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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cool Cat Fashion B.V. hodn Kahn's Mode, Kahn's Modecentre, Rainbow Rock,
Flamingo's, Boutique Prive,
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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Houten
Feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (3992 DG) Houten aan de Hoofdveste
10.
KvK-nummer: 30097249, 30070122 en 30171794.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland houden zich onder de merknaam
CoolCat bezig met modedetailhandel. Daarnaast heeft Cool Cat Fashion een
hoofdkantoorfunctie voor het concern en verzorgt zij onder meer de marketing,
administratie, ICT en HR. Daarnaast ontw erpt zij het merendeel van de
producten die w orden verkocht in de w inkels van de Cool Cat-groep, via
w ebshops en online kanalen van derden. Het produceren besteedt Cool Cat
Fashion uit.
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Cool Cat Nederland verzorgt de verkoop van de producten aan de
consumenten. Dit vindt plaats in w inkels in Nederland en door middel van
w ebshops en online kanalen van derden. Zij verzorgt daarnaast de nationale
en internationale logistiek voor het Cool Cat-concern.
De ondernemingen van Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland zijn nauw met
elkaar verw even.
De enige activiteit van Career W oman B.V. is de onderverhuur van een
w inkelpand aan de vennootschap naar Frans recht Cool Cat France SARL.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Enkelvoudig (geen geconsolideerde cijfers beschikbaar)
Jaar
Omzet
W inst en verlies
Balanstotaal
2018 (Nederland) € 79.904.000 € 1.843.000
€ 36.692.000
2018 (Fashion)
€ 396.000
-/- € 19.086.000
€ 70.339.000
Bron: Administraties Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland (geen
accountantscontrole toegepast)
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Geconsolideerd
Jaar Omzet
W inst en verlies
Balanstotaal
2017 € 120.963.000 -/- € 10.636.000 € 32.201.000
2016 € 129.060.000 -/- € 18.607.000 € 35.926.000
Bron: Financial statements for filing purposes for the year ended 31 December
2017, Consolidated balance sheet/Consolidated profit and loss account
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekeningen van gefailleerde opgevraagd en
ontvangen.
Hierboven w ordt een overzicht vermeld van de (geconsolideerde) financiële
kerngegevens.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1099
Toelichting
Cool Cat Fashion B.V.: 110
Cool Cat Nederland B.V.: 989
Career W oman B.V.: -

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 850.610,61
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Toelichting
Cool Cat Fashion: € 846.554,61
Cool Cat Nederland: € 4.056,00
€ 1.173.511,26
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Toelichting
Cool Cat Fashion: € 1.169.648,16
Cool Cat Nederland: € 3.863,10

Verslagperiode
van
19-3-2019
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t/m
8-5-2019
van
9-5-2019
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t/m
4-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1.224 uur 50 min

2

266 uur 54 min

totaal

1.491 uur 44 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal bestede uren Cool Cat Fashion: 605,72
Totaal aantal bestede uren Cool Cat Nederland: 619,12
De eerste verslagperiode heeft onder andere in het teken gestaan van:
(i) het inventariseren van de boedel,
(ii) de ontslagprocedure van alle w erknemers en het daarmee verband gaande
overleg met het UW V, de vakbonden en de centrale ondernemingsraad,
(iii) het beoordelen en afhandelen van rechten van schuldeisers w aaronder
leveranciers,
(iv) het voortzetten van de (executoriale) verkoop van de voorraad vanuit de
w inkels van Cool Cat en alle daarbij komende operationele en financiële zaken,
(v) het afhandelen van de separatistenpositie van ING Bank N.V.,
(vi) het realiseren van een doorstart van het merk Cool Cat,
(vii) de afw ikkeling van huurrelaties, en
(viii) de overdracht van alle activa en alle daarbij komende zaken.
Dit is het eerste gecombineerde verslag van de curator in de faillissementen
van Cool Cat Fashion B.V., Cool Cat Nederland B.V. en Career W oman B.V.
Gelet op de sterke onderlinge verw evenheid van de activiteiten van deze
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vennootschappen zal de openbare verslaglegging in de vorm van
gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden.
Mede in verband met de sterke onderlinge financiële, operationele en fiscale
verw evenheid van Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland heeft de curator
toestemming gekregen van de rechter-commissaris om deze faillissementen
geconsolideerd af te w ikkelen.
Dit openbare verslag ziet uitsluitend op de Nederlandse entiteiten. De curator
heeft geen bevoegdheden of verantw oordelijkheden ten aanzien van de
buitenlandse groepsvennootschappen van Cool Cat.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde
informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig
is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste
informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van mijn kantoor
(cms.law /nl/NLD/, online services/faillissementen).
Bij de uitvoering van hun w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V. Daarnaast w ordt
de curator bijgestaan door Ressenaar Van Raad (financiële adviseurs), het
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB), Value@Stake B.V.
(persvoorlichter van de curator) en Limits Consulting B.V. (veiligstellen van de
digitale administratie).
Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken online
indienen door gebruik te maken van de "vordering indienen" button op de
w ebsite cms.law /nl/NLD.
Via deze w ebsite kunnen crediteuren en andere belangstellen zich ook
abonneren op de kosteloze CMS Elektronische Alert Service. Abonnees krijgen
automatisch een e-mailbericht w anneer nieuw e informatie over de
ontw ikkelingen in de faillissementen van Cool Cat Fashion B.V., Cool Cat
Nederland B.V. en Career W oman B.V. w ordt gepubliceerd.
Afkoelingsperiode
Gelijktijdig met het uitspreken van de faillissementen heeft de rechtbank een
afkoelingsperiode gelast voor de duur van tw ee maanden. Tijdens deze
afkoelingsperiode kunnen derden hun goederen, die zich in de macht van de
curator of van de gefailleerde bevinden niet opeisen anders dan met
machtiging van de rechter-commissaris.
De rechter-commissaris verleende op verzoek van de curator, in verband met
het verstrijken van de verslagtermijn gedurende de vakantieperiode, uitstel
voor het uitbrengen van het tw eede openbaar verslag.
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling van de faillissementen van
Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland w orden alle uren verantw oord onder
Cool Cat Fashion.
Er heeft geen verlenging van de afkoelingsperiode plaatsgevonden.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland zijn opgericht bij notariële aktes van
21 juli 1983. Career W oman is opgericht bij notariële akte van 28 februari
2001.
De aandelen in het geplaatste kapitaal van Cool Cat Fashion w orden
gehouden door de besloten vennootschap Cool Cat Holding B.V. en de
besloten vennootschap Cool Cat Beheer B.V. De heer R.M. Kahn is bestuurder
van zow el Cool Cat Beheer B.V. als Cool Cat Holding B.V.
Cool Cat Fashion houdt alle aandelen in Cool Cat Nederland.
Ten tijde van het uitspreken van de faillissementen van Cool Cat Fashion, Cool
Cat Nederland en Career W oman w as de heer D.O. van Reenen ingeschreven
als bestuurder. Hij w as per 13 maart 2019 tot bestuurder benoemd als
opvolger van de per 22 februari 2019 teruggetreden bestuurders mevrouw
E.G.J. W onder-Vos en de heer P.W .S. van Beek . Aan de heer Van Reenen is
door de aandeelhouder op 19 maart 2019 ontslag verleend, zodat er thans
geen bestuurders actief zijn.
Aan dit verslag is als bijlage 1 een organogram van de Cool Cat-groep
gehecht.
Hieruit blijkt dat nog enkele andere entiteiten tot de groep behoorden. De
groep had in totaal 95 w inkels in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk
van w aaruit ze kleding en aanverw ante producten onder de merknaam
CoolCat verkoopt. In het buitenland zijn circa 350 medew erkers in dienst bij de
Cool Cat-groep.
Cool Cat Fashion houdt 99,999% van de aandelen in het kapitaal van CoolCat
Belgium N.V. Cool Cat Nederland houdt 0,001% van die aandelen. Ten aanzien
van Cool Cat Belgium N.V. is op 5 april 2019 door de rechtbank in Brussel een
insolventieprocedure geopend, met aanstelling van mrs. Dehandschutter en
Verraes tot curatoren. De curator heeft contact gehad met deze curatoren en
operationele afspraken gemaakt.
De gegevens van deze curatoren zijn:
Bert DEHANDSCHUTTER & Michiel VERRAES
Curatoren
Access Building
Keizer Karellaan 586, bus 9
Avenue Charles Quint 586, bte 9
B - 1082 Brussel-Bruxelles
faill.coolcatbelgium@racine.eu
w w w .racinebrussels.eu
T : +32 (0)2 412 01 46
F : +32 (0)2 414 99 62
Cool Cat Fashion houdt alle aandelen in het kapitaal van Cool Cat Luxembourg
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Sarl, w elke op haar beurt alle aandelen houdt in het kapitaal van Cool Cat
Deutschland GmbH. Ten aanzien deze entiteiten heeft de curator gehoord dat
er (voorlopige) insolventieprocedures geopend zouden zijn. Tot op heden heeft
zich geen buitenlandse curator van Cool Cat Luxembourg bekend gemaakt bij
de curator. De gegevens van de "vorläufigen Insolvenzverw alter" van Cool Cat
Deutschland zijn:
W . Piroth
Kronenburgallee 5
D-44139 Dortmund
Duitsland
T: +49 2 31 58 98 55 65
Cool Cat Fashion B.V. houdt 99,926 % van de aandelen in het kapitaal van
Cool Cat France SARL Cool Cat Nederland houdt 0,074% van die aandelen. De
curator heeft gehoord dat het bestuur een aanvraag voor het openen van een
insolventieprocedure heeft ingediend. Daarover zou op 7 of 8 mei 2019 beslist
gaan w orden.
Tenslotte houdt Cool Cat Fashion alle aandelen in het kapitaal van Cool Cat
Asia Ltd (Hong Kong). Ten aanzien van deze entiteit is geen sprake van een
insolventieprocedure.
Ten aanzien van Cool Cat France Sarl is op 7 mei 2019 een
insolventieprocedure geopend door de rechtbank in Lyon (Frankrijk). De
gegevens van de door rechtbank benoemde Liquidateur Judiciaire zijn:

10-09-2019
2

Selarl Alliance MJ
32 Rue Moliere
69454 Lyon Cedex 06
Frankrijk
+33 4 72 75 49 50
lyon@alliancemj.eu

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met één procedure bij het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven. Die zaak stond ten tijde van het uitspreken van het faillissement
al voor uitspraak op 30 april 2019. Op die dag is uitspraak gew eest (zie hierna
in hoofdstuk 9).
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1.3 Verzekeringen
Ten gunste van de Cool Cat-groep liepen de gebruikelijke verzekeringen. In
verband met de tijdelijke voortzetting van de activiteiten zijn de verzekeringen
(nog) niet opgezegd.
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De curator heeft in deze verslagperiode vragen gesteld over de lopende
verzekeringen en de beëindiging daarvan. Meerdere verzekeringen zijn
beëindigd. De curator verw acht een premierestitutie in verband met de
beëindiging van de autoverzekeringen.
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1.4 Huur

1.4 Huur
Cool Cat Fashion B.V. huurt tw ee kantoorpanden, een aan de Hoofdveste 10
te Houten en een aan de Diemermere 1 te Diemen. In het kader van een
doorstart van het merk Cool Cat (zie hierna in hoofdstuk 6) is afgesproken dat
deze huurovereenkomsten met w ederzijds goedvinden per 1 mei 2019 w orden
beëindigd.
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Door Cool Cat Nederland B.V. w erden 85 huurovereenkomsten gesloten ten
aanzien van de w inkelruimtes van Cool Cat. In de afgelopen w eken heeft de
curator meerdere opzeggingen van verhuurders ontvangen, zodat deze
overeenkomsten in de loop van juni/juli 2019 zullen eindigen. De overige
huurovereenkomsten zijn door de curator met machtiging van de rechtercommissaris op 11 april 2019 ex art. 39 Faillissementsw et opgezegd. Dit
betekent dat deze huurovereenkomsten uiterlijk 11 juli 2019 zullen eindigen.
In het kader van de doorstart van het merk Cool Cat is een groot deel van de
huurovereenkomsten per 1 mei 2019 met w ederzijds goedvinden beëindigd.
Als daar geen sprake van is, zal de curator de oplevering van de w inkels gaan
afhandelen. Dit betreft circa 19 w inkels.
Career W oman B.V. is huurder van een w inkelpand in Frankrijk en verhuurt dit
w inkelpand vervolgens onder aan Cool Cat France SARL. De huur is betaald tot
en met maart 2019 en er is een w aarborgsom van € 40.000 betaald aan de
verhuurder. De curator heeft de verhuurder over het faillissement
geïnformeerd.
In het kader van de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten zijn
ten gunste van een groot gedeelte van de verhuurders bankgaranties en
concerngaranties gesteld. Inmiddels zijn door meerdere verhuurders
bankgaranties getrokken en staat nog een bedrag aan afgegeven
bankgaranties open. Het blijkt dat een deel van de concerngaranties ter
dekking van verplichtingen van Cool Cat Nederland is gesteld door Cool Cat
Fashion. Sommige verhuurders hebben echter ook garanties van andere
entiteiten verkregen.
De door Career W oman gesloten huurovereenkomst is opgezegd. De curator
heeft de verhuurder om een definitieve afrekening gevraagd. Deze is nog niet
ontvangen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder hebben de drie vennootschappen al jaren te maken
met verliezen. De vennootschappen kampen met dalende omzetten en
tegenvallende resultaten. Eind 2017 leek het eindelijk beter te gaan en is er
een broos herstel ingezet met uiteindelijk een halvering van het verlies ten
opzichte van de jaren daarvoor. Helaas liepen de resultaten in het najaar van
2018 onverw achts terug, mede door het aanhoudende zomerw eer en de
zachte w inter w aardoor de omzet van de w interartikelen moeizaam op gang
kw am, en omdat de collecties de klant onvoldoende lijken aan te spreken.
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Mede in verband met niet gehaalde resultaatsbudgetten, de tegenvallende
resultaten over 2018 die beduidend slechter w aren dan in 2017, in combinatie
met een verzoek om extra krediet van € 5 miljoen heeft ING Bank N.V. de
aandeelhouders verzocht om vanaf augustus 2019 de financiering zelf ter hand
te nemen en zorg te dragen voor inlossing van het krediet.
In de afgelopen jaren is er door Cool Cat veelvuldig gesneden in de kosten.
Ondanks dat bleven de resultaten tegenvallen en bleef de omzet in de w inkels
teruglopen. Alle maatregelen die zijn genomen hebben niet geleid tot een
w instgevende exploitatie van de ondernemingen en daar w as ook geen
vooruitzicht meer op. ING Bank N.V. heeft aangekondigd haar zekerheden uit
te w illen w innen en executiemaatregelen op te starten.
De faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte.
De bestuurders en een aantal betrokkenen zijn uitgenodigd om hun
ziensw ijze kenbaar te maken op de oorzaken van het faillissement. De
curator verw acht in de volgende verslagperiode reacties te ontvangen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1099
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Toelichting
Per datum faillissement w aren er bij Cool Cat Fashion 110 personen w erkzaam
op basis van een arbeidsovereenkomst. Bij Cool Cat Nederland betrof dit 989
personen. Career W oman heeft geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1099
Toelichting
-

2.3 Ontslagaanzegging
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-3-2019

1087

29-3-2019

12

totaal

1099

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
In de boedel w aren geen middelen aanw ezig w aaruit de salarisverplichtingen
konden w orden voldaan. Tegen die achtergrond is het voltallige personeel
door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex
artikel 68 Faillissementsw et machtiging verleend.
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De administratieve afw ikkeling van het ontslag is in overleg met het UW V ter
hand genomen en er hebben gesprekken met het UW V plaatsgevonden over
de w ijze w aarop een en ander afgehandeld zou gaan w orden. Alle
w erknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UW V
kenbaar te maken.
Na overleg tussen de curator en UW V is er een verkorte procedure ingesteld
onder de loongarantieregeling, w aarbij w erknemers een machtigingsformulier
hebben ingevuld en de afdeling Human Resources van Cool Cat alle
openstaande vorderingen hebben aangeleverd bij UW V. Als gevolg hiervan zijn
de voorschotten spoedig toegekend aan de w erknemers, voor zover zij het
machtigingsformulier op tijd hebben ingediend.
Bij Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland is een (centrale)
ondernemingsraad ingesteld. De curator heeft regelmatig overleg gevoerd met
de leden van de ondernemingsraad en hen op de hoogte gehouden van de
ontw ikkelingen. De curator heeft daarnaast een advies in de zin van art. 25
W OR van de ondernemingsraad ontvangen ten aanzien van de toekomst van
Cool Cat en een eventuele doorstart.
Ter voldoening van de meldingsplicht ingevolge de W et Melding Collectief
Ontslag (W MCO) heeft de curator melding gedaan aan de vakbonden van zijn
voornemen om het voltallige personeel te ontslaan, zoals bedoeld in artikel 3
lid 1 W MCO. Er heeft regelmatig overleg met de bonden plaatsgevonden.
De curator heeft een Q&A opgesteld die digitaal aan de medew erkers is
verspreid. Daarnaast zijn in de periode 8 tot en met 10 april 2019 zes
personeelsbijeenkomsten georganiseerd:
8 april 2019: Groningen en Houten
9 april 2019: Tilburg en Diemen
10 april 2019: Apeldoorn en Eindhoven
Tijdens de bijeenkomsten heeft UW V uitleg gegeven over de
loongarantieregeling. Bij de bijeenkomsten w aren er ook medew erkers van het
kantoor van de curator en van de afdeling Human Resources van Cool Cat
aanw ezig. Ook de vakbonden en de OR w aren voor deze overeenkomsten
uitgenodigd.
De curator heeft van een aantal w erknemers bericht ontvangen dat niet alle
onbetaalde vorderingen zijn overgenomen door het UW V onder de
loongarantieregeling. Als w erknemers onbetaalde vorderingen hebben dan
kunnen deze gespecificeerd ter verificatie kunnen w orden aangemeld bij de
curator. Een aantal w erknemers is daartoe al overgegaan.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschappen
aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van de failliete
vennootschappen geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn
bezw aard.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 605,00

€ 0,00

Inventaris w inkels

€ 80.819,83

€ 0,00

Inventaris 1 locatie

€ 4.773,45

€ 0,00

€ 86.198,28

€ 0,00

Restant w inkelinventaris Zw ijndrecht

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De huurovereenkomst van de w inkel in Zw ijndrecht w as voor het faillissement
opgezegd tegen 30 april a.s. Deze w inkel is kort na het faillissement gesloten
in verband met onvoldoende personeelsbezetting. Op verzoek van de
verhuurder is de huurovereenkomst voortijdig met w ederzijds goedvinden
beëindigd. Het restant van de w inkelinventaris is verkocht voor een bedrag
van € 605 (inclusief btw ) (na verkregen machtiging van de rechtercommissaris). Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.
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Voor de overige in het kader van een doorstart van het merk Cool Cat
gerealiseerde opbrengst verw ijst de curator naar hoofdstuk 6.
De curator veilde via BVA Auctions de inventaris w elke niet in de verkoop aan
de doorstarter w as begrepen. Na aftrek van de (executie-)kosten is een
bedrag ad € 80.819,83 (inclusief btw ) gerealiseerd.
Daarnaast verkocht de curator een deel van de inventaris van één locatie
onderhands voor een bedrag ad € 3.945, te vermeerderen met btw en dus
voor een totaalbedrag van € 4.773,45.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementsw et houdt de curator de opbrengst
van de bodemzaken voor de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad w inkels

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
P.M.
Per faillissementsdatum w as er substantiële voorraad aanw ezig. De voorraden
zijn verpand aan de huisbankier, zie hoofdstuk 5.
Voor de gerealiseerde opbrengst verw ijst de curator naar hoofdstuk 6.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanw ezige
voorraden en overleg gevoerd met de huisbankier over de voortzetting van de
(executoriale) verkoop van de voorraad uit de w inkels en in het kader van een
doorstart.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

P.M.
totaal

Toelichting andere activa
Voor de in het kader van een doorstart van het merk Cool Cat gerealiseerde
opbrengst verw ijst de curator naar hoofdstuk 6.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de overige activa en
hoe deze ten behoeve van de boedel te gelde kunnen w orden gemaakt.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren (Nederland)

€ 188.636,01

€ 0,00

€ 0,00

Debiteuren (Fashion)

€ 158.442,67

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 347.078,68

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bij Career W oman B.V. is geen sprake van debiteuren.
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De debiteurenportefeuille is verpand aan huisbankier ING Bank N.V. De curator
zal de debiteuren aanschrijven met het verzoek om de openstaande
vorderingen te voldoen. De curator ontvangt een boedelbijdrage voor deze
w erkzaamheden. Voor het merendeel van de vorderingen gaat het om een
vaste vergoeding van 10% van de vordering. In een aantal gevallen ontvangt
de curator een vergoeding gebaseerd op daadw erkelijke bestede tijd/externe
kosten vermeerderd met een vast bedrag. Soms gaat het om een vast bedrag.
In verband met een aantal faillissementen van debiteuren staat al vast dat
niet alle vorderingen geïncasseerd kunnen w orden.
De curator heeft de (verpande) debiteuren (niet zijnde
groepsvennootschappen) aangeschreven. Het merendeel van de debiteuren
betreft oud-w erknemers die in het kader van een afrekening bij het
beëindigen van de arbeidsovereenkomsten (beperkte) bedragen
verschuldigd w aren. Een aantal van hen heeft bedragen voldaan, sommigen
reageren in het geheel niet en anderen stellen een betalingsregeling voor.
De curator en de pandhouder zullen op korte termijn een beslissing nemen
over de verdere incasso van deze vorderingen.
Dan zijn er nog een beperkt aantal andere debiteuren. Die partijen hebben
sommaties tot betaling ontvangen of er w ordt over de vordering
gecorrespondeerd. Ook ten aanzien van deze debiteuren zullen de curator
en de pandhouder binnenkort beslissingen nemen.
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Er is een bedrag ontvangen van W ehkamp ad € 820.270,47. Voor het
incasseren van deze vordering heeft de curator een boedelbijdrage van €
1.000 plus btw , derhalve in totaal € 1.210 aan ING Bank in rekening
gebracht. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op een verpande
vordering in verband met alle verkopen tot aan datum faillissement. Het
resterende gedeelte heeft betrekking op verkopen die na datum faillissement
hebben plaatsgevonden. In de met ING Bank te maken afrekening zal een en
ander nader uitgesplitst w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezigheid van debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
€ 17.153.373,81 en USD 128.987,75
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ING Bank N.V. heeft vorderingen uit hoofde van de kredietrelatie.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerden hebben diverse leaseovereenkomsten gesloten (o.a. voertuigen,
verlichting in de w inkels, portofoons). De curator inventariseert deze en w ikkelt
deze af.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. informeerde de curator de volgende zekerheden van Cool Cat
Fashion, Cool Cat Nederland en Career W oman te hebben ontvangen:
- Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen (eerste
pandrecht) door Cool Cat Fashion B.V., Cool Cat Nederland B.V. en Career
W oman B.V.;
- Compte joint- en mede- aansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door
Cool Cat Fashion B.V. Cool Cat Nederland B.V. en Career W oman B.V.;
- Verpanding van de intellectuele eigendomsrechten tussen Cool Cat Holding
B.V., Cool Cat Nederland B.V., Cool Cat Fashion B.V. en Career W oman B.V.
enerzijds en ING Bank N. V. anderzijds;
Door andere (buitenlandse) entiteiten gestelde zekerheidsrechten w orden hier
kortheidshalve niet vermeld.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de kredietrelatie en naar de
rechtsgeldigheid van de ten behoeve van ING Bank N.V. gevestigde
zekerheidsrechten.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. heeft gebruik gemaakt van haar separatistenpositie. In dat
kader is de ING Bank op 15 maart 2019 gestart met de executoriale verkoop
van de in de w inkels van Cool Cat in Nederland aanw ezig voorraad. In dat
kader is een afspraak in de zin van art. 3:251 lid 2 BW gemaakt. De curator
heeft deze (executoriale) verkoop voortgezet na het daartoe - met
toestemming van de rechter-commissaris -maken van afspraken met de
pandhouder.
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ING Bank neemt geen verhaal op het gerealiseerde bedrag dat betrekking
heeft op de omzetbelasting. De curator zal de fiscale aangifte verzorgen en de
omzetbelasting afhandelen met de Belastingdienst.
ING Bank N.V. heeft het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. (NTAB)
ingeschakeld om de (executoriale) verkoop te begeleiden. De curator heeft
financiële adviseurs van Ressenaar van Raad opdracht gegeven om de
financiële administratie van dit verkooptraject te begeleiden en om de curator
verder te ondersteunen bij de afhandeling van (financieel) administratieve
kw esties.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de leveranciers met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud geïnventariseerd. Het merendeel van de aanspraken
van leveranciers van kleding op een eigendomsvoorbehoud is afgew ezen,
omdat Cool Cat met hen afspraken had vastgelegd w aaruit volgt dat geen
beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan kan w orden.
Ten aanzien van aanspraken van leveranciers van andere producten is in een
aantal gevallen gebleken van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Die
zaken zijn of w orden afgegeven aan de betreffende leveranciers.
In een aantal gevallen is afgesproken dat de curator verbruikte zaken zal
vergoeden aan de desbetreffende leveranciers.
De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode alle aanspraken
definitief af te w ikkelen.
Er is sprake van een grote hoeveelheid "sailing stock", hetgeen onder andere
betekent dat die voorraad door (vooral) Aziatische leveranciers verscheept
w as naar Nederland en soms al onder een expediteur aanw ezig w as in de
Rotterdamse haven. De curator heeft onderzoek gedaan naar
eigendomsrechten ten aanzien van deze zaken. In een groot aantal gevallen
bleek dat de zaken nog niet overgedragen w aren aan Cool Cat, zodat de
leverancier nog eigenaar is van de zaken. Met de koper van de merkrechten is
de curator overeengekomen dat leveranciers die eigenaar zijn (gebleven) van
zaken met daarop een w oord- of beeldmerk van Cool Cat afgebeeld, het recht
hebben om die zaken na 1 mei 2019 buiten de Benelux te verkopen en
daarbuiten op de markt te brengen.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich expliciet
op dit recht beroepen. Een expediteur die een groot deel van de sailing stock
onder zich heeft, heeft kenbaar gemaakt goederen niet af te geven, zolang
betaling van diens transport- en opslagkosten uitblijft. De partij met w ie de
curator overeenstemming bereikte over een doorstart van het merk zal in
overleg treden met deze expediteur over de afgifte van zaken, mede in
verband met eventueel door die partij met leveranciers te maken afspraken
over het overnemen van de voorraad.
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5.7 Reclamerechten
Rechten van partijen die zich op het recht van reclame hebben beroepen zijn
gehonoreerd.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 120.000,00
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Toelichting
ING Bank voldoet aan de boedel een eenmalige boedelbijdrage van € 120.000,
te vermeerderen met btw . Het bedrag van € 120.000 w ordt specifiek voldaan
door ING Bank aan de curator ter gedeeltelijke voldoening van de vordering
van het UW V over de opzegtermijn.

Toelichting
De curator heeft de boedelbijdrage ontvangen en conform afspraak w ordt dit
bedrag aangew end ter gedeeltelijke voldoening van de vordering van het
UW V over de opzegtermijn.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met ING Bank N.V., NTAB en Raad van
Ressenaar over de verkoop van voorraden. Daarnaast zijn aanspraken van
leveranciers in kaart gebracht.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voorafgaand aan het faillissement maakten de gefailleerde vennootschappen
en ING Bank een afspraak op basis w aarvan er vanaf 15 maart 2019 sprake
w as van een executoriale verkoop van de voorraad van Cool Cat vanuit de
w inkels van Cool Cat.
Na het faillissement heeft de curator onderzoek gedaan naar de te verw achten
kasstromen en te behalen resultaten van een eventuele voortzetting van de
executoriale verkoop van de voorraden vanuit de w inkels. De conclusie w as
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dat het continueren van de (executoriale) verkoop vanuit de w inkels zou
bijdragen aan de kans op een succesvolle doorstart van de activiteiten en het
behouden van w erkgelegenheid. Daarnaast draagt het bij aan realiseren van
de beste executieopbrengst, w elke mede bestemd is ter dekking van de
kosten van de boedel en het (gedeeltelijk) voldoen van vorderingen van
boedelschuldeisers en de overige schuldeisers.
In dit kader heeft de curator overleg gevoerd met ING Bank over een plan van
aanpak en de verdeling van de executieopbrengst en de kosten. Na meerdere
gesprekken zijn partijen tot overeenstemming gekomen. De rechtercommissaris heeft toestemming gegeven voor de gemaakte afspraken en het
voortzetten van de (executoriale) verkoop vanuit de w inkels van Cool Cat en
online via W ehkamp.
Er is een afspraak gemaakt over de verdeling van de netto-opbrengst van de
(executoriale) verkopen in de Nederlandse w inkels over de periode 19 maart
tot en met 30 april 2019. Van de netto-opbrengst komt tot een bedrag ad €
2,215 miljoen 40% aan de boedel toe en over het meerdere 30%. Het staat op
het moment van het uitbrengen van dit openbare verslag nog niet exact vast
w elk bedrag de curator daadw erkelijk zal ontvangen; naar verw achting zal dit
gaan om een bedrag zijn in de orde van grootte van € 2 à € 2,5 miljoen.
De aan de curator toekomende opbrengst is bestemd ter (gedeeltelijke)
dekking van de kosten van de boedel en door de boedel ingeschakelde derden
en de overige boedelschulden (w aaronder bijvoorbeeld UW V en huur). Een
eventueel resterend saldo is bestemd ter voldoening van de preferente en
concurrente schuldeisers.
ING Bank zal zich niet verhalen op de btw w elke sinds het uitspreken van het
faillissement bij de verkopen uit de w inkels in rekening w ordt gebracht. Het
btw -bedrag komt zodoende toe aan de boedel. De curator zal de fiscale
afw ikkeling ter hand nemen en is voornemens deze btw -schuld als
boedelschuld aan te merken.
W ebw inkel
De w ebw inkel w as per datum faillissement al gesloten. De w ebw inkel is
gesloten gebleven.
Giftcards
Uit de administratie blijkt dat er een bedrag van ca. € 1.245.000 aan gift cards
openstaat. Vorderingen van personen die in het bezit zijn van een gift card
kw alificeren als een concurrente vordering op Cool Cat Nederland, voor zover
de gift cards zijn verkocht door Cool Cat Nederland. Deze vorderingen kunnen
bij de curator ter verificatie aangemeld w orden. Kort na het uitspreken van het
faillissement is het innemen van gift cards in Nederland gestaakt. De klanten
van Cool Cat zijn hierover via de w ebsite, klantenservice en posters in de
w inkels over geïnformeerd. Voor zover gift cards zijn gekocht bij buitenlandse
groepsvennootschappen moeten schuldeisers zich bij (de curatoren van) die
vennootschappen melden.

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft – na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris – Ressenaar Van Raad ingeschakeld als financieel
adviseur. Deze partij heeft toegezien op de financiële administratie vanaf
faillissementsdatum. In het kader van de financiële verantw oording en
afrekening tussen ING Bank en de curator heeft Ressenaar van Raad een
aparte boedeladministratie opgezet.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de (executoriale) verkoop vanuit de w inkels voortgezet. In dat
kader heeft de curator in samenw erking met het NTAB en Ressenaar van Raad
op dagelijkse basis toezicht gehouden op de operationele en financiële gang
van zaken binnen Cool Cat.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. In dat
kader is een traject gestart en zijn geïnteresseerde partijen verzocht om een
toelichting te geven op de kenbaar gemaakte interesse. Vervolgens w erd aan
geïnteresseerde partijen – na het sluiten van een
geheimhoudingsovereenkomst - een informatiememorandum gezonden. Het
ging om partijen uit het binnen- als buitenland. Deze partijen is verzocht om
een bieding uit te brengen op de activa van Cool Cat. Naar aanleiding van
vragen van partijen heeft de curator nadere informatie beschikbaar gesteld en
met meerdere partijen zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Na het sluiten
van de biedingstermijn heeft de curator de ontvangen biedingen beoordeeld
en besproken met pandhouder ING Bank. Uiteindelijk heeft de curator samen
met ING Bank onderhandelingen gevoerd met de partij met de beste papieren.
Dit heeft ertoe geleid dat de curator op 18 april 2019 bekend kon maken dat er
met ingang van 1 mei 2019 een doorstart van het merk Cool Cat door Retail
Beheer B.V. plaatsvindt. Tot die tijd heeft de curator de (executoriale) verkoop
van de voorraad voortgezet.
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In de periode tot en met 30 april 2019 had Retail Beheer de gelegenheid om
afspraken te maken met verhuurders van w inkels voor het gebruik de w inkels
voor kortere of langere tijd, de in dat kader door Retail Beheer te betalen
vergoeding en een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst tussen
de desbetreffende verhuurder en Cool Cat. Voor zover er geen
overeenstemming is bereikt met verhuurders, zijn de w inkels met ingang van 1
mei 2019 gesloten.
In het kader van de overdracht van het klantenbestand (persoonsgegevens)
heeft de curator alle personen w aarvan gegevens aanw ezig zijn een bericht
laten sturen vanuit Cool Cat w aarbij zij geïnformeerd zijn over een
voorgenomen overdracht van persoonsgegevens en de mogelijkheid om
binnen 14 dagen bezw aar te maken tegen die overdracht. Retail Beheer heeft
Cool Cat Junior B.V. aangew ezen als partij w aar de persoonsgegevens aan
overgedragen moeten w orden. Naar de curator heeft begrepen zijn er
ongeveer 700.000 berichten verstuurd. De bezw aartermijn is nog niet
verstreken. Als personen binnen de termijn bezw aar maken w orden de
persoonsgegevens uit de administratie van Cool Cat verw ijderd en niet
overgedragen. Bezw aren dienen kenbaar gemaakt te w orden via het emailadres: persoonsgegevens.coolcat@cms-dsb.com.

6.5 Verantwoording
De curator heeft een verkooptraject doorlopen, w aarbij het belangrijk is
gew eest om verhaal door de pandhouder op de verpande activa mogelijk te
maken en om de vordering van de pandhouder op Cool Cat zoveel mogelijk te
reduceren en om zoveel mogelijk w erkgelegenheid te behouden.
In het kader van het traject is gebleken dat een integrale doorstart niet tot de
mogelijkheden behoorde. Uiteindelijk bleek Retail Beheer B.V. de beste
papieren te hebben voor een doorstart van het merk Cool Cat. Daarbij is naar
voren gebracht dat de definitieve verkoopstrategie nog bepaald diende te
gaan w orden en dat er voor enige tijd in w erkgelegenheid kon w orden
voorzien. Naar verw achting kan aan ongeveer 200 personen een vast of
tijdelijk dienstverband w orden aangeboden. Daarnaast bestaat de kans op
w erkgelegenheid gedurende een periode w aarin de voorraad aanzienlijk w ordt
teruggebracht voor ongeveer 350-450 w erknemers.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Aan de curator toekomende opbrengst:
Inventaris
€ 500.000 (uitgaande van art. 57 lid 3 Fw )
Goodw ill
€ 50.000
Aandelen Cool Cat Asia € 37.500
Deze bedragen zijn door de curator op de boedelrekening ontvangen.
(NB: de inventaris in de w inkels die per 1 mei 2019 zijn gesloten is buiten de
transactie gebleven. Deze zal door de curator via internetveilingen in de
maanden mei en juni 2019 w orden verkocht. Informatie daarover verschijnt
binnenkort op w w w .bva-auctions.com.)

09-05-2019
1

Aan de pandhouder toekomende opbrengst:
Rollend materieel € 100.000
IE-rechten
€ 300.000
Daarnaast ontvangt de pandhouder een bedrag van € 1 miljoen voor de op 1
mei 2019 aanw ezige voorraad van Cool Cat. In het kader van de verkoop van
alle activa zal de pandhouder een bedrag van circa € 4 à 6 miljoen in mindering
brengen op haar vordering die zij – na uitw inning van haar overige
zekerheidsrechten (bijvoorbeeld in het buitenland) – bij de curator ter
verificatie zal aanmelden. De exacte omvang hiervan is nog niet bekend. Het
financiële belang voor de boedel bij de onderhavige transactie beloopt
daardoor naar verw achting een bedrag ad circa € 6 à 8 miljoen.

6.7 Boedelbijdrage
€ 140.000,00
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Toelichting
€ 140.000, te vermeerderen met btw in het kader van de (executoriale)
verkoop van aan ING Bank verpande activa in het kader van een doorstart van
het merk Cool Cat.
De boedelbijdrage is gebaseerd op 10% van het contant door de pandhouder
te ontvangen bedrag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een verkooptraject doorlopen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De eerste indruk is dat de administratie voldoet aan de boekhoudplicht. De
rechten en verplichtingen zijn te kennen op basis van de administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland:
2017: 16 augustus 2018, derhalve tijdig
2016: 4 augustus 2017, derhalve tijdig
2015: 23 november 2016, derhalve tijdig
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Career W oman:
2017: 16 augustus 2018, derhalve tijdig
2016: niet gedeponeerd
2015: 23 november 2016, derhalve tijdig
De curator heeft niet de indruk dat het door Career W oman niet deponeren
van de jaarrekening 2016 een belangrijke oorzaak is van het faillissement van
Career W oman.
Per datum faillissement w aren er geen jaarrekeningen gedeponeerd over
2018. Hiertoe bestond op dat moment ook nog geen verplichting. Er zullen
geen definitieve jaarrekeningen 2018 meer w orden opgemaakt. De
voorbereidingen voor het opstellen daarvan w aren overigens w el grotendeels
uitgevoerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen van Cool Cat Fashion en Cool Cat Nederland zijn voorzien
van een accountantsverklaring van KPMG Accountants N.V. Uit de verklaringen
van 6 juli 2018 bij de jaarrekeningen 2017 blijkt dat er een voorbehoud w erd
gemaakt ten aanzien van de continuïteit van de onderneming.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschappen w aren de vorderingen
tot volstorting van de aandelen op faillissementsdatum reeds verjaard op
grond van artikel 3:307 lid 1 BW . Een nader onderzoek naar de volstorting van
de aandelen acht de curator daarom niet opportuun.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog is de curator hiervan niet gebleken. De curator zal dit punt nog
nader onderzoeken.

Toelichting
De bestuurders en andere betrokkenen zijn verzocht om de curator
schriftelijk te informeren over de feiten en omstandigheden rondom het
faillissement. De curator verw acht dat in de komende verslagperiode reacties
zullen w orden ontvangen.
De curator heeft de verjaring van eventuele rechtsvorderingen jegens de
bestuurders gestuit, teneinde eventuele rechten veilig te stellen. Op dit
moment bestaat er overigens (nog) geen aanleiding om de bestuurders
daadw erkelijk aan te spreken.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog is de curator niet bekend met rechtshandelingen die aan
vernietiging bloot staan op grond van art. 42 en/of 47 Fw . De curator zal dit
punt nog nader onderzoeken.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
-
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar de administratie.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M. (omzetbelasting over (executoriale) verkopen in de periode 19 maart tot
en met 30 april 2019)
P.M. (UW V, loongarantieregeling)
P.M. (huur)
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De omvang van de boedelschulden is nog niet bekend.
€ 815.547,60
Toelichting
€ 810.597,60 (huur)
€ 4.950,00 (vergoeding schade)
In het bedrag van € 810.597,60 is een bedrag begrepen van € 117.009,68,
w elk bedrag vooralsnog w ordt betw ist. Verhuurder is uitgenodigd zijn
vordering meer gespecificeerd aan te melden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
P.M.
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De omvang van de fiscale schulden is nog niet bekend.
€ 5.410.367,00
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Toelichting
+ P.M.
De omvang van de fiscale schulden is nog niet in zijn geheel bekend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.

09-05-2019
1

De omvang is nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
P.M.
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De omvang is nog niet bekend.
€ 15.385,61
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Toelichting
€ 12.236,69 (loon en vakantieuren)
€ 3.148,92 (w aterschapsbelastingen)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
P.M.
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De omvang is nog niet bekend.
677

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
P.M.
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Er zijn in dit eerste verslag nog geen andere dan de hieronder nog te noemen
bedragen opgenomen, omdat nog niet alle vorderingen aangemeld zullen zijn.
Daarnaast zijn nog niet alle w el door de curator ontvangen aanmeldingen
verw erkt. Het opnemen van bedragen en aantallen zou mogelijk een verkeerd
beeld geven van de totale schuldenlast. De curator hoopt bij het tw eede
verslag een duidelijk beeld te kunnen presenteren.
Uit de eigen aangifte tot faillietverklaring door gefailleerden blijkt de volgende
totale concurrente schuldenlast per datum faillissement:
Cool Cat Fashion: € 8.230.997,75
Cool Cat Nederland: € 4.605.848,96.
Career W oman: € 137.070,74.
Daarnaast w ordt in deze aangifte gerept over een fiscale schuld van circa € 4,9
miljoen en een debetstand van € 11,2 miljoen op de betaalrekeningen bij ING
Bank. De daadw erkelijke schuld aan ING Bank is hoger.
€ 29.589.645,28
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Toelichting
In het genoemde bedrag van de concurrente crediteuren zijn tevens
schulden binnen de Cool Cat groep opgenomen. Vanuit
groepsvennootschappen zijn vorderingen voor een bedrag van €
36.572.889,92 ingediend.
Ten aanzien van de concurrente schulden merkt de curator op dat hiervan
een bedrag van € 39.930,00 w ordt betw ist. Ondanks dat er al w el een
betw isting heeft plaatsgevonden merkt de curator op dat op dit moment nog
niet tot in detail is beoordeeld of er aanleiding bestaat om vorderingen te
betw isten. Gelet op de verw achting dat er geen uitkering aan de concurrente
schuldeisers kan plaatsvinden, heeft de nadere inhoudelijke beoordeling voor
de curator geen prioriteit. Het genoemde bedrag w eerspiegelt dan ook de bij
de curator kenbaar gemaakte vorderingen en de w erkelijke schuldenlast kan
afw ijken van het gerapporteerde bedrag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft de crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken.
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement kan op dit moment nog
geen definitieve uitspraak w orden gedaan. Gelet op de te verw achten omvang
van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen zijn de vooruitzichten
voor de concurrente schuldeisers niet rooskleurig; de kans op een uitkering
aan deze schuldeisers w ordt voorlopig als gering ingeschat.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen.
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Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken uitsluitend
online indienen door gebruik te maken van de "vordering indienen" button op
de w ebsite cms.law .
Daarnaast kunnen crediteuren en andere geïnteresseerden zich via deze
w ebsite ook abonneren op de kosteloze CMS Elektronische Alert Service.
Abonnees krijgen automatisch een e-mailbericht w anneer nieuw e informatie
over de ontw ikkelingen in de faillissementen van Cool Cat Fashion B.V., Cool
Cat Nederland B.V. en Career W oman B.V. w ordt gepubliceerd.
Er zijn Engelse vertalingen van de vonnissen en de w ebsitepagina's
beschikbaar.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
Belastingdienst over de nog aan te geven omzetbelasting tot aan datum
faillissement (preferente vordering) en vanaf datum faillissement (preferente
boedelvordering). Deze zijn inmiddels grotendeels gereed en zullen naar
verw achting op korte termijn aan de Belastingdienst w orden gezonden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig
w aarbij de gefailleerde vennootschappen partij zijn. Er is één administratieve
procedure bij het College Beroep voor Bedrijfsleven bekend, w aarbij Cool Cat
opkomt tegen een boetebesluit.
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9.2 Aard procedures
Bestuursrechtelijk.
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9.3 Stand procedures
Uitspraak op 30 april 2019. Hierbij is Cool Cat in het gelijk gesteld. Door de
ACM dient een door Cool Cat betaalde boete van € 120.000 terugbetaald te
w orden.
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Door ACM is in totaal een bedrag ad € 127.063,08 (inclusief rente en kosten)
voldaan. De vordering op ACM is aan ING Bank verpand en de opbrengst
komt toe aan ING Bank.

10-09-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn w aarbij de gefailleerde
vennootschappen partij zijn.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- (financiële) afw ikkeling van de (executoriale) verkoopperiode vanaf datum
faillissement tot en met 30 april 2019 en afhandeling separatistenpositie ING
Bank;
- afw ikkeling doorstart merkrecht Cool Cat;
- verzorgen fiscale aangiftes;
- afw ikkelen van huurovereenkomsten;
- openbare verkoop inventaris;
- incasso debiteurenvorderingen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- afw ikkelen rechten van derden;
- afhandeling m.b.t. buitenlandse groepsvennootschappen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de termijn van
afw ikkeling van de faillissementen.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-12-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden in een faillissement.
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Bijlagen
Bijlagen

