OPENBAAR VERSLAG
EX ARTIKEL 73a FW

NR. 5

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:

5

Gegevens onderneming

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

Datum:

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

5 juli 2012

: 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. R.J. Verschoof

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

: € 127.700,39

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

: 15 december 2011 t/m 4 juli 2012
: 14 uren en 17 minuten
: 158 uren en 13 minuten

1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
: zie tevens verslag 1.
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.

3.
Activa
Inventaris/voorraden

: zie verslag 1.

Orderportefeuille

: zie verslag 1.

Goodwill

: zie verslag 1.
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Deelnemingen
3.15 Beschrijving
:
2LM houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van PaceBlade Technology Inc. en 2L
Mobility Solutions USA B.V.
PaceBlade Technology Inc. is gevestigd in Taipei (Taiwan) en had twee werknemers in dienst.
Inmiddels zijn deze werknemers niet meer werkzaam voor PaceBlade Technology Inc.
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 ook de activiteiten van PaceBlade
Technology Inc. gestaakt.
3.16

Verkoopopbrengst
: Niet van toepassing.
Werkzaamheden
:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator machtiging verzocht aan de rechtercommissaris voor de eigen faillissementsaangifte ten aanzien van 2L Mobility Solutions USA
B.V. Deze machtiging is inmiddels verkregen. De eigen faillissementaangifte is vervolgens in
gang gezet. Daarnaast is de curator in overleg getreden met de bestuurder van gefailleerde om
tot een oplossing te komen voor de Taiwanese dochter.

4.

Debiteuren

: Zie verslag 4.

5.

Bank / Zekerheden

: Zie verslag 3.

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

Doorstart
6.3
Beschrijving
6.4
Verantwoording
6.5
Opbrengst
6.6
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: zie verslag 1.
: niet van toepassing.
: € 55.000,00
: niet van toepassing.
: zie verslag 1.

7.
7.1
7.5

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
: zie verslag 3.
Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen : zie verslag 3.

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

8.2

Pref. vordering van de fiscus

: € 138.516,79 UWV
€ 9.810,79 verhuurder
€
429,74 leasemaatschappij
: € 429.729,00 (Belastingdienst Utrecht)
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€ 60.461,01 (Finanzambt München)
: € 2.279,95 (gelijke rangorde fiscus)
€ 27.670,65 (ex 3:288 sub e BW)
: nog onbekend.

8.3

Pref. vordering van het UWV

8.4
8.5
8.6
8.7

Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren : 34
Bedrag concurrente crediteuren : € 506.649,65 + US$ 56.610,00.
Verwachte wijze afwikkeling
:
Gezien de boedelvordering van het UWV verwacht de curator dat dit faillissement zal moeten
worden opgeheven op de voet van art. 16 Fw.

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faill.
:
Alvorens tot afwikkeling over te kunnen gaan, dienen eerst de twee deelnemingen van
gefailleerde te worden afgewikkeld. De verwachting is dat het faillissement van 2LM eind
2012 zal kunnen worden beëindigd.
Plan van aanpak
:
Afwikkelen twee deelnemingen.
Indiening volgend verslag
:
De curator verzoekt de rechter-commissaris, voor zover tussentijdse ontwikkeling niet tot
eerdere verslaglegging nopen, een volgend verslag over zes maanden uit te mogen brengen.
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).

10.2
10.3

11.

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Amsterdam, 5 juli 2012

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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