SURSEANCEVERSLAG

1.

Datum 27 maart 2014

Surseance (voorlopig)
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Bewindvoerder
Rechter-commissaris

: Stichting Werkgemeenschap BDU
: S.05/14/9
: 3 maart 2014
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten c.q. doel
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Beheer van aandelen in de Kon. BDU Holding BV.
: n.v.t.
: Geen

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 3 t/m 27 maart 2014
: 21,55 uren
: 21,55 uren

1.

Inventarisatie

1.1

Bestuur
De Stichting is opgericht in 1977 met als doelstelling het bevorderen van de continuïteit
van en het sociaal beleid in het bedrijf van de Koninklijke BDU Holding BV, (hierna
BDU Holding) in het bijzonder het verschaffen medezeggenschap en een financieel
belang in die vennootschap onder meer door uitgifte aan de werknemers van
certificaten van de door de Stichting gehouden aandelen in BDU Holding. Het bestuur
van de Stichting bestaat uit 4 bestuursleden.

1.2

Exploitatieresultaat
2013: € 6.707 (negatief)
2012: € 53.822

1.3

Balanstotaal
2013: € 662.574

1.4

Lopende procedures
Een tweetal ex-certificaathouders heeft een faillissementsaanvrage tegen de Stichting
ingediend, welke aanvragen zijn aangehouden ten gevolge van het door het bestuur
van de Stichting ingediende verzoek tot verlening van surseance van betaling.

1.5

Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen.

1.6

Huur
De Stichting maakt gebruik van de faciliteiten van BDU Holding.

1.7

Aanleiding surseance
Tot het vermogen van de Stichting behoort in eigendom 31% van de aandelen in BDU
Holding. Deze portefeuille omvat 3.886 aandelen. De Stichting beheert deze aandelenportefeuille overeenkomstig haar doelstelling ten behoeve van de werknemers van
BDU Holding en haar dochtervennootschappen. Van de aandelen worden certificaten
uitgegeven (50 certificaten per aandeel). Bij de aanvang van het dienstverband wordt
aan elke werknemer van BDU Holding BV 1 certificaat uitgereikt. Voorts bestaat voor
werknemers de mogelijkheid om meerdere certificaten door aankoop te verwerven. In
geval van onder meer beëindiging van het dienstverband dient de certificaathouder zijn
certificaten aan te bieden aan de Stichting die verplicht is tot aankoop van deze
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certificaten over te gaan en tot uitbetaling van de overnamesom uiterlijk 1 jaar na de
verkrijging van de certificaten. De waarde van een aandeel in de onderlinge overdracht
tussen certificaathouders en de Stichting wordt vastgesteld op basis van de
jaarrekeningen van BDU Holding over de laatste 6 jaren. Verslechtering in de
resultaten noodzaakte BDU Holding tot sanering in haar personeelsbestand. Gevolg
daarvan is geweest, dat aldus ontslagen werknemers hun certificaten van aandelen ter
verzilvering aanboden aan de Stichting. Dit heeft er toe geleid, dat (thans) 51 excertificaathouders gezamenlijk te vorderen hebben in totaal € 667.029,51. Hiervan is
per 1 maart 2014 een bedrag van € 234.631,26 opeisbaar. Van de overige vorderingen
wordt er maandelijks een aantal opeisbaar; per 31 december 2014 zijn alle overige
vorderingen opeisbaar. De vorderingen zijn vastgesteld op de in het jaar van
aanbieding (2012 en 2013) berekende waarde van de aandelen zoals hiervoor
aangegeven. De Stichting beschikt niet over voldoende liquide middelen om deze
vorderingen te voldoen. Weliswaar beschikt de Stichting over 2.642 niet gecertificeerde
aandelen (naast 1.244 wel gecertificeerde aandelen), met een naar voornoemde
maatstaf berekende waarde van ruim € 1,2 mio, maar het bestuur onderzoekt thans
nog de mogelijkheden van verkoop van dit aandelenpakket, hetzij aan de
medeaandeelhouders, hetzij aan derden.
Verkoop van de niet-gecertificeerde aandelen door de Stichting tegen een
aanvaardbare koers is een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van
voldoende liquide middelen om de vorderingen van de ex-certificaathouders geheel of
gedeeltelijk te kunnen voldoen.
Het bestuur heeft surseance van betaling aangevraagd ter voorkoming van de
behandeling van de hiervoor sub 1.4 vermelde faillissementsaanvrage.
2.

Personeel
Bij de Stichting is geen personeel in dienst.

3.

Activa

Onroerende zaken
Tot de boedel behoren geen onroerende zaken.
Bedrijfsmiddelen
Tot de boedel behoren geen bedrijfsmiddelen.
Voorraden/onderhanden werk
Niet van toepassing.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Tot de boedel behoren 3.886 aandelen in BDU Holding. Van 1.244 aandelen zijn in
totaal 62.200 certificaten ter grootte van elk 1/50e aandeel uitgegeven en in bezit van in
totaal 180 medewerkers van BDU Holding BV en haar dochtervennootschappen. Van
de overige 2.747 aandelen zijn geen certificaten uitgegeven.
3.13 Waardering
Met betrekking tot de verkoop van de aandelen in BDU Holding is krachtens de
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statuten van BDU Holding een blokkeringsregeling van toepassing.
Artikel 14 lid 5 van de statuten van de Stichting bepaalt dat in geval van
faillietverklaring of aanvrage van surseance van betaling de door de Stichting
gehouden aandelen tegen intrekking van de daar tegenover uitgegeven certificaten aan
de certificaathouders in eigendom worden overgedragen.
Dit is derhalve van toepassing op de 1.244 in certificaten uitgegeven aandelen. De
vordering tot levering van aandelen in eigendom is aan te merken als een obligatoire
voor verificatie vatbare vordering.
De administratievoorwaarden van de Stichting bepalen onder meer in artikel 5 lid 2 en
7, dat de waarde van de vertegenwoordigde aandelen de waarde is die per 31
december van het jaar voorafgaand aan de aanbieding van de certificaten is
vastgesteld door de externe accountant van de vennootschap. Tegen deze waarde
worden door de Stichting certificaten uitgegeven en ingenomen.
Daarnaast komt aan de certificaathouders op grond van art. 3:259 BW gezamenlijk een
pandrecht toe op de aandelen waarvan zij de certificaten houden.
De surseance werkt derhalve ex art. 232 lid 1 Fw niet ten aanzien van deze door
zekerheid versterkte vorderingen, tenzij certificaathouders afstand doen van hun
pandrecht.
Artikel 3:259 lid 3 BW voorziet in een afwijkende regeling voor de executie van het
pandrecht.
4.

Debiteuren
Er zijn geen debiteuren aanwezig.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Rabobank Barneveld-Voorthuizen heeft een vordering van € 104.282,16. De
Rabobank heeft geen zekerheden bedongen.

6.

Perspectieven surseance
Het zicht op bevrediging van de crediteuren wordt geheel bepaald door de
mogelijkheden om de aandelen te kunnen vervreemden tegen een aanvaardbare
koers. Dit laatste is mede afhankelijk van het zicht op verbetering van de
bedrijfsresultaten van BDU Holding en daarmee ook van zicht op uitkering van
dividend.
Ook voor inkoop van de door de Stichting gehouden eigen aandelen door BDU Holding
is een verbetering van de eigen vermogenspositie voorwaarde. De verwachtingen voor
de jaren 2015 en 2016 zijn positief.
Zoals hiervoor sub 1.7 aangegeven onderzoekt het bestuur de mogelijkheden van
verkoop van aandelen aan de medeaandeelhouders dan wel aan derden. Het bestuur
streeft naar een opbrengst waaruit de crediteuren een bevredigend aanbod kan worden
aangeboden.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is correct bijgehouden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn jaarlijks tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn geen bijzondere boedelvorderingen.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Er zijn geen vorderingen van de fiscus.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Er zijn geen vorderingen van het UWV.

8.4

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen preferente crediteuren.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 53 concurrente crediteuren met een gezamenlijke vordering van € 830.750,67.
9.

Overig

9.1

Crediteurenvergadering
De crediteurenvergadering is bepaald op 29 april 2014 te 11.30 uur in het gebouw van
de rechtbank Gelderland te Zutphen.

9.2

Indiening volgend verslag
27 juni 2014.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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