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

6
24-09-2020
F.16/19/287
NL:TZ:0000105361:F001
28-05-2019

R-C
Curator

mr. Neijt
mr M.M. Eveleens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Lennagement B.V.

27-06-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 28 mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Lennagement B.V. (KvK-nummer: 30181287),
statutair gevestigd te IJsselstein en feitelijk gevestigd te (1704 RW )
Heerhugow aard aan de Celsiusstraat 32 (Postbus 238, 3500 AE Utrecht), met
benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr.
drs. M.M. Eveleens tot curator.

27-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Lennagement B.V. is een holdingmaatschappij. Volgens het handelsregister
bestaan haar activiteiten uit het zijn van een administratiekantoor voor
aandelen en obligaties.

Financiële gegevens

27-06-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 72.200,00

€ -56.324,00

€ 202.330,00

2015

€ 66.000,00

€ -12.154,00

€ 170.522,00

2016

€ 72.000,00

€ 2.254,00

2017

€ 54.000,00

€ -1.983,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over het jaar 2015 zijn slechts in concept opgemaakt. De cijfers van
de jaren 2016, 2017, 2018 zijn niet opgemaakt.

27-06-2019
1

Uit de digitale administratie volgen bovenstaande cijfers in 2016 en 2017. Deze
cijfers zijn niet definitief en mogelijk incompleet.

25-09-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

27-06-2019
1

Toelichting
Enkel de bestuurder van Lennagement B.V., de heer Lenssinck, w as bij
gefailleerde in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

27-06-2019
1

€ 228,03

25-09-2019
2

€ 1.728,03

24-06-2020
5

€ 5.228,03

24-09-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-5-2019

27-06-2019
1

t/m
24-6-2019
van
25-6-2019

25-09-2019
2

t/m
24-9-2019
van
25-9-2019

24-12-2019
3

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019

24-03-2020
4

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

24-06-2020
5

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

24-09-2020
6

t/m
23-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 18 min

2

9 uur 24 min

3

8 uur 24 min

4

9 uur 12 min

5

10 uur 36 min

6

1 uur 12 min

totaal

48 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van
het faillissement.

27-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

25-09-2019
2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

24-12-2019
3

In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek en de afw ikkeling van de aandelenpositie in
CoMMpartment Group B.V.

24-03-2020
4

In de vijfde verslagperiode is met name tijd besteed aan de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-06-2020
5

In de zesde verslagperiode is met name tijd besteed aan het monitoren van
de nakoming van de minnelijke regeling met het bestuur.

24-09-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Lennagement B.V. is opgericht bij akte van 31 mei 2002. De enig
aandeelhouder en bestuurder van Lennagement is de heer M.B. Lenssinck.

27-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is Lennagement B.V. niet betrokken bij procedures.

27-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend heeft Lennagement B.V. geen lopende verzekeringen.

27-06-2019
1

1.4 Huur
Lennagement B.V. huurde een servicekantoor in een bedrijfsverzamelgebouw .
Dit hield in dat gefailleerde beschikking had over een postbus en een ruimte
gereserveerd kon w orden voor een bespreking. In samenspraak met de
verhuurder is de huurovereenkomst per datum faillissement geëindigd. Er is
geen oplevering vereist.

1.5 Oorzaak faillissement

27-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft over de oorzaken van het faillissement
het volgende verklaard. Gefailleerde is aandeelhouder van van CoMMpartment
Group B.V., die op haar beurt aandeelhouder is van Drost Design B.V. De groep
w as actief in de reclame- en communicatiebranche. De onderneming liep
aanvankelijk goed. In 2008 verloren zij echter een grote klant w aardoor de
onderneming moest reorganiseren. Daarnaast hadden ze veel last van de
crisis. Eind 2017 vroeg de drukkerij die voor een groot project door Drost
Design B.V. w as ingeschakeld of de facturering via Lennagement B.V. kon
verlopen, omdat zij voor Lennagement B.V. nog w el een kredietverzekering
kon krijgen. Voor Drost Design B.V. w as dat op dat moment al niet meer
mogelijk. Gefailleerde is met deze constructie akkoord gegaan, omdat op deze
opdracht nog een w inst van circa € 16.000,- te behalen viel. De facturen die
Lennagement B.V. van de drukkerij ontving, belastte zij door aan Drost Design
B.V. Toen deze de facturen niet meer kon voldoen, kon ook Lennagement B.V.
de facturen van de drukkerij niet meer voldoen. Drost Design B.V. is op 28 mei
2018 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. Hagendoorn
tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. Van Faassen als curator.
Uiteindelijk is de drukkerij overgegaan tot het aanvragen van het faillissement
van Lennagement B.V. In de komende verslagperiode(n) zal het
oorzakenonderzoek w orden voortgezet.

27-06-2019
1

In de afgelopen verslagperioden is de beschikbare administratie van
gefailleerde bestudeerd. Uit dit onderzoek zijn geen andere belangrijke
oorzaken van het faillissement gebleken dan hiervoor beschreven. Het
oorzakenonderzoek is daarmee afgerond.

24-12-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

27-06-2019
1

Toelichting
Enkel de bestuurder van Lennagement B.V. w as bij gefailleerde in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

27-06-2019
1

Toelichting
Enkel de bestuurder van Lennagement B.V. w as bij gefailleerde in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de enige w erknemer
van gefailleerde ontslagen. Omdat de w erknemer kw alificeert als directeurgrootaandeelhouder, komt hij niet in aanmerking voor de loongarantieregeling
van het UW V. Er resteren geen w erkzaamheden.

27-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Lennagement B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

27-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Lennagement B.V. heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

27-06-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Lennagement B.V. heeft geen voorraden in eigendom en er is geen sprake van
onderhanden w erk.

27-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen
totaal

Toelichting andere activa
Lennagement B.V. is 100%-aandeelhouder van CoMMpartment Group B.V., die
op haar beurt aandeelhouder is van Drost Design B.V. Drost Design B.V. is
failliet. CoMMpartment Group B.V. zou een (nagenoeg) lege vennootschap zijn.

27-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzocht dient te w orden of en op w elke w ijze de aandelen in
CoMMpartment Group B.V. te gelde gemaakt kunnen w orden.

27-06-2019
1

Er is bij de bestuurder van gefailleerde informatie opgevraagd over de
financiële situatie van CoMMpartment Group B.V. Naar verw achting w ordt deze
informatie in de volgende verslagperiode ontvangen.

25-09-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder enige informatie verstrekt
over de financiële situatie van CoMMpartment Group B.V. Hieruit is gebleken
dat het pand w aarvan CoMMpartment Group B.V. eigenaar w as met verlies is
verkocht en dat op de bankrekeningen sprake w as van een roodstand. Er is
geen recente jaarrekening opgemaakt. Gelet op de thans bekende gegevens
lijken de aandelen in CoMMpartment Group B.V. geen w aarde te
vertegenw oordigen. Het bestuur zal w orden verzocht om de turboliquidatie
van CoMMpartment Group B.V. in gang te zetten. Daarvoor is medew erking van
de curator van Drost Design B.V. vereist, omdat een eerdere poging tot
turboliquidatie is mislukt vanw ege dat faillissement. De curator is verzocht om
deze medew erking te verlenen, maar er is nog geen reactie ontvangen.

24-12-2019
3

De medew erking van de curator van Drost Design B.V. is in de afgelopen
verslagperiode verkregen. Het bestuur heeft vervolgens een
ontbindingsbesluit genomen. Aan de Kamer van Koophandel is verzocht de
ontbinding van CoMMpartment Group B.V. in het handelsregister in te schrijven.
De aandelenpositie is daarmee afgew ikkeld. Er resteren geen verdere
w erkzaamheden.

24-03-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op dochtervennootschappen

€ 114.552,78

totaal

€ 114.552,78

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Lennagement B.V. heeft enkel een aantal vorderingen op haar
dochtervennootschappen. Zo heeft zij een vordering van € 61.182,- op
CoMMpartment Group B.V. en een vordering van € 53.370,78 op Drost Design
B.V. Gelet op het feit dat CoMMpartment Group B.V. een nagenoeg lege
vennootschap zou zijn en Drost Design B.V. failliet is, is de verw achting dat
deze vorderingen niet geïnd kunnen w orden.

27-06-2019
1

De vorderingen van gefailleerde op CoMMpartment Group B.V. en Drost Design
B.V. kunnen (vooralsnog) niet w orden geïnd.

24-12-2019
3

Gelet op het feit dat CoMMpartment Group is ontbonden, kan de vordering op
deze vennootschap niet w orden geïnd. De vordering op Drost Design B.V. lijkt
vanw ege haar faillissement vooralsnog eveneens oninbaar.

24-03-2020
4

De curator van Drost Design B.V. heeft in zijn faillissementsverslag van 26
maart 2020 geschreven dat het faillissement van Drost Design B.V. naar
verw achting vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld. Gelet op het feit dat de
vordering van Lennagement B.V. een concurrente vordering betreft, is deze
derhalve oninbaar.

24-06-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zal w orden onderzocht in hoeverre CoMMpartment Group B.V. verhaal biedt.
De vordering op Drost Design B.V. zal w orden ingediend in het faillissement
voor zover dit niet reeds is gedaan.

27-06-2019
1

Er is bij de bestuurder van gefailleerde informatie opgevraagd over de
financiële situatie van CoMMpartment Group B.V. Naar verw achting w ordt deze
informatie in de volgende verslagperiode ontvangen. De vordering op Drost
Design is B.V. is in deze verslagperiode ter verificatie ingediend bij de
betreffende curator.

25-09-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder enige informatie verstrekt
over de financiële situatie van CoMMpartment Group B.V. De verklaring van het
bestuur dat CoMMpartment Group B.V. niet in staat is om de vordering van
gefailleerde te voldoen w ordt ondersteund door de verstrekte stukken. De
vordering op CoMMpartment Group B.V. lijkt daarom niet te kunnen w orden
geïnd.

24-12-2019
3

Afgew acht dient te w orden of een verificatievergadering in het faillissement
van Drost Design B.V. zal w orden gehouden. Vooralsnog lijkt dit niet het geval.

24-03-2020
4

Gelet op het feit dat de curator van Drost Design B.V. verw acht het
faillissement vereenvoudigd af te w ikkelen, is de vordering van Lennagement
B.V. oninbaar. Er resteren geen w erkzaamheden.

24-06-2020
5

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

Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog is door geen bank een vordering ingediend. De verw achting is dat
dit ook niet zal gebeuren. De rekening die Lennagement B.V. bij de Volksbank
aanhield kende een positief saldo van € 228,03. Dit bedrag zal op de
faillissementsrekening w orden gestort.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo van de rekening die Lennagement B.V. bij de Volksbank aanhield, is
de afgelopen verslagperiode gestort op de faillissementsrekening.

27-06-2019
1

25-09-2019
2

5.2 Leasecontracten
Lennagement B.V. heeft geen leasecontracten gesloten.

27-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich (nog) geen zekerheidsgerechtigden gemeld.

27-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

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

27-06-2019
1

Een der crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Er zijn echter geen bedrijfsmiddelen dan w el voorraden aangetroffen. Daarom
kunnen er geen zaken w orden afgegeven aan de crediteur.

25-09-2019
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een retentierecht kenbaar
gemaakt.

27-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een reclamerecht kenbaar
gemaakt.

27-06-2019
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.
Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervaltermijnen ex artikel 7:44
BW voor het inroepen van dit recht inmiddels zijn verlopen.

24-12-2019
3

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog resteren er geen w erkzaamheden.

27-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Lennagement B.V. exploiteerde geen activiteiten. Voortzetting behoort daarom
niet tot de mogelijkheden.

27-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Lennagement B.V. exploiteerde geen activiteiten. Een doorstart behoort
daarom niet tot de mogelijkheden.

27-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

27-06-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

27-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

7. Rechtmatigheid

27-06-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van Lennagement B.V. is fysiek aangeleverd. Overige
(digitale) administratie is (nog) niet aangeleverd. Volgens de bestuurder van
Lennagement B.V. is de boekhouding compleet, maar heeft de accountant een
grote achterstand in het verw erken ervan. Ondanks herhaaldelijke verzoeken
van de bestuurder daartoe zouden slechts recentelijk de conceptcijfers van
2015 door de accountant zijn aangeleverd, terw ijl de jaarrekeningen van 2016,
2017 en 2018 in het geheel niet zijn aangeleverd. De bestuurder is in 2018
gew isseld van accountant. Deze kon de cijfers echter niet aansluiten, omdat de
cijfers over de voorgaande jaren ontbraken. Vooralsnog is nog geen
administratie van de accountant(s) ontvangen.

27-06-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is administratie ontvangen van de voormalig
accountant van Lennagement B.V. Volgens deze accountant is 2015 het laatste
boekjaar w aarvoor een jaarrekeningdossier is aangemaakt. De administraties
van 2016 en 2017 zouden incompleet zijn en voor 2018 is in het geheel geen
administratie verw erkt. In de komende verslagperioden(n) zal de administratie
nader w orden onderzocht, w aarna ook een oordeel kan w orden gegeven over
de boekhoudplicht.

25-09-2019
2

In de derde verslagperiode is de overgelegde administratie nader onderzocht.
De administratie is echter nog niet compleet w ant er is geen aanvullende
administratie ontvangen. Om die reden is onvoldoende voldaan aan de
boekhoudplicht.

24-12-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn niet
gedeponeerd.

27-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Lennagement B.V. is op grond van artikel 2:395a BW niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

27-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien Lennagement B.V. in 2002 is opgericht is een mogelijke vordering
uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de aandelen
verjaard.

27-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht. Daarmee
staat ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-06-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

27-06-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Naar aanleiding daarvan zijn een aantal vragen aan de bestuurder gesteld.

25-09-2019
2

In de derde verslagperiode is correspondentie gevoerd met de bestuurder
over de inhoud van de administratie. In de komende verslagperiode zal
w orden bepaald of er naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek
vervolgmaatregelen dienen te w orden genomen.

24-12-2019
3

In de vierde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De
bevindingen zullen, in het kader van hoor en w ederhoor, in de komende
verslagperiode w orden voorgelegd aan het bestuur.

24-03-2020
4

In de vijfde verslagperiode is een reactie van het bestuur ontvangen.
Uiteindelijk is een minnelijke regeling getroffen inzake het onbehoorlijk bestuur
en een verdachte transactie. Het bestuur zal in acht maandelijkse termijnen
een totaalbedrag van € 10.000,- voldoen aan de boedel tegen finale kw ijting.
Daarvan is reeds een bedrag van € 1.500,- ontvangen.

24-06-2020
5

In de zesde verslagperiode is een drietal termijnen ontvangen. In totaal is in
het kader van de minnelijke regeling vooralsnog een bedrag van € 5.000,ontvangen. De resterende termijnen dienen in de komende vier maanden te
w orden voldaan, w aarbij de laatste termijn medio januari 2021 w ordt
verw acht.

24-09-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

27-06-2019
1

Naar verw achting w orden de antw oorden op de gestelde vragen in de
volgende verslagperiode ontvangen. Naar aanleiding daarvan zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

25-09-2019
2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek, mede aan de
hand van antw oorden van de bestuurder, voortgezet. In de komende
verslagperiode zal w orden bepaald of er naar aanleiding van de conclusies van
het onderzoek vervolgmaatregelen dienen te w orden genomen.

24-12-2019
3

In de vierde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De
bevindingen zullen, in het kader van hoor en w ederhoor, in de komende
verslagperiode w orden voorgelegd aan het bestuur.

24-03-2020
4

In de vijfde verslagperiode is een minnelijke regeling getroffen met het
bestuur. De nakoming van deze regeling zal in de komende verslagperiode(n)
w orden gemonitord.

24-06-2020
5

In de komende verslagperiode(n) zal de nakoming van de minnelijke regeling
w orden gemonitord.

24-09-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

27-06-2019
1

€ 9,08

25-09-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

27-06-2019
1

€ 28.341,00

25-09-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-06-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

27-06-2019
1

€ 1.500,00

25-09-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

27-06-2019
1

1

25-09-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

27-06-2019
1

€ 58.446,06

25-09-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

27-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de afgelopen verslagperiode zijn de crediteuren aangeschreven. In de
volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader w orden geïnventariseerd.

27-06-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen vorderingen meer ingediend. De
verw achting is dat dit ook niet meer zal gebeuren. De w erkzaamheden zijn
daarmee afgerond.

24-03-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzocht dient te w orden of en op w elke w ijze de aandelen in
CoMMpartment Group B.V. te gelde gemaakt kunnen w orden;
- Onderzocht dient te w orden of CoMMpartment Group B.V. verhaal biedt;
- De vordering op Drost Design B.V. dient te w orden ingediend in het

27-06-2019
1

faillissement
- De oorzaak- en rechtmatigheidonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.
- Onderzocht dient te w orden of en op w elke w ijze de aandelen in
CoMMpartment Group B.V. te gelde gemaakt kunnen w orden;
- Onderzocht dient te w orden of CoMMpartment Group B.V. verhaal biedt;
- De oorzaak- en rechtmatigheidonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.

25-09-2019
2

- het bestuur dient te w orden verzocht om de turboliquidatie van
CoMMpartment Group B.V., met medew erking van de curator van Drost Design
B.V., in gang te zetten;
- de rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond;
- de crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.

24-12-2019
3

De bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek dienen, in het kader van
hoor en w ederhoor, te w orden voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde.

24-03-2020
4

De nakoming van de minnelijke regeling met het bestuur dient te w orden
gemonitord.

24-06-2020
5

De nakoming van de minnelijke regeling met het bestuur dient te w orden
gemonitord.

24-09-2020
6

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

27-06-2019
1

Na ontvangst van de laatste betalingstermijn inzake de minnelijke regeling met
het bestuur zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

24-06-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
24-12-2020

24-09-2020
6

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.

27-06-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

