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GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG                                                                      
EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE MCGREGOR FASHION GROUP 

VERSLAG NR. 9   
inzake de faillissementen van: 

  

Naam vennootschap Datum surseance Datum faillissement Faillissementsnr. 

Adam Menswear B.V. 10 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/292F 
Cofi Maastricht B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/298F 
Deno B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/294F 
Emergo Sportswear B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/300F 
Gaastra Holding Netherlands B.V. n.v.t. 15 juli 2016 C/13/16/329F 
Gaastra International Footwear B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/297F 
Gaastra International Sportswear B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/302F 
Gaastra Retail B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/295F 
McGregor E-Store B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/296F 
McGregor Fashion Group B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/301F 
McGregor Fashion Group Holding B.V. 10 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/293F 
McGregor Holding Netherlands B.V. n.v.t. 15 juli 2016 C/13/16/328F 
McGregor Retail B.V. 24 juni 2016 28 juni 2016 C/13/16/299F 

 

Curatoren  : mr. M.R. van Zanten en mr. M.N. de Groot 

Rechter-commissaris : mr. K.M. van Hassel 

Verslagperiode  : 5 februari 2019 t/m 22 december 2019  

Datum verslag  :  23 december 2019 
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1. VOORAF 

Dit is het negende gecombineerde openbare verslag van de curatoren (de "Curatoren") in de 
faillissementen van Adam Menswear B.V. ("Adam Menswear"), Cofi Maastricht B.V. 
("Cofi Maastricht"), Deno B.V. ("Deno"), Emergo Sportswear B.V. ("Emergo 
Sportswear"), Gaastra Holding Netherlands B.V. ("Gaastra Holding Netherlands"), 
Gaastra International Footwear B.V. ("Gaastra International Footwear"), Gaastra 
International Sportswear B.V. ("Gaastra International Sportswear"), Gaastra Retail B.V. 
("Gaastra Retail"), McGregor E-Store B.V. ("McGregor E-Store"), McGregor Fashion 
Group B.V. ("McGregor Fashion Group"), McGregor Fashion Group Holding B.V. 
("McGregor Fashion Group Holding"), McGregor Holding Netherlands B.V. ("McGregor 
Holding Netherlands") en McGregor Retail B.V. ("McGregor Retail"), hierna 
gezamenlijk: de "MFG Vennootschappen". De MFG Vennootschappen behoren alle tot de 
McGregor Fashion Group waarvan McGregor Fashion Group Holding aan het hoofd staat 
(de "McGregor Fashion Group"). 

 Het verslag bestrijkt de periode van 5 februari 2019 t/m 22 december 2019 en dient in 
samenhang met de eerste acht verslagen te worden gelezen.   

 Voorzover in dit verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in het vorige 
faillissementsverslag werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan 
wel hebben zich ten opzichte van de in het vorige faillissementsverslag vermelde stand van 
zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de 
definities aangehouden zoals gebruikt in het eerste faillissementsverslag. 

Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid van de activiteiten van de MFG 
Vennootschappen en de reeds op 22 juli 2016 verkregen toestemming om de faillissementen 
geconsolideerd af te wikkelen, zal de openbare verslaglegging in de vorm van 
gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden.  

In dit verslag geven de Curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer 
volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.  

De Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader 
onderzoek en (in belangrijke mate) is gebaseerd op door derden ter beschikking gestelde 
informatie en gedane mededelingen. In een later stadium kan blijken dat deze informatie 
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moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.  

Aan de reeds gepubliceerde openbare verslagen en/of volgende openbare verslagen kunnen 
geen rechten worden ontleend. Niets in de openbare verslagen kan worden geïnterpreteerd 
als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht. 

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken de Curatoren gebruik van de juridisch 
(advies)diensten van CMS Derks Star Busmann N.V., CMS Cameron McKenna v.o.s. 
(Tsjechië), CMS Cameron McKenna Greszta (Polen), CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
(Spanje) en CMS Hasche Sigle (Duitsland). Daarnaast worden/zijn de Curatoren bijgestaan 
door BVA Auctions B.V. ("BVA"), Insolresearch (boedelaccountant), Houlihan Lokey 
(Netherlands) B.V. (verkoopadviseur), Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. 
("NTAB"), Value@Stake B.V. (persvoorlichter van de Curatoren), Meijburg&Co 
(belastingadviseur), Vistra Corporate Services Sp. Z.o.o. (Polen), Vistra Corporate Services 
S.r.o. (Tsjechië) en VAT Systems SAS (afwikkeling buitenlandse BTW-registraties) 

Voorts hebben de Curatoren Limits Consulting B.V. de opdracht verstrekt de digitale 
administratie van de MFG Vennootschappen veilig te stellen. Tenslotte hebben de Curatoren 
aan BFI Global B.V. ("BFI") en Insolreseach de opdracht verstrekt de oorzaken van het 
faillissement te onderzoeken, waarover meer in hoofdstuk 4 van dit verslag. 

2. DEBITEUREN 

2.1 Omvang debiteuren 

Per 11 ju1i 2016 bedroeg de debiteurenportefeuille van de MFG Vennootschappen 
EUR 5.166.492. Een groot aantal debiteuren is in het buitenland gevestigd.  

De Curatoren zijn in de doorstartovereenkomst met Doniger Fashion Group 
overeengekomen dat zij de debiteurenincasso namens de boedel verzorgen tegen een incasso 
fee van 47.5%. 

Op 4 september 2017 is voorlopige surseance betaling verleend aan Doniger Fashion Group 
en negen aan haar gelieerde vennootschappen. Op 6 september 2017 zijn de (voorlopig) 
verleende surseances ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van 
voornoemde vennootschappen. Mr. De Coninck-Smolders is tot curator aangesteld in het 
faillissement van Doniger Fashion Group en haar negen groepsvennootschappen. 

Voor het faillissement van Doniger Fashion Group hebben de Curatoren veelvuldig overleg 
gevoerd met diverse (interim) medewerkers van Doniger Fashion Group en door haar 
ingeschakelde derden over de status van de debiteurenportefeuille en incasso daarvan. Tot op 
heden heeft Doniger Fashion Group onvoldoende inzicht kunnen geven in de door haar voor 
de boedel ontvangen opbrengsten. Er heeft nog geen afdracht plaatsgevonden van door 
Doniger Fashion Group voor de boedel ontvangen bedragen. 

Mede naar aanleiding van het voorgaande en in verband met de afrekening van diverse 
vorderingen over en weer tussen de boedels van de MFG Vennootschappen en Doniger 
Fashion Group, voeren de Curatoren overleg met de curator van Doniger Fashion Group  
over de afwikkeling van de debiteurenincasso.   



 
 

 

CMS-AMS/MZ-MNG/11601495/8280399.1 4  

3. FINANCIËLE AFREKENING TUSSEN DE BOEDEL VAN MCGREGOR FASHION 
GROUP EN DE BOEDEL VAN DONIGER FASHION GROUP 

Als gevolg van de doorstart zijn vorderingen over en weer ontstaan tussen de boedel van 
McGregor Fashion Group en de boedel van Doniger Fashion Group. 

Het navolgende illustreert dat er diverse vorderingen over en weer zijn ontstaan welke 
dienen te worden afgerekend. 

De Curatoren zijn met de Security Agent, respectievelijk de Aandeelhouders, 
overeengekomen om alle door de McGregor Fashion Group geëxploiteerde winkels en 
webwinkels open te houden met het oog op de verkoopprocedure en om een maximale 
verkoopopbrengst van de voorraden te kunnen realiseren. Deze periode heeft van 10 juni 
2016 tot en met 10 juli 2016 geduurd omdat per 11 juli 2016 een doorstart is gerealiseerd. 
Hierbij zijn partijen overeengekomen dat de boedel 40% ontvangt van de netto-
verkoopopbrengst over de periode van 10 juni 2016 tot en met 10 juli 2016. De nettowinst 
komt vanaf 11 juli 2016 volledig toe aan de Security Agent respectievelijk Aandeelhouders. 
Op 11 juli 2016 waren de pinautomaten echter nog gekoppeld aan de door de MFG 
Vennootschappen bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekeningen. Hierdoor werd 
de aan Doniger Fashion Group toekomende verkoopopbrengst van voorraden die met een 
pinbetaling werden voldaan, alsmede de opbrengsten van de internetverkopen, nog steeds 
ontvangen op de bankrekeningen van de MFG Vennootschappen. Het vorenstaande brengt 
met zich dat een vordering van Doniger Fashion Group op de boedel is ontstaan.  

Daarentegen dient de boedel van Doniger Fashion Group nog de voor de boedel van 
McGregor Fashion Group ontvangen debiteurenbetalingen af te dragen. Zoals in paragraaf 
2.1 omschreven, is hiervoor noodzakelijk dat inzicht is verkregen in de door Doniger 
Fashion Group voor de boedels ontvangen debiteurenbetalingen.  

De boedelaccountant is – gezamenlijk met derden – thans doende een (concept) 
eindafrekening op te stellen en deze af te stemmen met de curator van Doniger Fashion 
Group. Tussen de Curatoren en de curator van Doniger Fashion Group heeft overleg 
plaatsgevonden over de (concept) eindafrekening. Aangezien de afwikkeling van de 
debiteurenincasso onderdeel is van de totale afrekening tussen de boedels van de MFG 
Vennootschappen en Doniger Fashion Group, kan pas tot een finale afrekening worden 
overgegaan indien de onduidelijkheden omtrent het innen van de debiteurenvorderingen zijn 
opgehelderd. 

4. RECHTMATIGHEID 

4.1 Oorzakenonderzoek 

Curatoren zijn thans nog doende om het Definitief Onderzoeksrapport te bestuderen teneinde 
zich uiteindelijk een oordeel te vormen over het antwoord op de vraag of er wellicht sprake 
is geweest van onbehoorlijk bestuur/toezicht en of dit een oorzaak van het faillissement is 
geweest dan wel of er (rechts)personen zijn die anderszins verwijtbare gedragingen hebben 
verricht waarvoor zij jegens de boedel dan wel de gezamenlijke schuldeisers aansprakelijk 
zijn.  
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De Curatoren verwachten in het tweede kwartaal van 2020 hun eerste conclusies naar 
aanleiding van het Definitief Onderzoeksrapport met de rechter-commissaris te kunnen 
bespreken. 

 

De Curatoren hebben overleg gevoerd met de rechter-commissaris en de uitkomsten uit het 
Definitief Onderzoeksrapport besproken. Naar aanleiding hiervan onderzoeken de Curatoren 
of aanvullend onderzoek noodzakelijk is om tot een finale conclusie te kunnen komen.  

5. CREDITEUREN EN CONSOLIDATIE 

5.1 Verificatie van crediteurenvorderingen 

Het totaal van de bij Curatoren ter verificatie ingediende vorderingen is niet veel gewijzigd 
ten opzichte van de afgelopen verslagperiode. 

Het indienen van crediteurenvorderingen, alsmede het toesturen van onderliggende stukken, 
kan via het online formulier door gebruik te maken van de 'claim indienen' button op de 
website www.cms-dsb.com/mcgregor. Op deze website worden ook voor crediteuren van 
belang zijnde berichten geplaatst. 

5.2 Consolidatie 

Op 22 juli 2016 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om de faillissementen 
van de MFG Vennootschappen geconsolideerd af te wikkelen. 

6. OVERIG 

6.1 Saldo faillissementsrekening 

Per 22 december 2019 bedragen de saldi van de faillissementsrekeningen van de MFG 
Vennootschappen gezamenlijk EUR 2.607.048,30. Een groot gedeelte van dit bedrag, te 
weten ongeveer EUR 1,59 miljoen, heeft betrekking op het depot dat door Curatoren wordt 
aangehouden in afwachting van de definitieve afrekening met de boedel van Doniger 
Fashion Group, waarover thans overleg wordt gevoerd met de curator van Doniger Fashion 
Group. 

6.2 Voorlopig vooruitzicht voor crediteuren en termijn voor afwikkeling  

De Curatoren hebben gezamenlijk met de boedelaccountant een inschatting gemaakt van de 
toestand van de boedel naar de stand van heden. Hieruit blijkt dat de gerealiseerde en de te 
verwachten baten, onvoldoende zijn om alle boedelschulden te voldoen. Met het tot op heden 
gerealiseerde actief en de thans concreet verwachte baten kunnen alleen de preferente 
boedelvorderingen (gedeeltelijk) worden voldaan, hetgeen betekent dat niet kan worden 
toegekomen aan een (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente boedelschuldeisers, de 
preferente schuldeisers of de concurrente schuldeisers. Het vorenstaande is een inschatting 
naar de stand van heden. In een later stadium kan blijken dat het te realiseren boedelactief 
minder of meer zal bedragen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Over de termijn van afwikkeling kunnen de Curatoren geen enkele uitspraken doen, 
aangezien dit mede afhankelijk is van de debiteurenincasso en het verloop en de uitkomsten 
van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de MFG Vennootschappen. 
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6.3 Urenbesteding 

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, hebben de Curatoren en hun team van 
medewerkers in totaal 410 uren en 36 minuten besteed aan de afwikkeling van de 
faillissementen van de MFG Vennootschappen. 

6.4 Tussentijdse financieel verslag 

Het negende tussentijdse financieel verslag van de MFG Vennootschappen is als Bijlage 1 
aan dit verslag gehecht. In dit verslag zijn alleen de mutaties op de faillissementsrekeningen 
aangehouden bij de Kasbank N.V. meegenomen.  

6.5 Plan van aanpak 

In verband met de overeengekomen doorstart dient nog de afrekening tussen de boedel en 
Doniger Fashion Group plaats te vinden. De Curatoren voeren hiertoe overleg met de curator 
van Doniger Fashion Group. 

De Curatoren zullen tevens toezicht houden op de debiteurenincasso. 

Tenslotte zullen de Curatoren het Definitief Onderzoeksrapport bestuderen en zich 
uiteindelijk een oordeel vormen over de vraag of er wellicht sprake is geweest van 
onbehoorlijk bestuur/toezicht en of dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is 
geweest dan wel of er (rechts)personen zijn die anderszins verwijtbare gedragingen hebben 
verricht waarvoor zij jegens de boedel dan wel de gezamenlijke schuldeisers aansprakelijk 
zijn. De Curatoren verwachten hun eerste bevindingen in het tweede kwartaal van komend 
jaar met de rechter-commissaris te kunnen bespreken. 

6.6 Indiening volgend verslag 

Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag 
noodzakelijk mochten maken, op 23 maart 2020 worden gepubliceerd. 

7. PUBLICATIE OP DE WEBSITE 

7.1 Voor verdere informatie over deze faillissementen verwijzen de Curatoren naar de openbare 
verslagen en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd 
(www.cms-dsb.com/mcgregor), waar ook dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen 
in de faillissementen van de MFG Vennootschappen zullen worden gepubliceerd.  

7.2 Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig mogelijk ook beschikbaar 
worden gesteld op de website www.cms-dsb.com/mcgregor. Bij (interpretatie)verschillen 
tussen de Nederlandse en de Engelse versie van dit openbare verslag, is de Nederlandse 
versie doorslaggevend. 

 
Amsterdam, 23 december 2019 

                          
 
 

M.R. van Zanten M.N. de Groot  
Curator                                                             Curator  
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Bijlage Omschrijving 

1 Tussentijds financieel verslag van 22 december 2019 

 



FINANCIEEL VERSLAG 22-12-2019

Naam
curator
Rechter-commissaris
Insolventienummer
Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW
€ €

A.1: Vrij actief

1. Aangetroffen middelen
Kasgeld 958,40 0,00
Banksaldi 121.495,50 0,00

122.453,90
2. Opbrengst verkopen
Opbrengst inventaris 0,00 0,00
Opbrengst voorraden / onderhanden werken 1.331.615,26 1.050.358,37
Af: rechten van derden 0,00 0,00
Af: kosten -92.146,45 -15.854,74

1.239.468,81
Opbrengst goodwill / IE rechten 100.000,00 0,00
Opbrengst deelnemingen 434.001,00 0,00
Af: kosten -6.475,50 0,00

427.525,50
Opbrengst intercompany vorderingen 0,00 0,00
Opbrengst beschikbaar stellen winkels 1.000.000,00 0,00

3. Debiteuren
Debiteuren pre faillissement 777.316,75 1.165,03
Af: rechten van derden 0,00 0,00
Af: kosten -1.013,21 -168,21

776.303,54
Boedeldebiteuren 234.427,26 0,14

4. Overige baten
Boedelbijdragen 0,00 0,00
Afwikkeling valuta termijn contracten 73.000,00 0,00
Kruisposten 45.050,51 -61,72
Escrow DFG 1.593.934,46 -19.434,58

Totaal vrij actief 5.612.163,98 1.016.004,29

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken
Opbrengst inventaris 397.875,50 0,00
Af: kosten -15.967,46 -2.771,21
Totaal 57 lid 3 Fw - actief 381.908,04 -2.771,21

Totaal actief 5.994.072,02 1.013.233,08

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator -2.220.496,16 -385.375,39
Algemene faillissementskosten -1.166.527,56 -164.520,87
Totaal -3.387.023,72 -549.896,26

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 5.994.072,02
B. Reeds betaalde boedelkosten -3.387.023,72
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 2.607.048,30

McGregor Fashion Group (geconsolideerd)

C/13/16/292F t/m 302F; C/13/16/328F-329F

mr. M.R. van Zanten en  mr. M.N. de Groot
mr. K.M. van Hassel
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