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17-09-2020
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R-C
Curator

mr. PAM Penders
mr L. van Dieren-Muller

Algemene gegevens
Naam onderneming
Emoji Sushi B.V.

17-03-2020
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 18 februari 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Emoji Sushi B.V. (KvK-nummer: 71456457),
statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te (3811 AS) Amersfoort aan
het Kamp 32, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

17-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een afhaal- en bezorgrestaurant dat gespecialiseerd
w as in sushi.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 184.844,03

€ -25.463,97

€ 98.858,90

2020

€ 14.963,20

€ 3.826,21

€ 100.290,92

Toelichting financiële gegevens

17-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is opgericht in april 2018 en hanteerde een verlengd boekjaar
voor het jaar 2018 en 2019. Bovenstaande cijfers betreffen de cijfers vanaf de
oprichting tot en met juni 2019. De indirect bestuurder heeft toegezegd de
administratie te zullen (laten) bijw erken tot aan de faillissementsdatum. Na
ontvangst van de bijgew erkte administratie zullen de financiële gegevens
aangevuld w orden.

17-03-2020
1

De bestuurder is herhaaldelijk verzocht om de bijgew erkte administratie te
verstrekken. De bestuurder heeft toegezegd dit te zullen doen, maar de
bijgew erkte administratie is nog niet ontvangen.

17-06-2020
2

De financiële administratie is bijgew erkt tot aan de datum van de
faillissementsuitspraak en is van de bestuurder ontvangen.

17-09-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

17-03-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had tw aalf w erknemers in dienst voor het bereiden en bezorgen
van sushi.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-03-2020
1

€ 4.483,48

17-06-2020
2

€ 2.035,18

17-09-2020
3

Verslagperiode
van
18-2-2020

17-03-2020
1

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

17-06-2020
2

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020
t/m
16-9-2020

Bestede uren

17-09-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 0 min

2

36 uur 18 min

3

14 uur 24 min

totaal

88 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan het inventariseren van het
faillissement en alle daarbij behorende w erkzaamheden.

17-03-2020
1

In de tw eede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het te gelde
maken van de bedrijfsmiddelen.

17-06-2020
2

In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de afrekening
met de pandhouder ter zake de veilingopbrengst alsmede de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

17-09-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Tellioglu Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Tellioglu Holding B.V. is de heer C.E.
Tellioglu.

17-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is partij bij een procedure die is geëntameerd door een
w erknemer. Deze procedure is als gevolg van het faillissement van rechtsw ege
geschorst.

17-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft diverse verzekeringen afgesloten, te w eten onder andere
voor activa, huurdersbelang, voertuigen, aansprakelijkheid alsmede een
rechtsbijstandsverzekering. Enkel de verzekeringen ter zake de (nog te
verkopen) activa dienen behouden te blijven. De overige verzekeringen dienen
per datum faillissement te w orden geroyeerd.

17-03-2020
1

Alle verzekeringen zijn opgezegd en geroyeerd.

17-06-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Kamp 32 in Amersfoort. De
huurovereenkomst is opgezegd. De bedrijfsruimte dient te w orden vrijgegeven
aan de verhuurder.

17-03-2020
1

De bedrijfsruimte is vrijgegeven aan de verhuurder w aardoor er geen
w erkzaamheden meer resteren.

17-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De indirect bestuurder van gefailleerde heeft het volgende verklaard ter zake
de oorzaken van het faillissement. In april 2018 is gefailleerde opgericht en is
de exploitatie van de onderneming gestart. De exploitatie is echter nooit goed
van de grond gekomen. De oorzaak daarvoor is voornamelijk gelegen in de
toenemende concurrentie van onder meer ‘all you can eat’ restaurants die zich
tevens zijn gaan toeleggen op het bezorgen van eten. Als gevolg daarvan
heeft gefailleerde nooit een gezonde omzet kunnen realiseren. Men zou
hebben geprobeerd om de kosten zo veel mogelijk te beperken, onder andere
door jonger personeel in dienst te nemen en de voorraad te beperken. Dit
heeft niet mogen baten en daarom is uiteindelijk besloten om het faillissement
van de vennootschap aan te vragen.

17-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek aangevangen. Dit
onderzoek zal ik de komende verslagperiode(n) w orden voortgezet.

17-06-2020
2

Niet is gebleken van een andere oorzaak van het faillissement dan hierboven
is w eergegeven.

17-09-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

17-03-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van de faillissementsuitspraak 12 w erknemers in
dienst voor het bereiden en bezorgen van sushi.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

17-03-2020
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement had gefailleerde (naar alle w aarschijnlijkheid)
eveneens 12 w erknemers in dienst voor het bereiden en bezorgen van sushi.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-2-2020

11

Op 21 en 24 februari 2020 zijn de ontslagbrieven aan de
w erknemers verstuurd.

24-2-2020

1

Op 21 en 24 februari 2020 zijn de ontslagbrieven aan de
w erknemers verstuurd.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten met de w erknemers zijn opgezegd en de
w erknemers zijn aangemeld bij het UW V om de loongarantieregeling in
w erking te laten treden. Er resteren geen w erkzaamheden meer.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

17-03-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en voertuigen

€ 7.954,55

€ 2.457,44

totaal

€ 7.954,55

€ 2.457,44

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft een beperkte horeca inventaris in eigendom. Daarnaast
heeft gefailleerde tw ee scooters en een auto in eigendom die gebruikt w erden
voor het bezorgen van maaltijden. In de afgelopen verslagperiode heeft een
bureautaxatie van de activa plaatsgevonden. Daarnaast is overleg opgestart
met de gepretendeerde pandhouder (Coöperatieve Rabobank U.A.) ter zake
de bedrijfsmiddelen.

17-03-2020
1

De inventaris en de voertuigen zijn, nadat daarover afspraken zijn gemaakt
met de pandhouder, in de afgelopen verslagperiode te gelde gemaakt via een
openbare veiling. Bovengenoemde opbrengst (€ 7.926,24 inclusief btw ) betreft
de bruto veilingopbrengst. De veilingkosten bedragen € 3.713,71 inclusief btw ,
w aardoor het nettoresultaat € 4.212,53 inclusief btw bedraagt. Over het
nettoresultaat dient te w orden afgerekend met de pandhouder.

17-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft nog een veiling van enkele resterende
activa van gefailleerde plaatsgevonden. De totale bruto opbrengst bedraagt
thans een bedrag van € 7.954,55 inclusief btw . De veilingkosten bedragen
thans een bedrag van € 3.892,67 inclusief btw , w aardoor het nettoresultaat
van de veiling een bedrag van € 4.061,88 inclusief btw bedraagt. Het aan de
pandhouder verschuldigde bedrag ter hoogte van € 1.678,81 inclusief btw is
voldaan w aardoor er geen w erkzaamheden meer resteren.

17-09-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ter zake de horeca inventaris bestaat een bodemvoorrecht van de fiscus
indien er sprake is van een vordering van de fiscus.

17-03-2020
1

Niet is gebleken van een vordering van de fiscus, w aardoor er ook geen sprake
is van een bodemvoorrecht.

17-06-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of en hoe de
bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt kunnen w orden (indien noodzakelijk in
overleg met de eventuele pandhouder).

17-03-2020
1

In de komende verslagperiode dient met de pandhouder te w orden
afgerekend over de veilingopbrengst.

17-06-2020
2

Nu alle w erkzaamheden ter zake de veiling zijn afgerond, resteren er geen
w erkzaamheden meer.

17-09-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van gefailleerde zijn reeds enkele w eken voor het faillissement
gestaakt. Er is derhalve geen sprake van onderhanden w erk. De voorraad is
volgens de indirect bestuurder voor het faillissement vernietigd, aangezien het
bederfelijke w aren betrof.

17-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde heeft (naar alle w aarschijnlijkheid) geen andere activa in
eigendom.

17-03-2020
1

Gefailleerde heeft geen andere activa in eigendom.

17-06-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft voor zover bekend geen openstaande
debiteurenvorderingen. Dit past ook bij het soort onderneming dat gefailleerde
exploiteerde; de verschuldigde bedragen w erden door de klanten direct
contant of per pin voldaan.

17-03-2020
1

Gefailleerde heeft geen openstaande debiteurenvorderingen.

17-06-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Vooralsnog) Niet van toepassing.

17-03-2020
1

Niet van toepassing.

17-06-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 26.401,19

17-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een vordering uit hoofde van een rekeningcourantverhouding en een verstrekte lening ter hoogte van oorspronkelijk een
bedrag van € 33.750,-. Thans resteert er een vordering ter hoogte van €
26.401,19, w elke vordering door de bank is ingediend (w aarbij
gepretendeerde zekerheden kenbaar zijn gemaakt).

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Het saldo
daarvan bedroeg ten tijde van de faillissementsuitspraak een bedrag van €
149,95. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

17-09-2020
3

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leaset tw ee bezorgfietsen. Deze leaseovereenkomst is opgezegd.
De bezorgfietsen zullen op korte termijn w orden geretourneerd.

17-03-2020
1

De bezorgfietsen zijn geretourneerd, nadat de overeengekomen
boedelbijdrage is voldaan (zie hierna onder punt 5.8).

17-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Coöperatieve Rabobank U.A. pretendeert een pandrecht ter zake de
bedrijfsmiddelen en de vorderingen die in eigendom zijn van gefailleerde. Dit
pandrecht zal in de komende verslagperiode op rechtsgeldigheid w orden
beoordeeld.

17-03-2020
1

Het pandrecht van Coöperatieve Rabobank U.A. op de bedrijfsmiddelen is als
rechtsgeldig beoordeeld. In overleg met de pandhouder zijn de
bedrijfsmiddelen in de afgelopen verslagperiode te gelde gemaakt (zie hiervoor
onder punt 3.3). In de komende verslagperiode zal over de opbrengst met de
pandhouder w orden afgerekend.

17-06-2020
2

Het pandrecht van Coöperatieve Rabobank U.A. op de vordering van
gefailleerde (zie hierna onder punt 7.7) is als rechtsgeldig beoordeeld.

17-09-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Indien het pandrecht van Coöperatieve Rabobank U.A. rechtsgeldig is, dan
bekleedt zij een separatistenpositie.

17-03-2020
1

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een separatistenpositie maar heeft daarvan
geen gebruik gemaakt.

17-06-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gedaan.

17-03-2020
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan.

17-06-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een
retentierecht.

17-03-2020
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

17-06-2020
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op een recht van
reclame gedaan.

17-03-2020
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep op een recht van reclame gedaan.
De termijn w aarbinnen een recht van reclame kan w orden ingeroepen is
inmiddels verstreken.

17-06-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) Niet van toepassing.
€ 121,00

17-03-2020
1

17-06-2020
2

Toelichting
De lessor van de tw ee bezorgfietsen heeft een boedelbijdrage ter hoogte van
€ 121,- (inclusief btw ) voldaan ter vergoeding van de kosten voor het
retourneren van de fietsen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zullen te bezorgfietsen w orden geretourneerd
aan de leasemaatschappij en zal het gepretendeerde pandrecht van
Coöperatieve Rabobank U.A. w orden beoordeeld.

17-03-2020
1

In de komende verslagperiode dient de afrekening met de pandhouder over
opbrengst van de bedrijfsmiddelen plaats te vinden.

17-06-2020
2

In de komende verslagperiode dienen in overleg met Coöperatieve Rabobank
U.A. de mogelijkheden van de incasso van de vordering op de holding (zie
hierna onder punt 7.7) te w orden onderzocht.

17-09-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de activiteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement gestaakt w aren,
behoorde het voortzetten van de activiteiten niet tot de mogelijkheden.

17-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

17-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart zijn in de eerste
verslagperiode onderzocht. Er bleken geen geïnteresseerde partijen te zijn
voor het realiseren van een doorstart.

17-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden meer.

17-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is bijgew erkt tot en met juni 2019. De indirect
bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd de administratie tot de
faillissementsdatum bij te w erken. In de komende verslagperiode dient de
bijgew erkte administratie ontvangen te w orden. Naar aanleiding daarvan zal
beoordeeld w orden of aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-03-2020
1

De bestuurder heeft toegezegd de bijgew erkte administratie te zullen
verstrekken. Naar aanleiding daarvan zal beoordeeld w orden of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

17-06-2020
2

De bijgew erkte administratie is ontvangen en bestudeerd. Daaruit blijkt dat
aan de boekhoudplicht voldaan is.

17-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is opgericht in 2018 en hanteerde een verlengd boekjaar. De
termijn voor het deponeren van de eerste jaarrekening w as ten tijde van het
uitspreken van het faillissement nog niet verstreken.

17-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien haar omvang heeft gefailleerde geen controleplicht op grond van artikel
2:396 lid 1 BW .

17-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien het beperkte belang (€ 1,20) is het niet noodzakelijk om te
onderzoeken of aan de stortingsplicht is voldaan.

17-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee

17-03-2020
1

17-09-2020
3

Toelichting
Niet is gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-03-2020
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee
Toelichting
Niet is gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-09-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De indirect bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd de administratie tot
aan de faillissementsdatum bij te w erken. In de komende verslagperiode dient
de bijgew erkte administratie te w orden ontvangen en zal op basis van de
bijgew erkte administratie het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

17-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is op basis van de reeds beschikbare stukken
aangevangen. De bijgew erkte administratie dient nog te w orden ontvangen en
te w orden bestudeerd.

17-06-2020
2

De bijgew erkte administratie is ontvangen en bestudeerd door een extern
onderzoeksbureau. Uit dit onderzoek blijkt dat gefailleerde een vordering
heeft op Tellioglu Holding B.V. uit hoofde van een rekeningcourantverhouding ter hoogte van € 1.475,-. Deze vordering is rechtsgeldig
verpand aan Coöperatieve Rabobank U.A. (zie hiervoor onder punt 5.3). Met
de pandhouder vindt overleg plaats over de eventuele incasso van deze
vordering.

17-09-2020
3

Uit het onderzoek is verder niet gebleken van onregelmatigheden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

17-03-2020
1

In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

17-06-2020
2

In de komende verslagperiode dienen in overleg met Coöperatieve Rabobank
U.A. de mogelijkheden van de incasso van de vordering op de holding te
w orden onderzocht.

17-09-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

17-03-2020
1

€ 4.677,42

17-06-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft haar vordering (vooralsnog) niet ingediend.
€ 366,00

17-03-2020
1

17-06-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.

17-03-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

17-03-2020
1

6

17-06-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.311,32

17-03-2020
1

€ 31.526,17

17-06-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

17-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

17-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde is betrokken bij een procedure die is geëntameerd door een
(voormalig) w erknemer. In verband met privacyoverw egingen zal de naam van
deze w erknemer niet w orden opgenomen in het faillissementsverslag.

17-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Het betreft een ontslagprocedure.

17-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Als gevolg van het faillissement is de procedure van rechtsw ege geschorst op
grond van artikel 29 Faillissementsw et.

17-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Nu de procedure is geschorst, resteren er (vooralsnog) geen w erkzaamheden.

17-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- de bijgew erkte administratie dient te w orden ontvangen;
- de bezorgfietsen dienen te w orden geretourneerd aan de
leasemaatschappij;
- de bedrijfsmiddelen dienen (in overleg met de eventuele pandhouder) te
gelde gemaakt te w orden;
- de verzekeringen dienen gedeeltelijk te w orden opgezegd;
- de bedrijfsruimte dient te w orden vrijgegeven aan de verhuurder;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen aan te vangen;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

17-03-2020
1

Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- de bijgew erkte administratie dient te w orden ontvangen;
- er dient met de pandhouder te w orden afgerekend ter zake de veiling;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

17-06-2020
2

Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- in overleg met Coöperatieve Rabobank U.A. dienen de mogelijkheden van
de incasso van de vordering op de holding te w orden onderzocht;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

17-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

17-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-12-2020

17-09-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

17-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

