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

1
12-01-2021
F.18/19/177
NL:TZ:0000116509:F001
07-10-2019

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr J.C.M. Silvius

Algemene gegevens
Naam onderneming
Prolyte Group B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Prolyte Group B.V., hierna te noemen: "Prolyte
Group" en "de vennootschap"
Statutair gevestigd: gemeente Leek
Vestigingsadres: Industriepark 9, 9351 PA Leek
Correspondentieadres: Industriepark 9, 9351 PA Leek
KvK-nr: 02088828
Faillissementsnummer: C/18/19/177
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Activiteiten onderneming
Houdstermaatschappij
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 46.763,00

€ 612.167,00

€ 14.429.506,00

2017

€ 44.768,00

€ 2.100.169,00

€ 15.125.989,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Bron: concept jaarrekening 2018 en vastgestelde jaarrekening 2017
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement
bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 22,4.
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Boedelsaldo
€ 124.960,48
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Verslagperiode
van
10-10-2020

12-01-2021
1

t/m
10-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 12 min

totaal

30 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft met instemming van de Rechter-Commissaris besloten de
Prolyte-faillissementen enkelvoudig af te w ikkelen. Dit is mogelijk, omdat de
administraties enkelvoudig zijn gevoerd, er sprake is van een redelijke
onderlinge kostentoerekening en de crediteuren zonder bovenmatige
inspanning aan enkelvoudige faillissementen kunnen w orden toegedeeld.
Dit betekent dat zow el de baten als de lasten enkelvoudig per faillissement
w orden gealloceerd. Indien baten en lasten evident kunnen w orden
toegerekend aan één faillissement dan w ordt dat uiteraard gedaan. Indien
sprake is van baten en lasten die niet zonder meer kunnen w orden
gealloceerd dan vindt een toedeling plaats op basis van aannames,
gebaseerd op de verhouding van de vennootschappen in het totaal van de
omzet en/of het balanstotaal en/ of het gerealiseerd actief. Deze aannames
zijn door de Rechter-Commissaris geaccordeerd.
De bestede uren zijn tot en met het vierde verslag allen op het dossier
Prolyte Holding B.V. geschreven. De uren zullen tot en met het vierde verslag
w orden verdeeld over alle Prolyte-faillissementen naar rato van het
gerealiseerde actief. Vanaf het vijfde verslag, dus na 10 oktober 2020, w ordt
de tijdsbesteding per faillissement geregistreerd.
Concreet betekent dit dat de tot en met het vierde verslag gew erkte uren als
volgt w orden verdeeld:
Totaal: 931 uur en 18 minuten
Prolyte Holding B.V. 1 uur en 18 minuten
Prolyte Sales B.V. 610 uur
Prolyte Group B.V. 185 uur
Prolyft B.V. 135 uur
Dit betekent dat in onderhavig faillissement van Prolyte Group tot en met het
vijfde verslag 215 uren en 12 minuten zijn gew erkt.
Deze gegevens w orden in de enkelvoudige verslagen verw erkt.
De enkelvoudige afw ikkeling heeft ook tot gevolg dat het voorhanden saldo
op de faillissementsrekening is verdeeld over de verschillende Porlytefaillissemente. Dit is als volgt gedaan:
Saldo per ultimo 2020
Totaal: € 1.070.755,05
Toebedeeld aan:
Prolyte Holding B.V. € 1.853,62
Prolyte Sales B.V. € 807.097,44
Prolyte Group B.V. € 124.960,48
Prolyft B.V. € 136.843,51

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
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Prolyte Group is op 30 mei 2005 opgericht en is in het handelsregister
ingeschreven sedert 31 mei 2005. De aandelen van de vennootschap w orden
gehouden door Prolyte Holding. Het bestuur van de vennootschap w ordt
gevormd door de heer M. Hlihor en de heer L. Bouw meester.
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Prolyte Group is aandeelhouder en bestuurder van Prolyte Sales B.V. en
Prolyft B.V. en houdt de aandelen in het merendeel van de buitenlandse
entiteiten.
Aan het hoofd van het concern staat Prolyte Holding B.V.. Deze vennootschap
is op 12 maart 2015 opgericht en is in het handelsregister ingeschreven
sedert 13 maart 2015. De aandelen van POrlyte Holding B.V. w orden
gehouden door Entero B.V. (49,9%), een aan ING Bank N.V. gelieerde
maatschappij, Kootje B.V. (11,5%), Ysbrant Dommer II B.V. (7,5%), P.
Spanhaak (7,5%) en Bost B.V. (23,9%), een vennootschap w aarin het
management participeert. Het bestuur van Prolyte Holding B.V. w ordt
gevormd door de heer L. Bouw meester. Commissarissen zijn de heer P.
Spanhaak en de heer B.P. Bolkenstein.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.
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1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.
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1.4 Huur
Niet van toepassing.
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad. Het bestuur w ijst
als belangrijkste oorzaak aan dat het bedrijf bij de verkoop van de
onderneming in 2007 door de nieuw e eigenaren te hoog is gefinancierd. In
de destijds gekozen bedrijfsstructuur is de overnameprijs grotendeels
opgenomen in een bedrijfsfinanciering bij ING Bank N.V. Deze constructie
steunt op het uitgangspunt dat de EBITDA toereikend is om de financiering af
te lossen en daarover de verschuldigde rente te betalen. Volgens opgave
van het bestuur is reeds na enige jaren gebleken dat de aan deze
financieringsw ijze ten grondslag liggende uitgangspunten onjuist bleken te
zijn. Als gevolg daarvan heeft ING Bank N.V. als financierende bank het
initiatief genomen om Entero B.V., een dochteronderneming van ING Bank
N.V., naar voren te schuiven om het aandelenkapitaal over te nemen. Deze
overname heeft er niet toe geleid dat de financiering als zodanig is gew ijzigd.
De financiering bleef ook nadien onverminderd op het bedrijf drukken. W el is
de financiering enige malen geherstructureerd, w aarbij aflossingstermijnen
zijn gew ijzigd en het rentepercentage is verlaagd. Niettemin heeft de
onderneming gedurende de afgelopen vijf jaar een kleine € 500.000,-- per
jaar voldaan voor rente en aflossing op de financiering, die rechtstreeks
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samenhing met de betreffende overname. Volgens opgave van de directie is
dit ten koste gegaan van investeringen, het benutten van
groeimogelijkheden en is als gevolg daarvan steeds sprake gew eest van een
matige liquiditeitspositie.
De directie w ijst Roemenië aan als een belangrijke andere oorzaak. De
onderneming heeft in 2011 de productie van aluminium trussen en
podiumdecks verplaatst van Leek naar Roemenië. In Roemenië is voor dat
doel een nieuw e fabriek gebouw d. De fabriek bood in de loop der jaren aan
circa 200 mensen w erkgelegenheid. In deze fabriek vond de volledige
productie van de onderneming plaats. De bouw van de fabriek en de
aanschaf van de productiemiddelen is nagenoeg volledig extern gefinancierd
bij Roemeense banken. In de afgelopen jaren kampte de Roemeense
vestiging met een w erkkapitaaltekort. Dit tekort is zodanig hoog opgelopen
dat als gevolg daarvan leveranciers van grondstoffen structureel te laat
w erden voldaan. In Roemenië w as daardoor sprake van sterk oplopende
schulden aan de grondstoffenleveranciers, als gevolg w aarvan stagnatie
ontstond bij de vervaardiging van eindproducten. Het bestuur van de
onderneming heeft samen met het bestuur van de Roemeense vestiging in
de afgelopen anderhalf jaar getracht een nieuw e en aanvullende
w erkkapitaalfinanciering te verkrijgen bij diverse Roemeense banken. In de
zomer van 2019 leek het erop dat de onderneming daarin succesvol zou zijn.
Van de zijde van de banken w erd een passende w erkkapitaalfinanciering
aangeboden, die volledig is uitgew erkt in diverse financieringsdocumenten.
De betreffende bank heeft de w erkkapitaalfinanciering evenw el niet
beschikbaar gesteld. Enige w eken vóór de faillissementsdatum is bij de
directie het ernstige vermoeden ontstaan dat sprake is van fraude in de
Roemeense vestiging. Het bestaan van fraude zou zeer w el mede de reden
kunnen zijn gew eest dat de Roemeense w erkkapitaalfinanciering niet
beschikbaar is gesteld.
De aandeelhouders van de onderneming hebben in 2019 getracht de
aandelen te verkopen met als doel een nieuw e kapitaalinjectie in de
onderneming te verkrijgen. Deze overname heeft mede geen doorgang
gevonden als gevolg van het feit dat de gevraagde w erkkapitaalfinanciering
in Roemenië is gestagneerd. Kort voorafgaand aan het faillissement hebben
de aandeelhouders nog een laatste poging ondernomen de onderneming te
verkopen. De aandeelhouders zijn daar evenw el niet in geslaagd.
Bovenstaande oorzaken hebben zich in 2019 in volle omvang gemanifesteerd
en elkaar versterkt. Hoew el de vraag naar het product onverminderd groot
w as w as de onderneming niet langer in staat aan de vraag te voldoen
w egens uitval van de productie in Roemenië. Dit heeft uiteindelijk tot een
zodanig groot liquiditeitstekort geleid dat het aanvragen van een eigen
faillissement onvermijdelijk bleek.
De curator zal in de komende verslagperiode de oorzaken van het
faillissement nader gaan onderzoeken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Toelichting
22,4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Toelichting
22,4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-10-2019

22

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

totaal

22

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en UW V. Op 10 oktober 2019 heeft een
bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden w aarbij de
gevolgen van het faillissement voor het personeel zijn uiteengezet en uitleg
is gegeven over een mogelijke doorstart en voortzetting van de activiteiten,
bij w elke bijeenkomst ook een medew erkster van UW V aanw ezig is gew eest
om tekst en uitleg over de administratieve afw ikkeling van de
loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit te
reiken en w eer in te nemen.
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Eén van de voormalige directieleden, die reeds geruime tijd
arbeidsongeschikt is, heeft een gepretendeerde vordering w egens het niet
voldoen van pensioenpremies. De curator heeft deze kw estie in onderzoek.
De pensioenpremieclaim is nog niet afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap heeft geen bedrijfsmiddelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
IE-rechten

Verkoopopbrengst
€ 2.610.000,00

Creditsaldo ING Bank
totaal

Boedelbijdrage

€ 9.075,00
€ 2.619.075,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De belangrijkste activa van Prolyte Group w orden gevormd door de
intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn verkocht voor € 2.610.000,-.
De vennootschap hield een rekening aan bij ING Bank met een tegoed van €
9.075,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De vennootschap heeft geen debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft namens zichzelf, ING Commercial Finance B.V. en Entero
B.V. een vordering ingediend, zoals deze bedraagt op de
faillissementsdatum. De vordering van ING Bank N.V. bedraagt €
2.612.067,02, te vermeerderen met rente en kosten. Deze vordering is
ontstaan uit hoofde van een rekening-courant financiering ten behoeve van
w erkkapitaalverschaffing.
De vordering van ING Commercial Finance B.V. bedraagt € 915.817,35 en is
ontstaan uit een overeenkomst tot bevoorschotting van handelsdebiteuren.
De vordering van Entero B.V., een dochtermaatschappij van ING Bank N.V.,
bedraagt € 5.079.838,--. Deze vordering is achtergesteld bij alle andere
crediteuren. De vordering komt voort uit de financiering van de overname van
aandelen en gaat in zijn geschiedenis terug naar 2007.
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de onderneming
zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van ING Bank N.V.:
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- er is een compte joint financiering, w aarbij naast Prolyte Holding eveneens
Prolyte Group, Prolyte Sales en Prolyft aansprakelijk zijn.
- er is een pandrecht in eerste verband op de aandelen Prolyte Products
GmbH.
- er is een pandrecht in eerste verband op de aandelen Prolyte Products RO
SRL.
- er is een pandrecht in eerste verband op de inventaris, voorraden en
boekvorderingen van alle aansprakelijke vennootschappen.
- er is een pandrecht in eerste verband op de merkrechten.
- er is een zekerheidsrecht naar Duits recht gevestigd op de voorraden, die in
eigendom toebehoren aan Prolyte Sales en die zijn opgeslagen in de
magazijnen te Emsdetten.
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de onderneming
zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van ING Commercial
Finance B.V.:
- er is een pandrecht in tw eede verband gevestigd op de boekvorderingen
van Prolyte Sales.
- er is een w ederzijds zekerhedenarrangement gevestigd tussen ING Bank
N.V, ING Commercial Finance B.V. en de gefailleerde vennootschappen. Dit
arrangement houdt in dat een overw aarde die ontstaat na uitw inning kan
w orden aangew end ter aflossing aan een in dit arrangement benoemde
andere partij.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden hebben ING
Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. de positie van separatist. De
financiers hebben er evenw el voor gekozen de curator in de gelegenheid te
stellen de activa onderhands te verkopen. Uit de opbrengst van de
onderhandse verkoop zijn de vorderingen van ING Bank N.V. en van ING
Commercial Finance B.V. volledig afgelost, behoudens uiteraard de
achtergestelde lening van Entero B.V.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden
plaatsgevonden. Er zijn besprekingen gevoerd, er is getelefoneerd en
gecorrespondeerd met de bank.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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6.5 Verantwoording
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.

12-01-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte
Holding B.V.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast het salaris van de curator is er een vordering van UW V w egens de
loongarantieregeling.
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Het UW V claimt € 199.513,-

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.082,00
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Toelichting
De fiscale vorderingen bedragen € 81.082,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 32.251,56
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Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 23.251,56.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Voor zover bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
54
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Toelichting
Er zijn 54 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.922.813,87
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Toelichting
De concurrente crediteuren hebben een totaalvordering van €3.922.813,87.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de nodige inventariserende w erkzaamheden verricht en
contacten met schuldeisers onderhouden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Unlimited Productions B.V. tezamen met Ruud de Deugd.
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9.2 Aard procedures
Eisers stellen dat zij een modelrecht van een truss hebben en dat de curator
dit ten onrechte heeft overgedragen aan Prolyte B.V. (de doorstarter). Op 20
maart 2020 hebben eisers zow el de curator als Prolyte B.V. gedagvaard in
een bodemprocedure bij Rechtbank Noord-Nederland.
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9.3 Stand procedures
De zaak staat 20 januari 2021 voor vonnis bij de Rechtbank NoordNederland, locatie Groningen.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Het betreft een IE-geschil, w aarvan eiser stelt dat de curator rechten op een
model heeft verkocht, die toebehoren aan eiser. De curator betw ist dat.
De curator w ordt bijgestaan door zijn kantoorgenoot mr. J.J. Gevers, die is
gespecialiseerd in IE-recht.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het plan van aanpak is als volgt.
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In deze zaak dient de procedure tegen Unlimited Productions B.V. te w orden
afgew ikkeld.
Daarnaast is er nog een conflict met de Duitse curator van het faillissement
van Prolyte Productions GmbH. De Duitse curator claimt een pandrecht op de
voorraad, opgeslagen in Duistland w egens een claim op Prolyte Group. De
curator heeft een externe advocaat ingeschakeld die bevoegd is in Duitsland
als advocaat op te treden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er w ordt naar gestreefd het faillissement in 2021 af te w ikkelen.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-1-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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