten) geven dan
w el (via Spyker Ltd.) door (delen van) de onderneming te gelde te (laten)
maken dan w el door in samenspraak met de Belastingdienst en de curator (via
Spyker IP B.V. / Spyker N.V.) de merkenrechten (deels) te gelde te maken. Om
een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen realiseren, dienen de heer Muller /
Spyker c.s. en de boedel zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en samen te
w erken. Daartoe hebben partijen - onder voorbehoud van goedkeuring van de
rechter-commissaris en de Belastingdienst- nagenoeg overeenstemming
bereikt alsmede over het voldoen van een boedelbijdrage in de vorm van een
boedelkrediet. De overeenkomst daartoe is in concept gereed. De heer Muller
heeft aangegeven genoemd concept te w illen laten beoordelen door diens
advocaat alvorens hij zijn definitieve goedkeuring geeft. De curator is thans in
afw achting hiervan en streeft ernaar dit op de kortst mogelijke termijn af te
ronden.

20-07-2020
2

Belastingdienst
Ter bevordering van een voortvarende afw ikkeling van het faillissement w as de
curator genoodzaakt w egens het uitblijven van een beslissing van de
Belastingdienst/het ministerie van Financiën omtrent de verpande IE-rechten om de Belastingdienst/het ministerie van Financiën een termijn te stellen ex
art. 58 lid 1 Fw voor de duur van één maand. Deze termijn liep vanaf 25 mei tot
en met 25 juni 2020. Op 26 juni 2020 is de termijn derhalve verlopen zonder
rechtsuitoefening door de pandhouder. De Belastingdienst/het ministerie van
Financiën heeft géén gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de rechtercommissaris eventueel om een verlening van de termijn te verzoeken en de
termijn is verstreken. Aldus verliest ex artikel 58 Fw de pandhouder diens
positie als separatist en is de curator bevoegd om het onderpand op te eisen
en met toepassing van artikel 101 of 176 Fw te (doen) verkopen. De curator
blijft w el in overleg met de Belastingdienst mede in het kader van de hierboven
vermelde te sluiten overeenkomst met de heer Muller en Spyker c.s.
Na langdurige onderhandelingen is eind augustus met de heer Muller namens
diverse Spyker (gelieerde) vennootschappen een overeenkomst gesloten tot
het aanbieden van een 100% akkoord aan alle crediteuren. In deze

16-10-2020
3

overeenkomst is ook voorzien in een boedelkrediet. Vervolgens zijn de partijen
met w ie deze overeenkomst is gesloten, de afspraken uit deze overeenkomst
niet nagekomen. Zie verder onderdeel 8 van dit verslag.
Spyker N.V.
Mede in het kader van het surseanceakkoord zijn begin 2016 de activa van
Spyker N.V. via Mag3 Ventures Ltd overgedragen aan Spyker Ltd en
groepsvennootschappen. Na de surseance is een nieuw e structuur opgericht
met als holding Spyker Ltd. De diverse merkenrechten zijn toen overgedragen
aan een van de kleindochters van Spyker Ltd, te w eten Spyker IP B.V.

15-07-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Diverse contacten en corredpondentie met de bestuurder en Belastingdienst.

20-04-2020
1

Diverse contacten en correspondentie met de bestuurder en Belastingdienst.

20-07-2020
2

Diverse contacten en correspondentie met de bestuurder en Belastingdienst.

16-10-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

verkoop voorraad

€ 337.500,00

totaal

€ 337.500,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zie eveneens paragraaf 3.6 van dit verslag. De betreffende debiteur is
inmiddels aangeschreven en verzocht om de resterende koopsom ad €
337.500,= aan de boedel over te maken.

20-04-2020
1

Zie par. 3.6 van dit verslag. De curator is in gesprek met de betreffende
debiteur en het bestuur van gefailleerde teneinde een mogelijke regeling met
de debiteur te treffen.

20-07-2020
2

Debiteur Milan Morady lijkt niet bereid een regeling te treffen. Zij heeft ook
nadere vorderingen ingediend die door de curator nog niet erkend zijn. Zie
verder onderdeel 3.6 van dit verslag.

15-04-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen stukken, aanschrijven debiteur.

20-04-2020
1

Diverse telefoongesprekken en (Engelstalige) correspondentie met debiteur en
bestuur van gefailleerde, bestuderen van stukken.

20-07-2020
2

Contacten debiteur en bestuur.

15-04-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken in Nederland zijn aangeschreven.
Gefailleerde hield volgens opgave geen bankrekening aan. Van het tegendeel
is niet gebleken. Er zou gebruik zijn gemaakt van de bankrekening van de
moedermaatschappij Spyker Ltd. bij de Revolut Bank in het Verenigd Koninkrijk.
De transacties via deze bankrekening die betrekking hebben op gefailleerde
zouden volgens opgave direct in rekening courant zijn geboekt c.q. w orden
verrekend tussen Spyker Ltd en gefailleerde. Dit w ordt nader onderzocht.

20-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten afgesloten.

20-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave zou gefailleerde geen zekerheden aan derden hebben
verstrekt. Dit w ordt nader onderzocht.

20-04-2020
1

De intellectuele eigendomsrechten van diverse Spyker vennootschappen zijn
verpand aan de Belastingdienst, zie ook onderdeel 3 van dit verslag.

20-07-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Zie onderdeel 3 van dit verslag met betrekking tot de pandrechten van de
Belastingdienst.

20-07-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich vooralsnog één crediteur gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud terzake geleverde gasflessen. De curator heeft deze
vooralsnog niet aangetroffen. Dit w ordt nader onderzocht.

20-04-2020
1

De gasflessen zijn niet aangetroffen, aan het beroep op het
eigendomsvoorbehoud kon derhalve niet w orden voldaan.

15-01-2021
4

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op
retentierecht.

20-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op
reclamerechten.

20-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken, aanschrijven banken.

20-04-2020
1

Diverse correspondentie en telefoongesprekken met Belastingdienst ter zake
pandrecht IE-rechten.

20-07-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vóór datum faillissement w aren de feitelijke activiteiten reeds gestaakt, zodat
voortzetting van de w erkzaamheden niet mogelijk is gebleken.

20-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van de gefailleerde lagen reeds voor datum faillissement stil.
Om die reden alsmede ook omdat er geen bedrijfspand meer aanw ezig w as, is
een eventuele doorstart van gefailleerde niet mogelijk gebleken.

20-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

20-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is ondanks herhaalde verzoeken tot op heden nog niet
(volledig) aangeleverd. Volgens opgave is een deel van de administratie niet
meer toegankelijk nu deze (digitaal) in Exact Online w erd gevoerd w elke
digitale omgeving vanw ege diverse openstaande facturen voor het
boekhoudkundigprogramma niet (meer) toegankelijk is. De bestuurder heeft
aangegeven hiervoor een oplossing aan te dragen.

20-04-2020
1

De boekhouding is ondanks herhaalde verzoeken sinds faillissementsdatum tot
op heden nog steeds niet (volledig) aangeleverd. Er zijn inmiddels circa vier
maanden verstreken. Volgens opgave is een deel van de administratie niet
meer toegankelijk nu deze (digitaal) in Exact Online w erd gevoerd w elke
digitale omgeving vanw ege diverse openstaande facturen voor het
boekhoudkundig programma niet (meer) toegankelijk is. Volgens opgave is de
bestuurder de heer Muller nog altijd doende hiervoor (op korte termijn) een
oplossing aan te dragen. Aldus ontbreken tot op heden nog (grote) delen van
de administratie, w aardoor het vooralsnog niet althans onvoldoende
inzichtelijk is w elke rechten en verplichtingen gefailleerde bezat voorafgaande
aan en ten tijde van het faillissement. Dit geeft reden om aan te nemen dat de
administratie w ellicht niet voldoet aan de vereisten die de w et daaraan stelt
en dat derhalve w ellicht niet aan de boekhoudplicht is voldaan en dient ten
aanzien hiervan nader onderzoek te w orden verricht. Aan de publicatieplicht
voor boekjaar 2018 is in elk geval niet voldaan nu voor dit jaar géén
deponering aanw ezig is. De curator zal zijn onderzoek naar de administratie
voortzetten.

20-07-2020
2

Nog immer is de administratie niet aangeleverd. Verw ezen w ordt ook naar
onderdeel 3 van dit verslag. De administratie die extern via het systeem Exact
zou zijn gevoerd is niet meer beschikbaar omdat de digitale administratie die
er gew eest zou zijn is verw ijderd. Het is niet mogelijk gebleken voor de
bestuurder noch de curator om deze administratie beschikbaar te krijgen. De
curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht de administratie aan te
leveren. Naar de huidige situatie kan niet w orden gesteld dat aan de
boekhoudplicht is voldaan.

16-10-2020
3

Aan deze situatie is de afgelopen verslagperiode geen verandering gekomen.
De bestuurders hebben geen (nadere) administratie aangeleverd.

15-01-2021
4

Van de bestuurders is aan de curator toegang verschaft tot een groot deel van
de digitale administratie van Spyker Services B.V. en Spyker N.V. De curator
heeft delen hiervan bestudeerd. De actuele financiële administratie is nog niet
aan de curator overgelegd. De voormalig CFO is nog doende dit samen te
stellen. De curator heeft aangedrongen op het spoedig inleveren hiervan.

15-04-2021
5

Hoew el toegezegd w as dat de bijgew erkte financiële administratie zou w orden
ingeleverd is ook dat nog niet gedaan door Muller en Dikken. De curator zal
blijven aandringen op aanlevering van de stukken en zo nodig verdere
stappen nemen.

15-07-2021
6

Door voormalig financieel directeur Dikken is de financiële administratie deels
bijgew erkt in het boekhoudpakket Accountview . De curator heeft deze
administratie in onderzoek.

15-10-2021
7

De curator heeft delen van de administratie doorgenomen en zal verder
onderzoek doen naar de de boekhoudingen.

14-01-2022
8

In onderzoek.

14-04-2022
9

Idem.

14-07-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: geen deponering aanw ezig.
2017: 19 december 2018, derhalve tijdig.
2016: 25 januari 2018, derhalve tijdig.

20-04-2020
1

Door de voormalig bestuurder is kenbaar gemaakt dat de jaarrekening over
2018 w el bij de Kamer van Koophandel zou zijn aangeleverd. Bij het
Handelsregister zijn echter geen deponeringen aanw ezig.

16-10-2020
3

Spyker N.V.
De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2017.
2017: 14 januari 2019
2016: 11 september 2017

15-07-2021
6

Gelet op de niet c.q. te laat gedeponeerde jaarrekeningen is ten aanzien van
zow el Spyker Services B.V. als Spyker N.V. niet voldaan aan de
deponeringsplicht van art . 2:394 BW en brengt dat met zich dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Tevens geldt het w ettelijke vermoeden dat dit
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement en de
bestuurders aansprakelijk zijn voor de faillissementstekorten in beide
faillissementen.

15-10-2021
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nvt

16-10-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal bedraagt EUR 100,=.

20-04-2020
1

Spyker N.V.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 35.100.000,00. Het gestort en
geplaatst kapitaal bedraagt EUR 7.029.982,70. Tot 2014 w as Spyker N.V.
genoteerd aan de effectenbeurs. Er zijn nog aandelen in omloop en enkele
aandeelhouders hebben zich gemeld bij de curator.

15-07-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-04-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

20-07-2020
2

Zie par. 7.1 van dit verslag. In onderzoek.

Toelichting

16-10-2020
3

Zie onder andere par. 7.1. Overigens in onderzoek.

Toelichting

15-04-2021
5

In onderzoek.

Toelichting

15-07-2021
6

In onderzoek.

Ja

15-10-2021
7

Toelichting
Zie ook 7.1 en 7.3 van dit verslag. Voorts nog in onderzoek.

Toelichting

14-01-2022
8

In onderzoek.

Ja

14-04-2022
9

Toelichting
In onderzoek

Ja
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

14-07-2022
10

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-04-2020
1

Toelichting
Onder meer de gang van zaken omtrent de koopovereenkomst (zoals vermeld
in par. 3.3 en 4.1 van dit verslag) alsmede (eventueel) overig paulianeus
handelen w ordt nader onderzocht.

In onderzoek

20-07-2020
2

Toelichting
Naast het bovenstaande is onder meer gebleken dat gefailleerde op 10 april
2019 binnen één jaar vóór faillissementsdatum een voertuig van het merk en
type Spyker C8 Preliator voor een bedrag van € 315.000,= heeft ‘verkocht’ aan
– een aan gefailleerde gelieerde vennootschap - Spyker Ltd. De koopsom is
evenw el niet aan gefailleerde voldaan, maar is in rekening-courant geboekt
blijkens de in Excel gevoerde administratie van gefailleerde. Nu deze transactie
binnen één jaar vóór faillissementsdatum tussen gelieerde partijen is verricht
en de koopsom bovendien niet is voldaan, verdient dit alsmede (eventueel)
overig paulianeus handelen nader onderzoek.

In onderzoek

16-10-2020
3

Toelichting
Volgens mededeling van de heer Muller zou de betaling van de koopprijs van
deze auto verrekend zijn met een vordering die reeds bestond op de aan
gefailleerde gelieerde vennootschap Spyker Ltd. Het heeft er alle schijn van
dat deze eventuele verrekening niet in overeenstemming is met artikel 54
Faillissementsw et. De curator doet naar deze kw estie alsmede naar diverse
andere zaken nader onderzoek .

In onderzoek

15-04-2021
5

In onderzoek

15-07-2021
6

In onderzoek

15-10-2021
7

In onderzoek

14-01-2022
8

In onderzoek

14-04-2022
9

In onderzoek

14-07-2022
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit w ordt nader onderzocht.

20-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
onderzoek administratie/boekhoudplicht;
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
overig rechtmatigheidsonderzoek.

diverse contacten inzake het aanleveren van de volledige boekhouding;
onderzoek administratie/boekhoudplicht;
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
overig rechtmatigheidsonderzoek.

20-04-2020
1

20-07-2020
2

Divers onderzoek, bestudering stukken, contacten bestuurder enz.

16-10-2020
3

Onderzoek, contacten bestuurders.

15-01-2021
4

Onderzoek en contacten bestuurders.

15-04-2021
5

Onderzoek en contacten bestuurders.

15-10-2021
7

Onderzoek en contacten bestuurders.

14-01-2022
8

Onderzoek en contacten bestuurders.

14-04-2022
9

Onderzoek en contacten bestuurders.

14-07-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-04-2020
1

Tot op heden geen ingediend.

€ 8,85

20-07-2020

2
€ 65.457,56

16-10-2020
3

Toelichting
Betreft vordering UW V.

Toelichting

15-07-2021
6

Spyker Services B.V.: € 65.457,66
Spyker N.V.: -

Toelichting

14-04-2022
9

Spyker Services B.V.: € 100.957,56
Spyker N.V.: € 102.000,--

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 306.000,00

20-04-2020
1

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst, aanvrager van het faillissement, bedraagt
ca. EUR 306.000 en zal nog w orden ingediend.

€ 307.159,00

Toelichting

16-10-2020
3
15-07-2021
6

Spyker Services B.V.: € 307.158,66
Spyker N.V.: € 56.021,--

Toelichting
Spyker Services B.V.: € 307.159,-Spyker N.V.: € 56.021,--

8.3 Pref. vord. UWV

14-04-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-04-2020
1

Tot op heden geen ingediend.

€ 106.301,62

Toelichting

16-10-2020
3
15-07-2021
6

Spyker Services B.V.: € 106.301,62
Spyker N.V.: niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 34.857,43

Toelichting

20-07-2020
2
15-07-2021
6

Spyker Services B.V.: € 106.301,62
Spyker N.V.: niet van toepassing.

Toelichting

15-10-2021
7

Spyker Services B.V.: € 63.851,72
Spyker N.V.: niet van toepassing.

Toelichting
Spyker Services B.V.: € 63.851,72
Spyker N.V.: € 25.804,65 (retentierecht)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-04-2022
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

20-04-2020
1

8

20-07-2020
2

9

16-10-2020
3

11

15-04-2021
5

Toelichting

15-07-2021
6

Spyker Services B.V.: 11
Spyker N.V.: 6

Toelichting

14-04-2022
9

Spyker Services B.V.: 12
Spyker N.V.: 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.486,65

20-04-2020
1

€ 399.245,06

20-07-2020
2

€ 414.984,20

16-10-2020
3

Toelichting

15-07-2021
6

Spyker Services B.V.: € 414.984,20
Spyker N.V.: € 176.973,97

Toelichting

14-04-2022
9

Spyker Services B.V.: € 420.479,-Spyker N.V.: € 176.973,97

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De bestuurder, de heer Muller, heeft toegezegd een 100% akkoord aan te
zullen bieden in dit faillissement. De curator is in overleg met de heer Muller om
dit nader uit te w erken.

20-04-2020
1

Partijen hebben - onder voorbehoud van goedkeuring van de rechtercommissaris en de Belastingdienst - nagenoeg overeenstemming bereikt over
het door de heer Muller / Spyker c.s. aan te bieden 100% akkoord alsmede
over het voldoen van een boedelbijdrage in de vorm van een boedelkrediet. De
overeenkomst daartoe is in concept gereed. De heer Muller heeft aangegeven
genoemd concept te w illen laten beoordelen door diens advocaat alvorens hij
zijn definitieve goedkeuring geeft. De curator is thans in afw achting hiervan en
streeft ernaar dit op de kortst mogelijke termijn af te ronden (zie ook par. 3.6
en 3.8 van dit verslag).

20-07-2020
2

Zoals vermeld in onderdeel 3 van dit verslag is na langdurige
onderhandelingen eind augustus met de heer Muller namens diverse Spyker
(gelieerde) vennootschappen een overeenkomst gesloten tot het aanbieden
van een 100% akkoord aan alle crediteuren. In deze overeenkomst is ook
voorzien in een boedelkrediet. Vervolgens zijn de partijen met w ie deze
overeenkomst is gesloten, de afspraken uit deze overeenkomst niet
nagekomen.

16-10-2020
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De curator heeft de heer Muller meermaals verzocht alsnog de contractuele
verplichtingen na te komen. Helaas heeft dit niet geleid dat ook daadw erkelijk
tot nakoming van de gemaakte afspraken is overgegaan. Nu de partijen in
verzuim zijn zal de curator vanw ege deze teleurstellende gang van zaken
overgaan moeten gaan tot het nemen van verdere maatregelen. Als een
vervolgstap zal de curator het verkoopproces van de diverse Spyker ie-rechten
op gaan starten.
Voorts zal de curator in overleg met onder meer de heer Muller bezien of de hij
met zijn vennootschappen en eventuele anderen alsnog tot de aanbieding van
het akkoord in staat zal zijn.
De heer Muller heeft mede namens de diverse Spyker-entiteiten nadrukkelijk
om uitstel verzocht omdat hij op basis van transacties w aar hij mee doende
w as in staat zou zijn het boedelkrediet te voldoen en het akkoord aan te
bieden. Gedurende de gehele verslagperiode heeft hij hier vele positieve
ontw ikkelingen over gemeld. De beloofde middelen zijn echter nimmer voldaan.
In de afgelopen maanden heeft de curator ook diverse gesprekken gehad met
de aandeelhouders en andere partijen omtrent de aanbieding van het
akkoord. Op basis van de besprekingen leken de aandeelhouders bereid mee
te doen aan een traject om tot de aanbieding van het akkoord te komen.
Nadien bleken deze mogelijkheden echter toch niet te bestaan.
De curator heeft moeten vaststellen dat de diverse Spyker-entiteiten volstrekt
onvoldoende voortgang realiseerden in de aanbieding van het akkoord en in
verzuim zijn met betrekking tot de verplichten uit de gesloten overeenkomst.
Alternatieven zijn ook niet haalbaar gebleken en ook de aandeelhouders
hebben te kennen gegeven niet bereid te zijn een bijdrage te verlenen en
hebben de curator aangegeven dat de merkrechten door de curator kunnen
w orden verkocht.
De curator is dan ook in overleg met de Belastingdienst doende de verkoop
daadw erkelijk op te starten.
Zeer recent is ook Spyker N.V. in staat van faillissement verklaard. De curator is
ook in dit faillissement tot curator aangesteld. De curator zal de afw ikkeling
van beide faillissementen zo veel mogelijk combineren.

15-01-2021
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Na de uitspraak van het faillissement van Spyker N.V. is de curator in het
verlengde van de reeds met de diverse Spyker-vennootschappen gesloten
overeenkomst met de heer Mulder in onderhandeling getreden om een nadere
overeenkomst te sluiten. Dit heeft ertoe geleid dat de curator met de heer
Muller nadere afspraken heeft gemaakt w elke zijn vastgelegd in een
addendum bij de eerdere overeenkomst in het kader van de aanbieding van
een akkoord en de verkoop van de merkenrechten. Evenals in het faillissement
van Spyker Services B.V. zal ook inzake Spyker N.V. een akkoord aan de
schuldeisers aan w orden geboden. Ook in dit geval betreft dit een 100%
akkoord voor de crediteuren met de kanttekening dat dit in het faillissement
van Spyker N.V. betrekking heeft op de vorderingen tot EUR 52.000. In overleg
met Muller is een begroting gemaakt van het voor beide
faillissementsakkoorden benodigde bedrag. Dit betreft in totaal EUR 1.450 mio
en dit is opgenomen in het gesloten addendum. Aan beide
faillissementsboedels is een tw eede pandrecht verleend op alle activa van de
Spyker-entiteiten als zekerheid voor alle vorderingen van de boedels,
w aaronder voornoemde betalingsverplichting. De curator en de Spykervennootschappen zijn tevens overeengekomen dat zij gezamenlijk de
merkenrechten gaan verkopen. Hiervoor is een termijn afgesproken van drie
maanden. Indien na drie maanden nog niet voldaan is aan de
betalingsverplichtingen, zal de curator als pandhouder de activa, w aaronder de
merkenrechten zelf gaan verkopen. In het addendum zijn ook nadere
afspraken opgenomen omtrent het boedelkrediet. Aan zow el de boedel van
Spyker Services B.V. en Spyker N.V. zal in tranches een boedelkrediet w orden
verstrekt. De rechter-commissaris en de Belastingdienst hebben goedkeuring
verleend voor het sluiten van deze overeenkomsten.

15-04-2021
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Na het sluiten van deze nadere overeenkomst hebben de curator en de heer
Muller de nodige voorbereidingen getroffen voor de verkoop van de
merkenrechten van Spyker. De heer Muller w as daarnaast nog immer doende
investeerders te vinden voor Spyker door middel van de verkoop van bonds via
Spyker Bonds Ltd. De heer Muller heeft aangegeven dat hij hierin is geslaagd
en dat hij op basis van de verkoop van de bonds meer dan voldoende
financiële middelen verkrijgt om te voldoen aan de financiële verplichtingen uit
hoofde van het Addendum. De heer Muller is op basis hiervan al in staat
gew eest de eerste tranches van de boedelkredieten aan de boedels te
voldoen. Op de faillissementsrekening van Spyker Services B.V. is in dit kader
EUR 100.000 ontvangen en op de faillissementsrekening van Spyker N.V. EUR
25.000.
De heer Muller geeft aan vervolgens het totaalbedrag dat in eerste instantie is
begroot voor de aanbieding van de akkoorden in beide faillissementen en is
vastgelegd in het Addendum, in totaal EUR 1.450 mio. te kunnen voldoen. De
heer Muller heeft aan de curator diverse informatie aangeleverd op basis
w aarvan de voldoening van dit bedrag mogelijk zou moeten zijn. De
overeengekomen termijn verstrijkt op 21 april 2021. De heer Muller geeft aan
hieraan te kunnen voldoen.
De heer Muller geeft nog steeds aan de verplichtingen aan de boedels te
kunnen voldoen en hiervoor mogelijkheden te hebben. Op basis van diverse
informatie en overlegde stukken is betaling van de overeengekomen bedragen
aangezien. De in het vooruitzicht gestelde betalingen zijn echter nog niet
ontvangen op de faillissementsrekeningen. De curator zal dan ook de
voorbereidingen voor de verkoop van de merkenrechten gaan opstarten.

15-07-2021
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De curator heeft de afgelopen periode de nodige voorbereidingen voor de
verkoop van de de intellectuele eigendomsrechten getroffen. Hierbij heeft de
curator diverse derden ingeschakeld. De voorbereidingen van de verkoop zijn

15-10-2021
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omvangrijker gebleken en nemen daardoor meer tijd in beslag. De curator zal
de voorbereidingen voortzetten. Ook hebben de heer Muller en de Spykerentiteiten de afgelopen verslagperiode deels voldaan aan de afspraken
omtrent de betaling van een nieuw e tranche van het boedelkrediet en uit
hoofde daarvan bedragen op de faillissementsrekeningen voldaan. Ook zijn
betalingen gedaan op de faillissementsrekeningen voor de kosten van de
ingeschakelde en in te schakelen derden en de kosten van de verlenging van
enkele merkenrechten. De curator zal de voorbereidingen van de verkoop
voortzetten.
Eind 2021 heeft de heer Muller te kennen gegeven een investeerder te hebben
gevonden die de financiële middelen ter beschikking zou w illen stellen voor de
aanbieding van de akkoorden in beide faillissementen zoals eerder
overeengekomen. De curator heeft een nadere begroting gemaakt van de
faillissementstekorten en faillissementskosten en heeft hiervan opgave gedaan
aan Muller en verzocht deze bedragen te voldoen. De curator is in afw achting
daarvan. Intussen zet de curator de voorbereidingen van de verkoop van de
intellectuele eigendomsrechten voort.

14-01-2022
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Sinds januari heeft de curator de Spyker vennootschappen en de heer Muller
herhaaldelijk verzocht om de voor de akkoorden benodigde en
overeengekomen bedragen op de derdengeldenrekening storten. Hoew el
steeds toezeggingen w orden gedaan, heeft geen enkele betaling
plaatsgevonden. De curator is dan ook doende de verkoop van de
merkenrechten zo spoedig mogelijk op te starten.

14-04-2022
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Nadat duidelijk w as gew orden dat de eerder beoogde investeerder niet meer
zou gaan investeren in Spyker is de curator met de Spyker vennootschappen
in gesprek gegaan over de verkoop van de intellectuele eigendomsrechten
en alternatieven. Uiteindelijk hebben de Spyker vennootschappen en haar
advocaat te kennen gegeven een overeenkomst te hebben gesloten met een
nieuw e investeerder. Aan de curator zijn stukken hiervan overgelegd.
Daarnaast heeft de investeerder op verzoek van de curator bij w ijze van
boedelkrediet tw ee aanbetalingen voor de aanbieding van de akkoorden van
€ 50.000 naar beide faillissementsrekeningen overgemaakt. Deze betalingen
zijn afkomstig uit het buitenland en bij indiening van dit verslag nog niet op
de faillissementsrekeningen bijgeschreven. Aan de curator zijn
betalingsbevestigingen overgelegd van deze tw ee overboekingen.

14-07-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren;
controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

20-04-2020
1

Diverse contacten bestuurder, opstellen en aangaan overeenkomst en de
nodige hiermee samenhangende w erkzaamheden.

16-10-2020
3

Diverse contacten en correspondentie bestuurder, aandeelhouders,
Belastingdienst en andere betrokkenen.

15-01-2021
4

Diverse contacten en correspondentie bestuurder, aandeelhouders,
Belastingdienst en andere betrokkenen.

15-04-2021
5

Diverse contacten en correspondentie bestuurder, aandeelhouders,
Belastingdienst en andere betrokkenen.

15-07-2021
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Diverse contacten en correspondentie bestuurder, aandeelhouders en andere
betrokkenen.

15-10-2021
7

Diverse contacten en correspondentie bestuurder, aandeelhouders en andere
betrokkenen.

14-01-2022
8

Diverse contacten en correspondentie bestuurder, aandeelhouders en
andere betrokkenen.

14-07-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.

20-04-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

20-04-2020

1
toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht);
onderzoek afw ikkeling huur en w aarborgsom;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad;
voorbereiden 100% akkoord met bestuurder;
verkoop merkenrechten iom pandhouder Belastingdienst en bestuurder;
onderzoek rechtmatigheid;
verder in kaart brengen faillissementsschuldvorderingen.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

20-07-2020
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toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek afw ikkeling huur en w aarborgsom afronden;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
afronden 100% akkoord met bestuurder;
verkoop merkenrechten i.o.m. pandhouder Belastingdienst en
bestuurder;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten;
verder in kaart brengen faillissementsschuldvorderingen.

toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
100% akkoord met bestuurder;
verkoop merkenrechten i.o.m. pandhouder Belastingdienst;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten;

verkoop merkenrechten i.o.m. pandhouder Belastingdienst;
aanbieding 100% akkoord op grond van gesloten overeenkomst;
toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten.

aanbieding 100% akkoord op grond van gesloten overeenkomst indien
gelden w orden gestort;
verkoop merkenrechten i.o.m. pandhouder Belastingdienst;
toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten.

verkoop merkenrechten i.o.m. pandhouder Belastingdienst;
aanbieding 100% akkoord op grond van gesloten overeenkomst indien
gelden w orden gestort;
toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten.

verkoop intellectuele eigendomsrechten, w aaronder de merkenrechten;

16-10-2020
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15-01-2021
4

15-04-2021
5

15-07-2021
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15-10-2021
7

aanbieding 100% akkoord op grond van gesloten overeenkomst;
toezien op inleveren boekhouding en verdere informatie;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten.

verkoop intellectuele eigendomsrechten, w aaronder de merkenrechten;
aanbieding 100% akkoorden op grond van gesloten overeenkomst;
toezien op inleveren boekhouding en verdere informatie;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten.

verkoop intellectuele eigendomsrechten, w aaronder de merkenrechten;
toezien op inleveren boekhouding en verdere informatie;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten;
eventuele ontw ikkelingen aanbieding 100% akkoorden op grond van
gesloten overeenkomst.

eventuele ontw ikkelingen aanbieding 100% akkoorden op grond van
gesloten overeenkomst.
verkoop intellectuele eigendomsrechten, w aaronder de merkenrechten;
toezien op inleveren boekhouding en verdere informatie;
onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
onderzoek verkoop inventaris en voorraad voortzetten;
onderzoek rechtmatigheid voortzetten;

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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14-04-2022
9

14-07-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.

20-04-2020
1

Indien de gelden voor de aanbieding van de akkoorden inderdaad w orden
ontvangen, kan w orden aangevangen met de verdere voorbereidingen van het
aanbieden daarvan. In dat geval zou afw ikkeling van de faillissementen op
korte termijn mogelijk kunnen zijn.

15-04-2021
5

De termijn w aarop de faillissementen zouden kunnen w orden afgehandeld is
afhankelijk van de ontvangst van de gelden voor de aanbieding van de
akkoorden dan w el het verkoopproces.

15-07-2021
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De termijn w aarop de faillissementen zouden kunnen w orden afgehandeld is
afhankelijk van de ontvangst van de gelden voor de aanbieding van de
akkoorden dan w el het verkoopproces.

15-10-2021
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De termijn w aarop de faillissementen zouden kunnen w orden afgehandeld is
afhankelijk van de ontvangst van de gelden voor de aanbieding van de
akkoorden dan w el het verkoopproces.

14-01-2022
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De termijn w aarop de faillissementen zouden kunnen w orden afgehandeld is
afhankelijk van het verkoopproces of eventueel de ontvangst van de gelden
voor de aanbieding van de akkoorden.

14-04-2022
9

De termijn w aarop de faillissementen zouden kunnen w orden afgehandeld is
afhankelijk van het verkoopproces of eventueel de ontvangst van de gelden
voor de aanbieding van de akkoorden.

14-07-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

14-07-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
Mr. D. Steffens
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

20-04-2020
1

