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Algemene gegevens
Naam onderneming
W iSH Events International B.V.

02-04-2020
1

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds 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 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. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.
Adres: Esp 264, 5633 AC Eindhoven
KVK-nummer: 66227917
Handelsnamen: W iSH Events International B.V., Global Event Group Europe,
W ish Events International, One W orld, One W orld Festival
Datum van oprichting: 13-06-2016

Activiteiten onderneming

02-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: dienstverlening voor
uitvoerende kunst; het organiseren van internationale (muziek)evenementen.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: het organiseren van
festivals in de internationale markt.

02-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 559.976,00

€ 17.623,00

€ 1.683.519,00

2017

€ 33.191,00

€ -227.262,00

€ 328.720,00

Toelichting financiële gegevens
Naast de cijfers over 2017 en 2018 is er ook een kolommenbalans over 2019
beschikbaar.

02-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2
Toelichting
Er w aren tw ee w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

02-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 64,06

02-04-2020
1

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 64,09

28-09-2020
2

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 64,15

22-03-2021
3

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 64,21

21-09-2021
4

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 64,27
Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

17-03-2022
5

Verslagperiode
van
3-3-2020

02-04-2020
1

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

28-09-2020
2

t/m
27-9-2020
van
28-9-2020

22-03-2021
3

t/m
19-3-2021
van
20-3-2021

21-09-2021
4

t/m
20-9-2021
van
21-9-2021

17-03-2022
5

t/m
16-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 45 min

2

6 uur 20 min

3

5 uur 15 min

4

1 uur 15 min

5

1 uur 30 min

totaal

31 uur 5 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
intakegesprek met de bestuurder van gefailleerde, verzamelen informatie en
administratie, ontslag w erknemers, informeren en overleg UW V, inventarisatie
schulden, bestudering informatie en administratie.

02-04-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
onderzoek, correspondentie divers.

28-09-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, onderzoek, correspondentie divers.

22-03-2021
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
correspondentie divers.

21-09-2021
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
correspondentie divers.

17-03-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is: Global Event Group B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is: de heer N. van Vijfeijken.

02-04-2020
1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is: Global Event Group B.V.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

02-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er lopen een aantal verzekeringen. W aar mogelijk zullen die w orden beëindigd.

02-04-2020
1

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

28-09-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij is gevestigd op het
adres van Stagekings B.V. Er is geen sprake van een formele
(onder)huurovereenkomst.

02-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een w erknemer.

02-04-2020

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
De gefailleerde vennootschappen W iSH Events International B.V. en
Stagekings B.V. maken deel uit van een groep w aarvan Global Event Group
B.V. het hoofd is. Dochtervennootschappen van Global Event Group B.V. zijn
W iSH Events International B.V., Stagekings B.V., Unbranded Concepts B.V. en
E4D Events B.V. W iSH Events International B.V. houdt 75% van de aandelen in
W iSH Events Group Latin America SA de CV in Mexico. Deze onderneming w ordt
w aarschijnlijk ook binnenkort failliet verklaard.
Global Event Group B.V. is een bekende speler in de internationale
festivalindustrie. E4D Events B.V. is het organisatiebureau voor festivals op de
Nederlandse markt. W iSH Events International B.V. is het organisatiebureau
voor festivals op de internationale markt. Stagekings B.V. is actief als
podiumbouw er binnen de festivalmarkt (voor de zustervennootschappen maar
ook voor derden). Unbranded Concepts B.V. is een bedrijf w aarmee w hitelabel
evenementenconcepten w orden ontw ikkeld voor promotors of organisatoren in
binnen- en buitenland. Daaruit vloeit dan mogelijk w eer w erk voort voor de
andere vennootschappen binnen de groep.
De faillissementen kennen een langere voorgeschiedenis.
In 2006 zijn tw ee ondernemers gestart met de organisatie van festivals (met
name W ish Outdoor) en het bouw en van decors voor dergelijke festivals. De
tw ee ondernemers kregen uiteindelijk een vergaand verschil van inzicht over
het uitbouw en van de succesformule. Dit heeft destijds geleid tot diverse
procedures, w aaronder een procedure bij de Ondernemingskamer.
Aanvankelijk w erden de activiteiten verricht in een V.O.F. en een stichting. In
2013 is W ish Events B.V. opgericht (later gew ijzigd in W ish IP B.V.). De tw ee
ondernemers w aren beiden 50% aandeelhouder via hun
houdstermaatschappijen. In 2015 zijn W e Projects B.V. en SK Projects B.V.
opgericht als 100% dochterondernemingen van W ish IP B.V. De organisatie
van festivals w erd vanuit W ish IP B.V. ingebracht in W e Projects B.V. De
decorbouw w erd ingebracht in Stagekings V.O.F. W ish IP B.V. behield alleen
nog de intellectuele eigendomsrechten. In Stagekings V.O.F. w as W ish IP B.V.
voor 50 % vennoot.
De onenigheid tussen de tw ee ondernemers heeft onder meer geleid tot een
vaststellingsovereenkomst op grond w aarvan de aandelen van W ish IP B.V. in
SK Projects B.V. in 2016 w erden overgedragen aan de houdstermaatschappij
van de ene ondernemer. SK Projects B.V. w erd toen, in plaats van W ish IP B.V.,
vennoot in Stagekings V.O.F. Uiteindelijk w erd SK Projects B.V. enig
overgebleven vennoot van Stagekings V.O.F. De activiteiten van deze V.O.F.
zijn per 1 januari 2017 overgeheveld naar SK Projects B.V.
Uiteindelijk zijn SK Projects B.V. en Stagekings V.O.F. begin 2018 in staat van
faillissement verklaard.
Deze faillissementen vloeiden voort uit het geschil tussen de tw ee
ondernemers. Ondanks de splitsing van activiteiten die is aangebracht, bleven
de problemen tussen de ondernemers invloed hebben op de ondernemingen.
Er w aren te hoge juridische kosten. Ook w erd een toezegging aan SK Projects
B.V. om diverse podia te mogen bouw en ondanks de gemaakte afspraken niet
nagekomen. Directe aanleiding voor de faillissementen w as dat een
buitenlandse partner grote betalingen die gedaan moesten w orden niet deed.
Door alle problemen stond de liquiditeit zodanig onder druk dat het salaris van
de w erknemers niet betaald konden w orden. Daardoor zijn de faillissementen
uitgesproken.

1

Stagekings B.V. heeft in de faillissementen van SK Projects B.V. en Stagekings
V.O.F. een doorstart gemaakt. Directe aanleiding van die faillissementen w as
het feit dat de buitenlandse partner die de licentiefee voor Dreamfields Mexico
2018 aan W iSH Events International B.V moest voldoen dat ondanks veel
aandringen niet deed. Daardoor kon SK Projects B.V. ook niet aan de slag met
het bouw en van het podium.
Ongeveer een maand na de faillissementen van SK Projects B.V. en Stagekings
V.O.F. w erd de fee alsnog betaald. Toen moest er alsnog met spoed een
podium w orden gebouw d. Daarom is een doorstart gerealiseerd in Stagekings
B.V. Vanw ege het feit dat er met spoed een podium voor Dreamfields Mexico
2018 moest w orden gebouw d w as er geen tijd om in het kader van de
doorstart te verhuizen. Daarnaast kostte een verhuizing ruim € 50.000,-. De
doorstart is daarom in hetzelfde pand, met relatief hoge huurlasten,
gerealiseerd.
Er w as inmiddels een investeerder gevonden die bereid w as substantiële
investeringen te doen om de formule tot een succes te maken.
Dreamfields Mexico 2018 w as commercieel een succes, maar groei w as nodig.
Er w erd een verlies gerealiseerd, maar dat is niet ongebruikelijk bij een festival
dat voor het eerst georganiseerd w ordt. Ook w aren er het eerste jaar veel
bijkomende kosten ter plekke. Voor volgende edities kon er op kosten
bespaard w orden door met meer plaatselijke partijen te gaan w erken. De
eerste keer w as dat niet gebeurd vanw ege tijdgebrek en om op safe te
spelen.
Gelet op de editie 2018 w aren de vooruitzichten voor Dreamfields 2019 goed.
Online w aren er veel volgers.
Om de editie 2019 te gaan organiseren w as voorfinanciering nodig. Er is toen
via Collin Crow dfunding en KNAB financiering via crow dfunding gezocht. Ook
daarvoor w as de belangstelling groot. De financiering is volledig gerealiseerd.
Er ontstonden echter problemen met de buitenlandse partner die niet conform
afspraak betaalde. Daarmee zijn toen diverse gesprekken gew eest. Er zijn
toen goede nieuw e afspraken gemaakt, w aarbij een bedrag van € 30.000,ineens betaald zou w orden en w aarbij een verdere betalingsplanning is
afgesproken met een flinke boeteclausule. Toen die eerste betaling w erd
gedaan en de afspraken w erden getekend, gaf dat voldoende vertrouw en om
de activiteiten voort te zetten. W iSH Events International B.V. is toen artiesten
gaan boeken en Stagekings B.V. is toen begonnen met de bouw van een
podium.
W ederom stopte de buitenlandse partner echter met betalen. Dat terw ijl het
point of no return eigenlijk al w as gepasseerd en het ook schadelijk zou zijn
voor de goede naam van de gefailleerde vennootschappen om het festival op
dat moment nog te annuleren. Daarom is toen besloten om toch door te gaan
met de organisatie van Dreamfields Mexico 2019.
Dreamfields Mexico 2019 w erd commercieel w eer een succes. W ederom w erd
er een klein verlies geleden, maar dat een investering meer tijd nodig heeft om
te renderen is op zich niet ongebruikelijk. W at de nekslag voor de gefailleerde
vennootschappen w as, w as dat de buitenlandse partner veel facturen van
W iSH Events International B.V. en Stagekings B.V. (in totaal ongeveer €
240.000,-) niet betaalde zodat de cashflow bij deze vennootschappen stil viel.
December en januari zijn altijd al slechte maanden in de festivalbranche en als
er dan geen cashflow is, leidt dat direct tot problemen. Nieuw e projecten
stonden nog niet op stapel.
Gelet op de omstandigheden w as een aanvullende financiering op korte
termijn niet mogelijk. Dat heeft geleid tot het faillissement van beide
vennootschappen.

De door bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaken zijn in grote lijnen
juist gebleken.

28-09-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

02-04-2020
1

Toelichting
Er w aren tw ee w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

02-04-2020
1

Toelichting
Er w aren drie w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-3-2020

2

geen

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
geen

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

02-04-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken.

02-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

02-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

geen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrijfsmiddelen. Vooralsnog is
hiervan ook niet gebleken.

02-04-2020
1

Er zijn inderdaad geen bedrijfsmiddelen.

17-03-2022
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet aan de orde.

02-04-2020
1

Niet aan de orde.

17-03-2022
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek.

02-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

geen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden.
Er is ook geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten stonden stil. Er
liepen op dit moment geen projecten.

02-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek.

02-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Creditsaldo bank

€ 64,06

€ 0,00

totaal

€ 64,06

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er w as een beperkt creditsaldo bij ING Bank N.V. Dit saldo is op de
boedelrekening overgemaakt.
Verder houdt gefailleerde 75% van de aandelen in W iSH Events Group Latin
America SA de CV in Mexico. Deze aandelen vertegenw oordigen w aarschijnlijk
geen w aarde nu de betreffende onderneming vermoedelijk binnenkort ook
failliet w ordt verklaard.
Onedrzocht w ordt in hoeverre eventuele domeinnamen overgedragen kunnen
w orden.

02-04-2020
1

De domeinnamen behoren niet tot de boedel.

28-09-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie.

02-04-2020
1

Onderzoek.

28-09-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zou een vordering van ongeveer € 150.000,00 zijn op partijen in Mexico. De
betreffende vorderingen zijn w aarschijnlijk oninbaar. Dit w ordt nog onderzocht.

02-04-2020
1

Het betreffende onderzoek loopt nog.

22-03-2021
3

De mogelijkheden w orden nog steeds onderzocht. In dat kader vindt ook
overleg plaats.
Verder is er sprake van een vordering in rekening-courant op een inactieve
Nederlandse vennootschap. Ook in deze w orden de mogelijkheden
onderzocht.

21-09-2021
4

De vorderingen op de buitenlandse vennootschappen zijn oninbaar.
De Nederlandse gelieerde vennootschap verw acht binnenkort een voorstel te
kunnen doen.

17-03-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

02-04-2020
1

Onderzoek en overleg.

22-03-2021
3

Overleg en correspondentie.

21-09-2021
4

Correspondentie.

17-03-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Bij ING Bank N.V. w as sprake van een beperkt creditsaldo.
W el zijn er financiers/investeerders met vorderingen.

5.2 Leasecontracten

02-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

02-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aan de orde nu er geen zaken zijn aangetroffen w aarop een
zekerheidsrecht gevestigd zou kunnen zijn.

02-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

02-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet aan de orde nu er geen zaken zijn w aarop een eigendomsvoorbehoud
van toepassing kan zijn.

02-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

02-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

02-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

02-04-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu er geen
lopende projecten w aren.

02-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

02-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

02-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu er geen lopende projecten w aren en de festivalbranche vanw ege de
huidige Corona-crisis is ingestort, is een doorstart niet aan de orde.

02-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

02-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

02-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is overhandigd. Een eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden. Het onderzoek zal nog w orden afgerond.

02-04-2020
1

De afronding van het onderzoek leidt niet tot opmerkingen.

28-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2016: 31-01-2018
2017: 09-07-2019
2018: 03-01-2020 (voorlopige jaarrekening)

02-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van artikel 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake
van een samenstellingsverklaring.

02-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen blijken te zijn volgestort.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 100,00 en een gestort kapitaal
van € 100,00.

02-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-04-2020
1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Nee

28-09-2020
2

Toelichting
Er is vooralsnog geen reden om de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk
te stellen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Op dit moment zijn er geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-04-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

02-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie; eerste onderzoek administratie.

02-04-2020
1

Afronding onderzoek.

28-09-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

€ 12.806,68

28-09-2020
2

Toelichting
UW V heeft inmiddels een preferente boedelvordering aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.154,00

02-04-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 9.154,00 aan preferente vorderingen
ingediend. Het betreft loonheffingen.

€ 28.324,00

28-09-2020
2

Toelichting
Het betreft inmiddels ook omzetbelasting.

€ 28.957,00

8.3 Pref. vord. UWV

22-03-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

€ 25.636,34

28-09-2020
2

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 11.245,45

02-04-2020
1

Toelichting
Een w erknemer heeft een vordering ingediend inzake kosten die niet zouden
w orden overgenomen door UW V.

€ 1.737,57

28-09-2020
2

Toelichting
De vordering w as niet correct opgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

02-04-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er negen concurrente
crediteuren.
Er zijn op dit moment drie concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

5

28-09-2020
2

Toelichting
Er zijn op dit moment vijf concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

6
Toelichting
Er zijn op dit moment zes concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-03-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 887.512,81

02-04-2020
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een bedrag van ongeveer € 750.000,00. Er is voor een bedrag
van € 887.512,81 aan concurrente vorderingen ingediend.
Een substantiële vordering w ordt door gefailleerde betw ist.

€ 889.276,11

28-09-2020
2

Toelichting
De financier heeft inmiddels ook haar vordering ingediend.

€ 889.380,17

22-03-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn slecht omdat er vrijw el zeker geen
sprake lijkt te zijn van actief.

02-04-2020
1

Gelet op het nog te verw achten actief en de hoogte van de
boedelvorderingen zullen er geen uitkeringen aan crediteuren kunnen
w orden gedaan.

17-03-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

02-04-2020
1

Correspondentie.

28-09-2020
2

Correspondentie.

22-03-2021
3

Geen.

21-09-2021
4

Geen.

17-03-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

02-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

02-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

02-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

02-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek of vorderingen op Mexicaanse vennootschappen geïncasseerd
kunnen w orden;
b. onderzoek mogelijkheden overdracht domeinnaam;
c. bekijken w at er met de Mexicaanse dochtervennootschap gebeurt;
d. onderzoek administratie;
e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
g. inventarisatie crediteuren.

02-04-2020
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek of vorderingen op Mexicaanse vennootschappen geïncasseerd
kunnen w orden;
b. bekijken w at er met de Mexicaanse dochtervennootschap gebeurt;
c. afw ikkeling.

28-09-2020
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek of vorderingen op Mexicaanse vennootschappen geïncasseerd
kunnen w orden;
b. bekijken w at er met de Mexicaanse dochtervennootschap gebeurt;
c. afw ikkeling.

22-03-2021
3

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek of vorderingen op Mexicaanse vennootschappen geïncasseerd
kunnen w orden;
b. bekijken w at er met de Mexicaanse dochtervennootschap gebeurt;
c. onderzoek mogelijkheden invordering rekening-courantpositie;
d. afw ikkeling.

21-09-2021
4

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. overleg over invordering rekening-courantpositie;
b. afw ikkeling.

17-03-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Indien er geen bijzonderheden blijken, kan het faillissement w aarschijnlijk in
de komende verslagtermijn w orden afgew ikkeld.

02-04-2020
1

Als er voldoende informatie beschikbaar komt inzake de vennootschappen in
Mexico, kan het faillissement w aarschijnlijk in de komende verslagtermijn
w orden afgew ikkeld.

28-09-2020
2

Als er voldoende informatie beschikbaar komt inzake de vennootschappen in
Mexico, kan het faillissement w aarschijnlijk in de komende verslagtermijn
w orden afgew ikkeld.

22-03-2021
3

Als er voldoende informatie beschikbaar komt inzake de vennootschappen in
Mexico en er zicht komt op invordering van de rekening-courantpositie, kan het
faillissement w aarschijnlijk in de komende verslagtermijn w orden afgew ikkeld.

21-09-2021
4

De gelieerde vennootschap verw acht binnenkort een voorstel te kunnen
doen inzake afw ikkeling van de rekening-courantpositie. Na afw ikkeling van
die positie kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

17-03-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
17-9-2022

17-03-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

02-04-2020
1

Geen.

28-09-2020
2

Geen.

22-03-2021
3

Geen.

21-09-2021
4

Geen.

17-03-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

