FAILLISSEMENTSVERSLAG

2.

Datum 25 augustus 2014.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Selamat Innovations BV
: F.5/14/290
: 13 maart 2014
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr S.S. van Nijen

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Ontwikkeling en verkoop van nieuwe producten
: Niet bekend.
: geen.

Saldo boedelrekening

: € 160,93.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 11 april t/m 25 augustus 2014
: 13,35 uur
: 29,50 uur

1.

Inventarisatie

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken bij arrest d.d. 13 maart 2014 van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden op aanvrage van de accountant van gefailleerde. Achterliggende
oorzaak van het faillissement is een geschil tussen de beide bestuurders hetgeen ertoe
geleid heeft, dat bestuurder Trint activa en activiteiten aan Selamat heeft onttrokken en
deze binnen haar eigen onderneming heeft geëxploiteerd. Bij vonnis van de rechtbank
Gelderland d.d. 18 oktober 2013 in kort geding, aangespannen door Selamat BV en
bestuurder De Jeer tegen Trint en haar bestuurders, zijn laatstgenoemden veroordeeld
onder meer tot afgifte van activa, waaronder een matrijs, van de administratieve
bescheiden alsmede tot een verbod om anders dan namens Selamat en met
toestemming van bestuurder De Jeer, ondernemingsactiviteiten van Selamat uit te
oefenen. Deze situatie heeft de facto geleid tot staken van de ondernemingsactiviteiten.

3.

Activa

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
Tot de boedel behoort een matrijs voor het produceren van kunststoffen giethulpstukken, (zgn. “Paint-Assist”) die op verfblikken kunnen worden geplaatst.
Voor dit schenksysteem met bijbehorend hulpstuk is anders dan in het voorgaande
verslag gemeld, geen octrooi verleend. Het modelrecht op de Paint Assist is door
bestuurder Trint BV - ten onrechte - geregistreerd op haar naam in plaats van op naam
van Selamat. Trint is niet bereid de registratie van het modelrecht te corrigeren. Op dit
geschilpunt wordt in een volgend verslag teruggekomen.

3.6

Verkoopopbrengst
Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden.

3.7

Boedelbijdrage
Genoemde activa vallen vrij in de boedel.
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Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Er is nog een voorraad aanwezig van ca. 10.000 stuks Paint Assists.

3.10 Verkoopopbrengst
Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Er is een banksaldo aangetroffen van € 160,93
7.

Rechtmatigheid

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 3 november 2010. De geplaatste aandelen
zijn volgestort met een bedrag van € 18.000. Het gestorte bedrag is echter daags na de
storting weer opgenomen door Trint. Over deze gang van zaken bestaat verschil van
mening met Trint.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De hiervoor sub 1.7 en sub 3.5 beschreven gang van zaken is aan te merken als
onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen door de betreffende bestuurder. Deze is
hierop aangesproken. Hierop wordt in een volgend verslag teruggekomen.

7.6

Paulianeus handelen
Zie hiervoor sub 7.5.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn nog geen bijzondere boedelvorderingen aanwezig.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vorderingen ingediend van € 3.198.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft geen vorderingen.

8.4

Andere preferente crediteuren
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van € 750 terzake
van de kosten van de aanvrage.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Voor zover bekend zijn er 7 concurrente crediteuren die gezamenlijk te vorderen
hebben een bedrag van € 45.670,17.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Deze is thans nog niet aan te geven.
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9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
Deze is thans nog niet aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- vervolg actie bestuursaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen.
- verkoop van de activa.
- onderzoek administratie.

9.3

Indiening volgend verslag
25 november 2014.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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