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Algemene gegevens
Naam onderneming
Spyker N.V.

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.

15-07-2021
3

Gegevens onderneming
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.

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.

15-07-2021
3

Bayton Road 56,
Bayton RD Industrial/Unit 2
CV7 9EL EXHALL COVENTRY
VERENIGD KONINKRIJK

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
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.

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.
Blijkens het handelsregister en volgens opgave van de bestuurder:

15-07-2021
3

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.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

12-02-2021
1

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. Evenals inzake het
faillissement van Spyker Services B.V. geeft het bestuur 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.

15-04-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-02-2021
1

Toelichting
Geen. Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 11.

Toelichting
Spyker Services B.V.: 6

Boedelsaldo

15-07-2021
3

Boedelsaldo
€ 0,00

12-02-2021
1

€ 25.000,00

15-04-2021
2

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

15-07-2021
3

Verslagperiode
van
12-1-2021

12-02-2021
1

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

15-04-2021
2

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

15-07-2021
3

t/m
14-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 51 min

2

17 uur 36 min

3

21 uur 6 min

totaal

61 uur 33 min

Toelichting bestede uren

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.

12-02-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij akte van oprichting d.d. 24 mei 1995 is de naamloze vennootschap Spyker
N.V. opgericht. De vennootschap is op 29 mei 1995 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Enig bestuurder van gefailleerde is vanaf 25 maart 2004 de heer Victor Roberto
Muller.

12-02-2021
1

Spyker N.V. is tot 2014 genoteerd gew eest aan de beurs. Een deel van de
aandelen w ordt daarom nog gehouden door (particuliere) beleggers. 6% van
de aandelen w ordt gehouden door de heer Muller. 88% van de aandelen is
eigendom van Mag3 Ventures Ltd een vennootschap gevestigd op Anguilla.
Mag3 heeft de aandelen verkregen in het kader van het surseanceakkoord dat
in 2015 door Spyker N.V. aangeboden is toen de vennootschap in surseance
van betaling verkeerde. Dit akkoord is toen aangenomen en gehomologeerd
door het hof Leeuw arden. De resterende 6% zijn in handen van andere
aandeelhouders.
Dit faillissement hangt samen met het op 20 maart 2020 uitgesproken
faillissement van Spyker Services B.V. Ook in dit faillissement is de curator tot
curator aangesteld. Voor meer informatie w ordt verw ezen naar de
faillissementsverslagen van Spyker Services B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

12-02-2021
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.

12-02-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde heeft volgens opgave van de bestuurder geen
huurovereenkomsten gesloten.

12-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement 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.

12-02-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-02-2021
1

Toelichting
Er zijn volgens opgave op datum faillissement geen w erknemers in loondienst.

Toelichting
Spyker Services B.V.:
6
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.

15-07-2021
3

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.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-02-2021
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.
Er is een bedrijfsinventaris (kantoor/magazijn/gereedschappen ed). De
gegevens hiervan zijn opgevraagd aan de bestuurder.

12-02-2021
1

De curator heeft deze gegevens meermaals opgevraagd bij het bestuur. De
informatie is helaas nog niet volledig aangeleverd. De curator blijft bij het
bestuur aandringen op de informatie.

15-04-2021
2

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
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-04-2021
2

Spyker Services B.V.:
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de fiscus haar
bodemvoorrecht doen gelden.

15-07-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contacten bestuurder.

12-02-2021
1

Contacten bestuur en Belastingdienst.

15-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is dit niet betrouw baar in te schatten door
te veel onzekerheden in de projecten (zow el operationeel als financieel).

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.:
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.

15-07-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contacten bestuurder.

12-02-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
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.

12-02-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Diverse contacten en afspraken met de bestuurder, zie verder ook onderdeel 8
van dit verslag.

12-02-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen vorderingen.

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.:
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.

15-07-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nvt

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.:
Contacten debiteur en bestuur.

15-07-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken in Nederland zijn aangeschreven.

12-02-2021
1

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.

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

5.3 Beschrijving zekerheden

12-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave zou gefailleerde geen zekerheden aan derden hebben
verstrekt. Dit w ordt nader onderzocht.
De curator is in het kader van het faillissement bekend met het feit dat de
intellectuele eigendomsrechten van Spyker N.V. en Spyker IP B.V. zijn verpand
aan de Belastingdienst.

12-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De Belastingdienst heeft een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten
van Spyker N.V. en Spyker IP B.V. De curator had reeds in het faillissement van
Spyker Services B.V. met de Belastingdienst de afspraak gemaakt dat de
curator de merkenrechten verkoopt. Zie verder onderdeel 8 van dit verslag.

12-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een
eigendomsvoorbehoud beroepen.

12-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht
beroepen.

12-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op recht van reclame
beroepen.

12-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is met de belastingdienst een boedelbijdrage overeengekomen.

12-02-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse contacten bestuurder en Belastingdienst.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

12-02-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Voor datum faillissement w aren de feitelijke activiteiten al jaren gestaakt,
zodat voortzetting van de w erkzaamheden niet mogelijk w as.

12-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

12-02-2021
1

De curator heeft van de bestuurder nog geen administratie ontvangen. De
curator heeft hier uiteraard w el meermaals om verzocht. Er zijn geen
jaarrekeningen van de laatste drie jaren. De boekhouding zou gevoerd zijn in
Exact. Omdat de rekeningen van Exact al geruime tijd niet meer w erden
betaald bestond voor gefailleerde geen toegang meer tot Exact. Dit is in het
faillissement van Spyker Services B.V. reeds gebleken. Er is derhalve geen
boekhouding beschikbaar. Omdat gefailleerde geen eigen bankrekening
aanhield, zijn ook geen bankrekeningafschriften beschikbaar.

12-02-2021
1

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 voormalig CFO is doende de financiële
administratie samen te stellen. De curator heeft meermaals verzocht de
administratie in te leveren. Toegezegd is dat de administratie op korte termijn
w ordt ingeleverd.

15-04-2021
2

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
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2017.

12-02-2021
1

2017: 14 januari 2019
2016: 11 september 2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nvt.

12-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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.

12-02-2021
1

Spyker Services B.V.:
Het gestort kapitaal bedraagt EUR 100,=.

15-07-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

12-02-2021
1

15-04-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-02-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit onderzoek in onderzoek en kan derhalve terzake (nog)
geen uitspraken doen.
In onderzoek

15-04-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal hier verder onderzoek naar doen.

12-02-2021
1

Mede aan de hand van de verder ter beschikking gestelde administratie en de
nog te ontvangen administratie w ordt het onderzoek op dit onderdeel
voortgezet.

15-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek en contacten bestuurder.

12-02-2021
1

Onderzoek administratie en contacten en correspondentie bestuur.

15-04-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden geen, behoudens de faillissementskosten.

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-02-2021
1

15-07-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.917,00

12-02-2021
1

€ 56.021,00

15-04-2021
2

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

15-07-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

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

15-04-2021
2

15-07-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Spyker Services B.V.: € 63.851,72
Spyker N.V.: niet van toepassing.

15-07-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

12-02-2021
1

Toelichting
Dit betreffen de thans bekende en door crediteuren ingediende vorderingen.
Naar verw achting zullen nog meer crediteuren vorderingen indienen.
6

15-04-2021
2

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft de curator een crediteurenlijst ontvangen
en zijn de crediteuren aan de hand van deze lijst uitgenodigd om hun
vordering kenbaar te maken.

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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-07-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 129.575,21

12-02-2021
1

€ 176.973,97

15-04-2021
2

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-07-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement is gelieerd aan het faillissement van Spyker Services B.V. De
curator heeft in dat faillissement na langdurige onderhandelingen met de
bestuurder, de heer Muller, namens diverse Spyker
(gelieerde) vennootschappen een overeenkomst gesloten tot het aanbieden
van een 100% akkoord aan alle crediteuren. Vervolgens zijn de partijen met
w ie deze overeenkomst is gesloten, de afspraken uit deze overeenkomst niet
nagekomen. Een van de partijen uit deze overeenkomst is Spyker N.V. Nu het
faillissement van Spyker N.V. is uitgesproken heeft de curator met de heer
Muller nadere afspraken 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. De heer Muller heef aangegeven evenals in
het faillissement van Spyker Services B.V. een akkoord aan de schuldeisers aan
te bieden. 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 1,4 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
Spyker-vennootschappen 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.

12-02-2021
1

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.

15-04-2021
2

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.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.
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Diverse contacten met het bestuur enz.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.
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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:
- verkoop merkenrechten in overleg met Spyker-entiteiten;
- opvolging afspraken inzake boedelkrediet;
- voorbereiden aanbieding akkoord;
- onderzoek activa curanda;
- toezien op inleveren boekhouding en onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- verder in kaart brengen faillissementsschuldvorderingen.
- overige voorkomende w erkzaamheden.
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De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- voorbereiden aanbieding akkoord indien de gelden ontvangen w orden;
- verkoop merkenrechten in overleg met Spyker-entiteiten;
- opvolging afspraken inzake boedelkrediet;
- onderzoek activa curanda;
- toezien op inleveren boekhouding en onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- verder in kaart brengen faillissementsschuldvorderingen.

15-04-2021
2

Spyker Services B.V.:
- 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.
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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.
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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
2

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.
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10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021
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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
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