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

3
15-09-2020
F.16/20/77
NL:TZ:0000132925:F001
25-02-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr T.F. Quaars

Algemene gegevens
Naam onderneming
All Engineering B.V.

24-03-2020
1

Gegevens onderneming
All Engineering B.V. (hierna ook: "failliet"), statutair gevestigd te Maarsbergen,
feitelijk gevestigd te (5611 CE) Eindhoven aan de Vestdijk 62, KvK-nummer
56456905.

24-03-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld:
"Het leveren van ingenieursdiensten, het fabriceren van technische installaties
alsmede de verkoop- en levering van die installaties aan particulieren en
bedrijven."
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies.
Feitelijk houdt failliet zich bezig met de ontw ikkeling, productie en verkoop van
audioapparatuur en dan met name zogenaamde DAC's (Digital tot Analogue
Converters).

Financiële gegevens

24-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 576.575,00

€ -245.196,00

€ 424.376,00

2017

€ 457.431,00

€ 77.443,00

€ 264.645,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde cijfers zijn opgenomen in de concept jaarrekening 2018.

24-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-03-2020
1

Toelichting
Bij failliet is nog een w erknemer in dienst (medew erker technical en R&D
support).

Boedelsaldo
Toelichting
Tot op heden is geen actief gerealiseerd.
€ 500,00

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 500,- bijgeschreven op de
boedelrekening. Het betreft hier de koopsom van de inventaris. Voor de
mutaties op de boedelrekening w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
€ 7.760,00
Toelichting
In de derde verslagperiode is een bedrag van € 7.260 bijgeschreven op de
boedelrekening. Het betreft hier de koopsom die is betaald voor de goodw ill.
Voor de opbouw van het gerealiseerde actief w ordt verw ezen naar financieel
verslag.

Verslagperiode

15-09-2020
3

Verslagperiode
van
25-2-2020

24-03-2020
1

t/m
19-6-2020
van
20-3-2020

16-06-2020
2

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

15-09-2020
3

t/m
10-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 8 min

2

37 uur 55 min

3

6 uur 12 min

totaal

77 uur 15 min

Toelichting bestede uren
De in de eerste verslagperiode gew erkte uren zien met name op de
inventarisatie. Direct na de uitspraak van het faillissement heeft de curator de
bedrijfslocatie bezocht en met de aandeelhouders, c.q. bestuurders
gesproken. Ook heeft de curator daarna nog een gesprek gehad met de
aanvragers van het faillissement en hun advocaat.

24-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de mogelijkheden van een eventuele
doorstart onderzocht. Toen bleek dat een doorstart niet mogelijk w as, zijn de
activa separaat verkocht. Verder is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2020
2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Op
de uitkomsten hiervan w ordt verderop in dit verslag ingegaan. Omdat thans
alle w erkzaamheden zijn verricht en niet de verw achting bestaat dat nog
enig actief kan w orden gerealiseerd, zal het faillissement w orden beëindigd.

15-09-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurder is Smart Square Ventures BV, w elke vennootschap op
haar beurt w eer w ordt bestuurd door de heer R.M. Renten en Axtron Beheer
BV. Middellijk bestuurders van laatstgenoemde vennootschap zijn de heren H.
Baarda (via Baarda Beheer BV), C.M.W . Schrama (via Schrama Beheer BV) en
W . Smit (via Smit Beheer BV).

24-03-2020
1

De aandelen in de vennootschap w orden gehouden door de heren C.
Ruijtenberg (via Acelec Engineering BV 10%), J.A.W . Kw aijtaal (via Quality
Products BV 28%), A. de Heus (via ALM Ventures bvba 12%), R.M. Renten (via
Smart Square Ventures BV 16,67%), W . Hazenberg (via Smart Square Ventures
BV 16,67%) en H. Baarda, C.M.W . Schrama en W . Smit (via Smart Square
Ventures BV en de hiervoor genoemde persoonlijke holdings tezamen
eveneens 16,67%).

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is failliet niet als partij betrokken in lopende procedures.

24-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Door de curator w ordt geïnventariseerd w elke verzekeringen er nog lopen en
w elke hiervan kunnen w orden beëindigd.

24-03-2020
1

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

16-06-2020
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van failliet te Eindhoven w ordt gehuurd. De
huurovereenkomst is door de curator opgezegd bij brief d.d. 27 februari 2020
na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

24-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de inventaris verkocht. De koper heeft op
verzoek van de curator zorg gedragen voor de ontruiming en het bezemschoon
opleveren van de bedrijfsruimte die door failliet w erd gehuurd.

16-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door tw ee van de aandeelhouders die tevens
crediteur van de vennootschap zijn, te w eten Quality Products BV en Acelec BV.

24-03-2020
1

Naar de oorzaken van het faillissement zal de curator nader onderzoek
verrichten. Over de feiten, c.q. omstandigheden die tot de betalingsproblemen
hebben geleid verschillen de aandeelhouders die het faillissement hebben
aangevraagd en de overige aandeelhouders van mening.
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. In het kader hiervan heeft hij gesproken met zow el de huidige
als de voormalige bestuurders en aandeelhouders van failliet.
Uit het onderzoek zijn echter geen duidelijke feiten naar voren gekomen die
als directe oorzaak van het faillissement kunnen w orden aangemerkt. De
curator houdt het erop dat de financiële problemen bij de vennootschap zijn
ontstaan als gevolg van een samenloop van omstandigheden w aarbij de
verstoorde relatie tussen de hiervoor genoemde bestuurders en
aandeelhouders een belangrijke rol heeft gespeeld.

15-09-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

24-03-2020
1

Toelichting
Medew erker technical en R&D support.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

24-03-2020
1

Toelichting
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-2-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomst van de w erknemer is door de curator opgezegd bij
brief d.d. 27 februari 2020 na daartoe verstrekte machtiging van de rechtercommissaris. Verder is door de curator contact opgenomen met UW V in het
kader van de overname van de loonverplichtingen.

24-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Door de curator zijn geen w erkzaamheden verricht.

24-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij failliet is een beperkte inventaris aangetroffen bestaande uit
kantoormeubilair, computers, etc.

24-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de bedrijfsinventaris verkocht voor een
bedrag van € 500,-. Met de koper is overeengekomen dat de bedrijfsruimte
van failliet door hem w ordt ontruimd en bezemschoon w ordt opgeleverd aan
de verhuurder. Hiermee zijn de boedelschulden beperkt.

16-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Rabobank heeft de curator laten w eten dat door haar een pandrecht is
gevestigd op de bedrijfsuitrusting van failliet. De curator zal dit controleren. De
(verkoopopbrengst van de) hiervoor genoemde inventaris zal op grond van
artikel 57 lid 3 juncto artikel 21 lid 1 Inv w orden opgeëist ten behoeve van de
fiscus.

24-03-2020
1

Vanw ege het fiscaal voorrecht heeft Rabobank haar pandrecht op de
bedrijfsinventaris vrijgegeven en is de koopsom in de boedel gevloeid.

16-06-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft contact opgenomen met een taxateur voor een
w aardebepaling. Gezien de beperkte omvang van de inventaris staan de aan
een taxatie verbonden kosten w aarschijnlijk niet in verhouding tot de
vermoedelijke verkoopopbrengst.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

24-03-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad die door failliet w erd aangehouden is geruime tijd voor de
uitspraak van het faillissement overgedragen aan aandeelhouder Quality
Products BV.

24-03-2020
1

De curator zal nader onderzoeken of de overdracht rechtsgeldig heeft
plaatsgevonden, althans of geen sprake is van een paulianeuse handeling en
of op de voorraad geen pandrecht is gevestigd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.

24-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 7.260,00

totaal

€ 7.260,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Mogelijk kan de goodw ill, w aaronder de w instpotentie, merknaam en andere
i.e.-rechten, nog w orden verkocht.

24-03-2020
1

De goodw ill (handelsnaam, w ebsite, etc.) is verkocht voor een bedrag van €
7.260,- incl. btw . De koopsom dient nog te w orden bijgeschreven op de
boedelrekening.

16-06-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal in de komende verslagperiode overleggen met de gegadigden
die zich bij hem hebben gemeld en zelf nog contact opnemen met mogelijk
geïnteresseerde partijen.

24-03-2020
1

De in de afgelopen verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op de
verkoop van de hiervoor genoemde activa.

16-06-2020
2

In de derde verslagperiode is de koopsom die voor de goodw ill is betaald
bijgeschreven op de boedelrekening. Er zij thans geen activa meer die nog te
gelde kunnen w orden gemaakt.

15-09-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van debiteuren. De verkopen vonden online plaats w aarbij
vooraf w erd betaald.

24-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Door de curator zijn geen w erkzaamheden verricht.

24-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft zich bij de curator gemeld maar haar vordering nog iet bekend
gemaakt.
€ 266.376,66

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft haar vordering inmiddels aangemeld. Deze dient nog door de
curator op de lijst te w orden geplaatst. Voornoemd bedrag betreft de
vordering per datum faillissement w aarop de opbrengst na uitw inning van de
zekerheden nog in mindering dient te w orden gebracht.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

24-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank stelt een pandrecht te hebben gevestigd op de bedrijfsuitrusting
van failliet. De curator heeft de pandakten opgevraagd en controleren of het
pandrecht rechtsgeldig is gevestigd.

24-03-2020
1

Door Rabobank is een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de
bedrijfsuitrusting van failliet. Het pandrecht op de bedrijfsinventaris is door de
bank vrijgegeven vanw ege het fiscaal voorrecht.

16-06-2020
2

Enige tijd voor de uitspraak van het faillissement is de voorraad door failliet
overgedragen aan een van de aandeelhouders. Rabobank is van mening dat
haar pandrecht door de overdracht niet is geëindigd. Het betreft hier echter
een discussie w aar de curator niet bij is betrokken. De bank gaat zelf over tot
eventuele uitw inning.

5.4 Separatistenpositie
Pand.

24-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is nog geen beroep gedaan.

24-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Idem.

24-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Idem.

24-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met Rabobank is nog geen boedelbijdrage afgesproken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De nog te verrichten w erkzaamheden zien op het doornemen en controleren
van de kredietdocumentatie.

24-03-2020
1

De curator heeft de kredietdocumentatie doorgenomen en het pandrecht van
Rabobank beoordeeld. Verder is met de bank overlegd over de eventuele
uitw inning van de zekerheden. Uiteindelijk heeft Rabobank de curator laten
w eten hiermee zelf aan de slag te gaan, w aardoor een boedelbijdrage niet
aan de orde is.

16-06-2020
2

In de derde verslagperiode zijn door de curator geen noemensw aardige
w erkzaamheden meer verricht. Zoals in het tw eede verslag is vermeld, heeft
Rabobank aangegeven dat zij zelf zal overgaan tot eventuele uitw inning van
haar zekerheden.

15-09-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w aren de bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd. De
w ebsite van failliet is nog w el online, maar hierop kunnen geen bestellingen
w orden gedaan.

24-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een eventuele doorstart w orden thans onderzocht.

24-03-2020
1

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht en daartoe
gesprekken gevoerd met een aantal partijen. Deze partijen hebben zich bij de
curator gemeld en ook heeft de curator zelf enkele partijen benaderd.
Uiteindelijk is door geen van de partijen een bod uitgebracht op de activa als
geheel. Alle partijen gaven aan, mede vanw ege de huidige crisis, dat zij de
financiële risico's bij een eventuele doorstart te groot vinden.

16-06-2020
2

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

24-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal de curator in contact treden met de
gegadigden.

24-03-2020
1

Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de curator met een aantal gegadigden
gesproken. Helaas zijn de gesprekken op niets uitgelopen en bleek een
doorstart niet haalbaar. Om deze reden zijn de activa separaat verkocht.

16-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen. De
administratie zal nog w orden gecontroleerd om te bezien of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

24-03-2020
1

De curator heeft de administratie ontvangen. Deze lijkt op orde zodat aan de
boekhoudplicht is voldaan. In de komende verslagperiode zal de administratie
verder w orden gecontroleerd.

16-06-2020
2

De curator heeft de van het bestuur ontvangen administratie gecontroleerd.
Deze is op orde zodat aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

24-03-2020
1

De jaarrekening 2018 is op 31 januari 2020, en dus niet binnen de daartoe
w ettelijk gestelde termijn, gedeponeerd. Ook is de jaarrekening niet
vastgesteld.

15-09-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, samenstellingsverklaring.

24-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-03-2020
1

Hieraan is voldaan.

15-09-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.
Ja

24-03-2020
1

15-09-2020
3

Toelichting
Zoals hiervoor is vermeld, is de jaarrekening 2018 niet tijdig gedeponeerd.
Aldus heeft het bestuur niet voldaan aan het bepaalde in artikel 2:394 BW .
Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW heeft het bestuur zijn taak onbehoorlijk
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Vooralsnog is niet gebleken van
andere gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid, althans zijn de curator
geen feiten gebleken die een nader onderzoek op dit punt rechtvaardigen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht.
Nee
Toelichting
Hiervoor zijn geen aanw ijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-03-2020
1

15-09-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra de administratie is ontvangen zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. In het kader hiervan zal de overdracht van de
voorraad aan een van de aandeelhouders w orden onderzocht en zal w orden
bekeken w elke rol de verschillende aandeelhouders als bestuurder, c.q.
feitelijk bestuurder hebben gespeeld.

24-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zal hiervan melding
w orden gemaakt in het verslag.

16-06-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
uitgevoerd. Hieruit zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. De
curator heeft geen duidelijke aanw ijzingen gevonden voor paulianeus
handelen en/of bestuurdersaansprakelijkheid.

15-09-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

24-03-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelschulden aangemeld.
€ 11.726,85

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting
De boedelschulden zien op de kosten van het online programma w aarmee de
crediteuren hun vordering ter verificatie kunnen indienen alsmede de
huurtermijnen na datum faillissement en de vordering van UW V uit hoofde van
de loongarantieregeling.
€ 44.970,08
Toelichting
Naast de in het tw eede verslag genoemde kosten, is in het hiervoor
genoemde bedrag van de boedelschulden het salaris curator en de
verschotten begrepen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-09-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 17.672,00

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst is een bedrag van in totaal € 17.672 aan vorderingen
aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Dit geldt eveneens voor UW V.
€ 4.778,78

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting
Door UW V is een preferente vordering van € 4.778,78 aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Buiten de aanvragers van het faillissement voor de aan de aanvraag
verbonden kosten, zijn geen prferente crediteuren bekend.

24-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is nog niet bekend evenals de totale
schuldenlast. De curator beschikt nog niet over de administratie van failliet en
heeft om die reden de crediteuren nog niet kunnen aanschrijven.
5

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek
hun vordering ter verificatie in te dienen. Tot op heden hebben zich slechts vijf
crediteuren gemeld.
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-09-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend, zie hiervoor.
€ 23.353,36

24-03-2020
1

16-06-2020
2

Toelichting
De hiervoor genoemde crediteuren hebben een bedrag van in totaal €
23.353,36 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 23.491,30

15-09-2020
3

Toelichting
Door een zestal crediteuren is een bedrag van in totaal € 23.491,30 aan
concurrente orderingen ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement ex artikel 16 Fw
w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel.

16-06-2020
2

Met het gerealiseerde actief kan slechts een gedeelte van de boedelschulden
w orden voldaan. De curator zal daarom de rechter-commissaris verzoeken
om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing w egens
de toestand van de boedel.

15-09-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De nog te verrichten w erkzaamheden zien op het aanschrijven van de
crediteuren en de verificatie van de ingediende vorderingen.

24-03-2020
1

de nog te verrichten w erkzaamheden zien op de verificatie van de vorderingen.

16-06-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Idem.

24-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Iem.

24-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Idem.

24-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De in de komende verslagperiode te verrichte w erkzaamheden betreffen de
volgende punten:

24-03-2020
1

- nadere inventarisatie;
- onderzoek mogelijkheden doorstart, c.q. verkoop activa;
- verificatie vorderingen;
- uitvoering rechtmatigheidsonderzoek.
De in de komende verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zien met name
op de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2020
2

Inmiddels zijn alle w erkzaamheden verricht en is duidelijk dat er geen actief
meer kan w orden gerealiseerd. De curator zal bij de rechter-commissaris het
verzoek tot afw ikkeling indienen.

15-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

Als uit het rechtmatigheidsonderzoek geen bijzonderheden naar voren komen,
dan kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

16-06-2020
2

Het faillissement kan thans w orden beëindigd. Dit verslag dient te w orden
aangemerkt als eindverslag.

15-09-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De overige w erkzaamheden zien op de verslaglegging en het gebruikelijk
overleg met de rechter-commissaris.

24-03-2020
1

De nog te verrichten w erkzaamheden zien op de opheffing van het
faillissement.

15-09-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

