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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zytec Group B.V.

23-09-2021
1

Gegevens onderneming
Zytec Group B.V. ("Zytec Group") is statutair gevestigd te Vlaardingen en houdt
kantoor aan de Gelderlandhaven 7c te (3433 PG) Nieuw egein. Zytec Group is
opgericht in december 2015 en is in de Kamer van Koophandel geregistreerd
onder nummer 64733467.

23-09-2021
1

Activiteiten onderneming
Zytec Group trekt financieringen aan van informele investeerders en haar eigen
aandeelhouders. Met de ontvangen financieringen, financiert Zytec Group haar
tw ee dochtervennootschappen en tevens w erkmaatschappijen. Zytec B.V.
("Zytec") ontw ikkelt en verkoopt een contactloze magnetische koppeling voor
industrieel gebruik. Zytec Technologies B.V. ("Zytec Technologies") houdt de
patenten op de ontw ikkelde koppelingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 205.200,00

€ -689.945,00

€ 400.219,00

2020

€ 209.700,00

€ -700.269,00

€ 601.628,00

2018

€ 201.200,00

€ -708.606,00

€ 560.793,00

23-09-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde financiële gegevens zijn gebaseerd op de beschikbare
(concept) jaarrekeningen over de jaren 2018, 2019 en 2020. In alle jaren heeft
Zytec Group een negatief resultaat behaald. De curator heeft de financiële
administratie bij het bestuur opgevraagd en voor zover bekend veiliggesteld.

23-09-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

23-09-2021
1

Zytec Group had ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst. Haar
bedrijfsvoering w as compleet gebaseerd op outsourcing. W erkzaamheden
w erden daardoor uitsluitend verricht op basis van
(management)overeenkomsten (van opdracht).

Boedelsaldo
€ 3.423,97

23-09-2021
1

€ 178.564,30

23-12-2021
2

€ 182.180,56

23-03-2022
3

€ 181.617,60

23-06-2022
4

Verslagperiode
van
23-8-2021

23-09-2021
1

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021

23-12-2021
2

t/m
22-12-2021
van
23-12-2021

23-03-2022
3

t/m
22-3-2022
van
23-3-2022
t/m
22-6-2022

23-06-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

128 uur 45 min

2

122 uur 40 min

3

34 uur 10 min

4

40 uur 30 min

totaal

326 uur 5 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator (naast het verrichten van de
inventarisatie) de mogelijkheden onderzocht om de bedrijfsactiviteiten van
Zytec Group voort te zetten. Daarnaast heeft de curator met verschillende
partijen gesproken over een eventuele doorstart. Deze gesprekken lopen nog.
De komende verslagperiode tracht de curator de doorstart af te ronden.

23-09-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de doorstart afgerond. De
aandelen in de dochtervennootschappen (Zytec B.V. en Zytec Technologies
B.V.) alsmede de vorderingen op beide dochtervennootschappen zijn
overgedragen aan een doorstartende partij. Voorts heeft de curator een
aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator verw acht zijn voorlopige bevindingen in de komende
verslagperiode met de bestuurders te kunnen delen.

23-03-2022
3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft
in dat kader met verschillende bij de vennootschap betrokken personen
gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van zijn eerste bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator vragen aan het bestuur gesteld.

23-06-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouders van Zytec Group zijn Faverick Management B.V., Mucek
Holding B.V., Provendi Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor Zytec
Group. Bestuurders van Zytec Group zijn Faverick Management B.V., Mucek
Holding B.V. en Provendi Holding B.V. De heren D. van Nielen, K.V. Mucek en
F.W .K.C. Boekholtz zijn de feitelijk bestuurders van Zytec Group.

1.2 Lopende procedures

23-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Zytec Group is verw ikkeld in een tw eetal procedures.

23-09-2021
1

De aan de procedures ten grondslag liggende vorderingen zijn overgedragen
aan de doorstartende partij. Zytec Group is daarom niet langer verw ikkeld in
procedures.

23-12-2021
2

1.3 Verzekeringen
Uit de administratie van Zytec Group volgt dat ten tijde van de faillietverklaring
de
navolgende verzekeringen/polissen w aren afgesloten:

23-09-2021
1

Nederlandse Beurspolis voor aansprakelijkheid (NBA 2014)
Polis Aansprakelijkheid voor Bedrijven
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen
Polis Uitgebreide brandverzekering
Voor zover noodzakelijk zal de curator de lopende verzekeringen beëindigen.

1.4 Huur
Zytec Group heeft geen huurovereenkomsten gesloten met derden.

1.5 Oorzaak faillissement

23-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft verklaard dat w erkmaatschappij Zytec tot op heden geen
stabiele stroom aan orders heeft kunnen creëren, w aardoor de groep
vooralsnog afhankelijk is van externe financiering. Volgens het bestuur is Zytec
Group mede door de onzekerheid die (de maatregelen rondom) COVID-19 met
zich meebracht(en), niet in staat is gew eest aanvullende financiering te
verkrijgen. Tegelijkertijd stelden potentiële afnemers van de door Zytec
ontw ikkelde contactloze koppeling investeringen uit tot duidelijkheid zou zijn
over de gevolgen van COVID-19.

23-09-2021
1

Door de op outsourcing gebaseerde bedrijfsvoering van Zytec Group kon zij
geen aanspraak maken op enige steunregeling van de Rijksoverheid in
verband met COVID-19. Zytec Group heeft in augustus 2020 w elisw aar een
Corona Overbruggingslening (“COL”) kunnen aanvragen bij de Regionale
Ontw ikkelingsmaatschappij Utrecht, maar ten tijde van het faillissement w aren
de COL-gelden verbruikt zonder vooruitzicht op omzet.
Het bestuur heeft gepoogd de gehele groep aan een derde te verkopen, maar
is niet kunnen komen tot definitieve verkoop. Het bestuur zag zich daarom in
augustus 2021 genoodzaakt de surseance van betaling aan te vragen, die is
verleend op 16 augustus 2021. De surseance van betaling is op verzoek van
de (destijds) bew indvoerder mr. Van Faassen op 23 augustus 2021 omgezet in
faillissement omdat voor Zytec Group geen zicht bestond op verbetering van
de financiële positie.
De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In
de komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator
onderzoek verrichten naar de administratie van Zytec Group en de financiële
verslaglegging.
In onderzoek.

23-12-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-09-2021
1

Toelichting
Bij Zytec Group w as ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst.
Haar bedrijfsvoering w as compleet gebaseerd op outsourcing.
W erkzaamheden w erden daardoor uitsluitend verricht op basis van
(management)overeenkomsten (van opdracht).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

23-09-2021
1

Toelichting
Zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Zie 2.1.

23-09-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Zytec Group bezit geen onroerende zaken.

23-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zytec Group beschikt niet over bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen zijn
ondergebracht in Zytec en Zytec Technologies.

23-09-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zytec Group fungeert als financiële holding en beschikt als zodanig niet over
voorraden of onderhanden w erk.

23-09-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen in Zytec en Zytec Technologies.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de overige activa van
Zytec Group en naar de mogelijkheden om deze activa te gelde te maken.
Zytec Group is 100% aandeelhoudster in zow el Zytec als Zytec Technologies.
De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart middels verkoop van
de aandelen in beide vennootschappen.

23-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal een doorstart en in het kader daarvan de verkoop van de
aandelen onderzoeken.

23-09-2021
1

De aandelen zijn overgedragen aan een doorstartende partij. De financiële
verantw oording van deze verkoop is opgenomen onder paragraaf 6.5 van dit
verslag.

23-12-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Debiteurenportefeuille na doorstart.

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiteurenportefeuille.

€ 3.822.057,00

totaal

€ 3.822.057,00

Toelichting debiteuren
Op faillissementsdatum bedroeg de debiteurenportefeuille afgerond €
3.820.000,-. Dit bedrag is vrijw el volledig verschuldigd door Zytec en Zytec
Technologies.

23-09-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek van debiteurenportefeuille, incassomogelijkheden en verkoop.

23-09-2021
1

De debiteurenportefeuille is in zijn geheel verkocht aan de doorstartende
partij. De financiële verantw oording van deze verkoop is opgenomen onder
paragraaf 6.5 van dit verslag.

23-12-2021
2

In het vorige verslag is ten onrechte opgenomen dat de volledige
debiteurenportefeuille is verkocht. De vorderingen van Zytec Group op Zytec en
Zytec Technologies zijn in het kader van de aandelenoverdracht verrekend met
een agiostorting en daardoor tenietgegaan. De daarna resterende
debiteurenportefeuille is verkocht en overgedragen aan de doorstartende
partij.

23-03-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

23-09-2021
1

Zytec Group is geen bankfinanciering aangegaan.

5.2 Leasecontracten
Zytec Group heeft geen leaseovereenkomsten gesloten met derden.

5.3 Beschrijving zekerheden

23-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Derden hebben geen zekerheden gevestigd op de activa van Zytec Group.
Zytec Group heeft een pandrecht op alle bestaande en toekomstige
vorderingen van Zytec en Zytec Technologies op derden.

23-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-09-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal onderzoeken of het uitw innen van de zekerheden op de
vorderingen van Zytec en Zytec Technologies opportuun is.

23-09-2021
1

Met het oog op de doorstart van de dochterondernemingen w as het niet
opportuun om de zekerheden verbonden aan de vorderingen op de
dochterondernemingen uit te w innen.

23-12-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om de activiteiten van Zytec
Group voort te zetten. Vanw ege een gebrek aan financiële middelen in de
boedel is een voortzetting evenw el niet haalbaar gebleken.

23-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

23-09-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in de eerste verslagperiode de mogelijkheden onderzocht om
de activiteiten van Zytec Group door te starten. Op dit moment is de curator in
gesprek met een aantal geïnteresseerde partijen. Deze gesprekken zullen in
de komende verslagperiode w orden voortgezet.

23-09-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veel tijd moeten besteden aan
de overdracht van de bedrijfsactiviteiten. De overdracht is in de tw eede
verslagperiode volledig afgerond.

23-12-2021
2

6.5 Verantwoording
De curator is met een aantal partijen in gesprek over de doorstart.

23-09-2021
1

De curator heeft een doorstart w eten te realiseren met één partij, die de
aandelen in de dochterondernemingen en de debiteurenportefeuille van Zytec
Group B.V. heeft overgenomen voor € 185.000,-.

23-12-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

23-09-2021
1

Zie 6.5.

Toelichting
Zie 6.5.

6.7 Boedelbijdrage

23-12-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal de gesprekken met geïnteresseerde partijen voortzetten en zo
mogelijk de doorstart realiseren.

23-09-2021
1

Gedurende de tw eede verslagperiode heeft de curator de doorstart afgerond.

23-12-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft met behulp van een externe partij de administratie over de
afgelopen drie jaren veiliggesteld. De curator zal in de komende
verslagperioden onderzoeken of de boekhoudplicht door Zytec Group is
nageleefd.

23-09-2021
1

In onderzoek.

23-12-2021
2

Op basis van het tot nu toe verrichte onderzoek, heeft de curator
(vooralsnog) geen aanw ijzingen dat het bestuur van Zytec Group niet aan de
boekhoudplicht heeft voldaan.

23-06-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Zytec Group zijn over de jaren 2018, 2019 en 2020
tijdig gedeponeerd.

23-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming heeft Zytec Group geen verplichte
accountantscontrole.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken of aan de stortingsplicht is voldaan.

23-09-2021
1

In onderzoek.

23-12-2021
2

Op basis van het aandeelhoudersregister heeft de curator (vooralsnog) geen
reden om te tw ijfelen aan de stortingsplicht.

23-06-2022
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-09-2021
1

Eventueel onbehoorlijk bestuur moet nog w orden onderzocht. Afgelopen
verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de
bedrijfsactiviteiten en de aanw ezige activa, de doorstart en het veiligstellen
van de administratie. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het
onderzoek.

Toelichting

23-12-2021
2

In onderzoek.

Toelichting

23-06-2022
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft
in dat kader met verschillende bij de vennootschap betrokken personen
gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van zijn eerste bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator vragen aan het bestuur gesteld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-09-2021
1

Toelichting
Zie 7.5.

In onderzoek

23-12-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-09-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal (indien de doorstart w ordt gerealiseerd) in de komende
verslagperiode een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

23-09-2021
1

De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek van de
administratie van Zytec Group en zal dit onderzoek de komende periode
voortzetten.

23-12-2021
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode
voortgezet en verw acht zijn (voorlopige) bevindingen in de aankomende
verslagperiode met de bestuurders te kunnen delen.

23-03-2022
3

Voortzetten onderzoek, diverse gesprekken met betrokkenen, opvragen
nadere informatie/toelichtingen bij het bestuur.

23-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

23-09-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

23-09-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft op dit moment geen vordering(en) ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-09-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie ook 2.1.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog zijn geen preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-09-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

23-09-2021
1

9

23-12-2021
2

9

23-03-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.224.166,07

23-09-2021
1

€ 1.375.902,07

23-12-2021
2

€ 1.375.902,07

23-03-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

23-09-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator zal hun
vorderingen in de komende verslagperiode beoordelen.

23-09-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zytec Group is verw ikkeld in een tw eetal procedures met een oudopdrachtnemer en certificaathouder.

23-09-2021
1

De curator heeft de aan de procedures ten grondslag liggende vorderingen
overgedragen in het kader van de doorstart van de activiteiten van Zytec
Group. Zytec Group is daarom niet langer verw ikkeld in lopende procedures.

23-12-2021
2

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Procedure 1: de oud-opdrachtnemer is na de opzegging van de tussen Zytec
Group en hem bestaande overeenkomst een procedure gestart tegen Zytec
Group. De oud-opdrachtnemer stelt dat de w erkzaamheden voor Zytec Group
dan w el Zytec w erden uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst. De
vordering is in eerste aanleg afgew ezen, maar door de oud-opdrachtnemer is
hoger beroep ingesteld.

23-09-2021
1

Procedure 2: Zytec Group vordert een boete op grond van een contractueel
overeengekomen boetebeding van een certificaathouder w egens het doen van
negatieve uitlatingen in strijd met de certificaathoudersovereenkomst.
Zie 9.1.

23-12-2021
2

Aanvulling op de voorgaande vermelding omtrent procedures:

23-03-2022
3

Nader onderzoek leert dat Zytec Group geen partij is bij procedure 1. De
procedure tegen de oud-opdrachtnemer speelt op het niveau van Zytec. De
vordering op de oud-opdrachtnemer is - in tegenstelling tot de vermelding
onder 9.1 - dan ook niet overgedragen, maar heeft altijd toebehoord aan
Zytec.

9.3 Stand procedures
Procedure 1: door de oud-opdrachtnemer is hoger beroep ingesteld.

23-09-2021
1

Procedure 2: certificaathouder heeft de rechtbank verzocht om de mondelinge
behandeling te schorsen en een termijn te stellen w aarbinnen de curator tot
overneming van het geding kan w orden opgeroepen.
Zie 9.1.

23-12-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal onderzoeken of het opportuun is de procedures voort te zetten.

23-09-2021
1

Zie 9.1.

23-12-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:

23-09-2021
1

afronden doorstart;
nader in kaart brengen crediteurenposities;
onderzoek administratie;
nader onderzoek oorzaken faillissement;
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:

23-12-2021
2

in kaart brengen crediteurenposities;
onderzoek oorzaken faillissement;
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:

23-03-2022
3

voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:

23-06-2022
4

voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

23-09-2021
1

Nog onbekend.

23-12-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
23-9-2022

23-06-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
-

23-09-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

