GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG
EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW

NR. 1

inzake het faillissement van:
2L Mobility Solutions B.V.
surséancenummer: S10/50
faillissementsnummer: F 10/634

CMS Derks Star Busmann N.V.
Utrecht/Amsterdam

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

Nummer:
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Gegevens onderneming

Faillissementsnummer
Datum uitspraak surseance
Datum uitspraak faillissement
Bewindvoerder/Curator
Rechter-commissaris surséance
Rechter-commissaris faillissement
Activiteiten onderneming

Datum:

: 2L Mobility Solutions B.V.
: F 10/634

11 januari 2011

: 2L Mobility Solutions B.V., tevens h.o.d.n.
Paceblade en Topline (“2LM”), statutair gevestigd te
Amersfoort en kantoorhoudende te (3815 KM)
Amersfoort aan het adres De Stuwdam 61.
: F 10/634
: 4 november 2010
: 23 november 2010
: mr. drs. J.L.M. Groenewegen
: mr. T. Pavicevic
: mr. A.A.T. van Rens

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Blijkens de inschrijving in het handelsregister heeft
2LM als bedrijfsomschrijving: “de (groot)handel in
en marketing van producten op het gebied van
mobility solutions en randapparatuur”.
: zie onder paragraaf 1.
: 16,2

Saldo einde verslagperiode

: € 48.529,61

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

: 4 november 2010 – 10 januari 2011
: 104 uren en 30 minuten
: 104 uren en 30 minuten

In dit eerste verslag is tevens meegenomen de verslaglegging over de periode van de aan 2LM
per 4 november 2010 voorlopig verleende surséance van betaling, welke op 23 november
2010 werd ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement van 2LM.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
:
2LM is opgericht bij akte van 15 mei 1981 en ingeschreven in de Kamer van
Koophandel voor Gooi-, Eem-, en Flevoland onder dossiernummer: 16042475. 2LM
houdt kantoor te (3815 KM) Amersfoort aan het adres De Stuwdam 61.
Nedfield Holding B.V. houdt alle aandelen in het kapitaal van 2LM. De heer
R.M. Vlak is per 21 juli 2010 enig (alleen/zelfstandig bevoegd) bestuurder van 2LM.
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: 2L Mobility Solutions B.V.
: F 10/634

2LM maakt onderdeel uit van de Nedfield-Groep. In de loop van 2009 zijn nagenoeg
alle vennootschappen van de Nedfield-Groep in staat van faillissement verklaard.
Sinds medio 2009 is 2LM de enige vennootschap van de Nedfield-Groep die nog
substantiële bedrijfsactiviteiten uitoefent. Voor meer informatie omtrent de reeds
gefailleerde vennootschappen van de Nedfield-Groep wordt verwezen naar de
openbare faillissementsverslagen van Nedfield N.V. c.s.
1.2

Winst en verlies
:
In 2009 bedroeg de omzet van 2LM ongeveer 2,5 miljoen euro. De behaalde omzet
over 2010 bedroeg tot medio december 2010 ongeveer 2,2 miljoen euro. In de
komende verslagperiode zullen de definitieve cijfers over 2010 worden opgesteld.

1.3
1.4
1.5

Balanstotaal
: zie onder paragraaf 1.2.
Lopende procedures
: niet van toepassing.
Verzekeringen
:
2LM heeft meerdere overeenkomsten ter zake de verzekering van onder andere brand,
inboedel en aansprakelijkheid. De curator is thans doende de verzekeringen te
inventariseren en zal deze, waar nodig, opzeggen.

1.6

Huur
:
2LM huurt een kantoor aan het adres De Stuwdam 61 te Amersfoort. Deze
huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 15 maart 2009.
De huurprijs (inclusief servicekosten) bedraagt ongeveer € 5.892,00 per maand.
2LM huurt tevens een bedrijfsruimte gelegen in het kantoorpand aan het adres
Muehltalerstrasse 91B te (DE-81475) München (Duitsland). De huurprijs bedraagt
ongeveer € 1.200 per maand.
De curator heeft, na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechtercommissaris, voornoemde huurovereenkomsten opgezegd met een gebruikelijke
termijn van drie maanden ex artikel 39 Faillissementswet.
De curator zal de (boedel)vorderingen van de verhuurders nader onderzoeken.
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1.7

: 2L Mobility Solutions B.V.
: F 10/634

Oorzaak faillissement
:
Op basis van de thans bij de curator bekende gegevens, kampte 2LM vanaf 2009 al
met liquiditeitsproblemen. Door de faillissementen van 2L International B.V.,
Nedfield N.V. en Nedfield Holding B.V. namen de liquiditeitsproblemen van 2LM
toe.
Vanaf de verlening van surséance aan Nedfield Holding B.V. en Nedfield N.V. is
getracht het door Nedfield Holding B.V. gehouden aandelenbelang in 2LM te
verkopen, dan wel een overname van de activiteiten van 2LM te bewerkstelligen via
een activatransactie. Zulks echter tevergeefs.
Nadat de fiscus had aangekondigd over te gaan tot executieverkoop, het Waterschap
Aa en Maas eveneens beslaglegging had aangekondigd en er geen vooruitzicht was dat
de salarissen van november 2010 zouden kunnen worden voldaan, zag de directie van
2LM zich genoodzaakt voorlopige surséance van betaling aan te vragen.

2.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement : 16,2 FTE.
Aantal in jaar voor faillissement : 16,2 FTE.
Datum ontslagaanzegging
: 25 november 2010.
Werkzaamheden
:
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen
konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator kort na diens
benoeming ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft de curator hiervoor
machtiging verleend. Inmiddels heeft er reeds een collectieve intake door het UWV
plaatsgevonden ten kantore van 2LM. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle werknemers
in de gelegenheid gesteld hun vorderingen op 2LM aan het UWV kenbaar te maken.

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
:
Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van 2LM. De door 2LM
gebruikte bedrijfspanden werden gehuurd van derden.
3.2
3.3
3.4

Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: geen.
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Inventaris/voorraden
3.5
Beschrijving
:
De roerende zaken van 2LM bestaan uit de gebruikelijke kantoorinventaris. Een deel
van de inventaris was tevens in lease verkregen. De kantoorinventaris is op verzoek
van de curator door Troostwijk Waardering & Advies B.V. getaxeerd. In het
kantoorpand van 2LM bevond zich tevens een kleine hoeveelheid voorraden, welke
eveneens door Troostwijk Waardering & Advies B.V. zijn getaxeerd.
3.6
3.7
3.8

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

: € 10.000,00 (inventaris en voorraden)
: niet van toepassing.
: niet van toepassing, nu geen sprake is van stil
pandrecht op de kantoorinventaris.
: zie hierboven.

Orderportefeuille
3.9
Beschrijving
:
Daarnaast bestond per datum faillissement een aanzienlijke orderportefeuille waarvoor
geldt dat de order of opdracht reeds aan 2LM is verstrekt, maar dat ter zake deze
orders nog geen enkele werkzaamheden zijn verricht of inkopen zijn gedaan.
3.10
3.11

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: € 40.000,00
: niet van toepassing.
: zie hierboven.

Goodwill
3.12 Beschrijving
:
Goodwill, waaronder wordt begrepen de rechten van 2LM op door haar gebruikte
(handels)namen, logo(’s), domeinnamen en de administratieve en financiële (digitale)
bescheiden.
3.13
3.14

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: € 5.000,00
: niet van toepassing.
: zie hierboven.

Deelnemingen
3.15 Beschrijving
:
2LM houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van PaceBlade Technology Inc. en
2L Mobility Solutions USA B.V.
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PaceBlade Technology Inc. is gevestigd in Taipei (Taiwan) en heeft twee werknemers
in dienst. 2L Mobility Solutions USA B.V. is gevestigd te Amersfoort en is het
verkoopkantoor voor de Amerikaanse activiteiten. 2L Mobility Solutions USA B.V.
verricht al geruime tijd geen activiteiten meer. Vanwege het faillissement van 2LM
zijn inmiddels ook de activiteiten van PaceBlade Technology Inc. gestaakt.
3.16

Verkoopopbrengst
: onbekend.
Werkzaamheden
:
De curator beraadt zich over de meest adequate wijze van liquideren (dan wel een
eigen aangifte van het faillissement) van deze deelnemingen.

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
:
Per datum faillissement beschikte 2LM over een omvangrijke nominale
debiteurenportefeuille. Echter, gelet op het feit dat een aanzienlijk deel van de
debiteurenportefeuille ziet op vorderingen op (inmiddels gefailleerde)
groepsmaatschappijen, bedraagt de reële waarde van de debiteurenportefeuille
aanzienlijk minder.

4.2
4.3

Opbrengst
: onbekend.
Boedelbijdrage
: niet van toepassing.
Werkzaamheden
:
De curator zal in de komende periode de waarde van de debiteurenportefeuille en de
inbaarheid daarvan nader onderzoeken. Tevens zal de curator, zonodig, alle debiteuren
schriftelijk sommeren over te gaan tot betaling van het aan 2LM verschuldigde
bedrag.

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)
:
Er is geen bancaire financiering verstrekt aan 2LM. 2LM onderhield wel een
bankrelatie met huisbankier ABN AMRO Bank N.V. Per datum faillissement had
2LM een vordering ad € 57.282,89 op ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van een
creditsaldo in rekening-courant. Inmiddels is voornoemd bedrag door ABN AMRO
Bank N.V. overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2

Leasecontracten
:
Er zijn diverse leasecontracten afgesloten ter zake van auto's, kopieermachines en
drank-/koffiemachines. De curator zal alle lease-overeenkomsten inventariseren en,
indien deze niet reeds zijn beëindigd, tegen een zo kort mogelijke termijn opzeggen.
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5.3
5.4
5.5
5.6

Beschrijving van zekerheden
: niet van toepassing.
Separatistenpositie
: niet van toepassing.
Boedelbijdragen
: niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
:
Tot op heden heeft zich geen partij gemeld die een beroep op eigendomsvoorbehoud
heeft gedaan. Vanzelfsprekend zal de curator rechtsgeldig bedongen
eigendomsvoorbehouden respecteren.

5.7

Reclamerechten
:
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze rechten
beroept.

5.8

Retentierechten
:
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze rechten
beroept.
Werkzaamheden
: zie hierboven.

6.
Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden
: niet van toepassing.
6.2
Financiële verslaglegging
: niet van toepassing.
Werkzaamheden
: niet van toepassing.
Doorstart
6.3
Beschrijving
:
Na verlening van de voorlopige surséance van betaling heeft de curator overleg
gevoerd met diverse potentiële gegadigden. Aan alle gegadigden is onder de
voorwaarde van ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een
informatiememorandum ter beschikking gesteld. Uitgangspunt van de
verkoopprocedure was de overname van (nagenoeg) alle activa voor een zo hoog
mogelijke opbrengst voor de crediteuren, waarbij tevens aandacht werd besteed aan
het behoud van werkgelegenheid.
Uiteindelijk heeft de curator, na daartoe toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris, de bieding van Xcellent Holding B.V. aanvaard. Tevens is
overeengekomen dat (een nog op te richten groepsvennootschap van) Xcellent
Holding B.V. aan minimaal 9 werknemers van 2LM een nieuw dienstverband zal
aanbieden. De activatransactie is uiteindelijk per 1 januari 2011 geëffectueerd.
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6.4
6.5
6.6

Verantwoording
: niet van toepassing.
Opbrengst
: € 55.000,00
Boedelbijdrage
: niet van toepassing.
Werkzaamheden
:
De curator heeft uitvoerig overleg gevoerd met diverse potentiële gegadigden en het
huidige management van 2LM. Tevens heeft de curator Troostwijk Waardering &
Advies B.V. ingeschakeld voor de waardering van diverse activa.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
:
De geconsolideerde jaarrekeningen over 2006 en 2007 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2008 is eveneens tijdig gedeponeerd. Op datum faillissement
bestond er nog geen verplichting om de jaarrekening over 2009 te deponeren.

7.3

Goedk. verkl. accountant
:
2006: aanwezig.
2007: aanwezig.
2008: samenstellingsverklaring aanwezig.

7.4

Stortingsverpl. aandelen
:
Gezien de oprichtingsdatum (15 mei 1981) en het verstrijken van de verjaringstermijn
ex artikel 3:307 lid 1 BW om de volstorting van de aandelen te vorderen, is een nader
onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet relevant.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
:
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
:
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
Werkzaamheden
:
De curator zal in de komende periode mogelijke onregelmatigheden nader
onderzoeken.
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8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen
: p.m.
Naar verwachting zal het UWV een boedelvordering uit hoofde van de overgenomen
salarisverplichtingen indienen. De verhuurder zal naar verwachting eveneens een
boedelvordering indienen.

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Pref. vordering van de fiscus
: nog onbekend.
Pref. vordering van het UWV
: nog onbekend.
Andere pref. crediteuren
: nog onbekend.
Aantal concurrente crediteuren : nog onbekend.
Bedrag concurrente crediteuren : nog onbekend.
Verwachte wijze afwikkeling
:
Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten van
crediteuren op enige uitkering, kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.
Werkzaamheden
:
Afgaande op van de directie verkregen informatie is de totale schuldenlast ongeveer
€ 777.574,-. De curator zal alle bij hem bekende crediteuren uitnodigen om hun
vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig
bijzonder recht wensen te beroepen.

9.
9.1
9.2
9.3

Procedures
Naam van wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faill.
:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zou kunnen
worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
:
In de komende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met de hierover
onder de verschillende subcategorieën beschreven activiteiten. Voorts zal de curator
alle (bij hem bekende) crediteuren in de gelegenheid stellen hun vordering op 2LM ter
verificatie in te dienen.

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
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10.3

Indiening volgend verslag
:
Voor zover tussentijdse ontwikkeling niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een
volgend verslag worden uitgebracht in de maand april 2011.

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen
ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star
Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online
services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Amsterdam, 11 januari 2011

mr. drs. J.L.M. Groenewegen,
(curator)

CMS Derks Star Busmann N.V.
Advocaten - Notarissen - Belastingadviseurs
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 2121615
Telefaxnummer: 030 - 2121152
E-mailadres: marcel.groenewegen@cms-dsb.com
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