4e OPENBAAR VERSLAG

EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

INZAKE DE ONDERGENOEMDE FAILLISSEMENTEN

- de besloten vennootschap FRA HOLD B.V., statutair gevestigd te Zeist,
h.o.d.n. FRA HOLD, feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78, 3981 AJ
Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30127623)

- de besloten vennootschap FRA VERMOGENSADVIES B.V.,
statutair gevestigd te Bunnik, feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78,
3981 AJ Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30135807)

- de

besloten

vennootschap

FINANCIËLE

RAADGEVERS

ASSOCIATIE B.V., statutair gevestigd te Zeist
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30108484)

Arrondissementsrechtbank
Faillissementsnummer
Uitgesproken op
Rechter-commissaris
Curator
Verslagdatum
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:
:

Utrecht
00/132F, 00/133F, 00/134F
2 augustus 2000
Mr W.W. de Nijs Bik
Mr B. ten Doesschate
24 april 2002
1 november 2001 t/m 23 april 2002
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1.

Algemeen
1.1. Bij beslissing d.d. 6 december 2001 is Mr B. ten Doesschate benoemd tot mede
curator in de faillissementen van de drie FRA-vennootschappen, gezamenlijk aan
te duiden als FRA. Op zijn verzoek is Mr N.Chr.M. Wilke met ingang van 11
maart 2002 ontslag verleend als curator en is Mr B. ten Doesschate benoemd tot
enig curator.

1.2. Ook in de afgelopen verslagperiode zijn de activiteiten van curatoren vooral
gericht geweest op de afwikkeling van het faillissement van de Stichting Befra. In
laatstgenoemd faillissement heeft Blömer Accountants en Adviseurs te
Nieuwegein inmiddels gerapporteerd. Gezien de verwevenheid tussen Befra en de
FRA-vennootschappen, zowel feitelijk als op bestuurlijk niveau, is aan Blömer
vooralsnog geen opdracht gegeven ook onderzoek te doen naar FRAvennootschappen. Daarbij speelt tevens het kostenaspect een rol.

2.

Voorlopig gerealiseerd boedelactief
-

Het saldo op de boedelrekening van Financiële Raadgevers Associatie B.V.
bedraagt per 10-04-2002, € 23.801,36.

-

Het saldo op de boedelrekening van FRA Hold B.V. bedraagt per 10-04-2002,
€ 59.802,73.

3.

Frapant C.V.
In het tweede openbaar verslag is melding gemaakt van een verschil van mening over de
verdeling van de netto-opbrengst van een transactie in december 2000 met betrekking
tot het onroerendgoed van Frapant C.V. (Frapant), waarvan FRA Hold B.V. voor 99%
economisch eigenaar is. Enig beherend vennoot van Frapant is Vendor Lease
Management Services I (V.L.M.S. I). Commanditair vennoot is FRA Hold B.V..
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Genoemde C.V. structuur is om fiscale redenen opgezet in verband met de aankoop en
financiering van het kantoorpand van FRA te Bunnik en de huur daarvan door FRA
Hold B.V. en Financiële Raadgevers Associatie B.V..

In dat kader heeft de externe financier Lease Management Services B.V. (L.M.S.) een
bedrag aan Frapant geleend ad € 3.993.997,38. L.M.S. en V.L.M.S. I behoren tot
dezelfde groep van vennootschappen. In oktober 2000 is overeenstemming bereikt over
de verkoop van de bovenvermelde onroerende zaak en de vervroegde aflossing van de
lening. Het verschil van inzicht tussen L.M.S. en curatoren (thans de curator) houdt
verband met een aanspraak van L.M.S. in verband met de vervroegde aflossing van de
lening, welke aanspraak door de curator wordt betwist. Dit verschil van inzicht heeft
zich inmiddels ontwikkeld tot een geschil, nu L.M.S. op 5 november 2001 buiten de
curator om een exploit van dagvaarding heeft doen uitbrengen aan het adres van de
beherend vennoot V.L.M.S. I, teneinde een titel te verkrijgen tot betaling van haar
bovenvermelde aanspraak, waarmee een bedrag is gemoeid van fl. 1.198.127,17. Ter
rolle van de rechtbank te Amsterdam d.d. 28 november 2001 heeft de curator ter
bescherming van de belangen van (de boedel van) FRA Hold B.V. een conclusie tot
interventie genomen.

Bij exploit d.d. 6 februari 2002 heeft L.M.S. wederom buiten de curator om, een exploit
van dagvaarding doen uitbrengen aan het adres van V.L.M.S. I als beherend vennoot
van Frapant, teneinde in kort geding een titel te verkrijgen tot betaling van € 215.600,31,
vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 121.560,03. Ook deze
aanspraak houdt verband met de bovenvermelde lening. Ter zitting d.d. 12 februari 2002
van de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar heeft de curator ter
bescherming van de belangen van (de boedel van) FRA Hold B.V. geïntervenieerd. Ten
overstaan van de voorzieningenrechter is een regeling getroffen, inhoudend dat in
arbitrage zal worden beslist over de aanspraken van L.M.S.. Als arbiter is benoemd
mevrouw Mr E. Swaab te Amsterdam. De arbitrage bevindt zich nog in de beginfase.
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4.

Verdere initiatieven van de curator
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het
faillissement zal de curator zich in de komende verslagperiode richten op:

-

een (nader) onderzoek in verband met mogelijke bestuursaansprakelijkheid;

-

een (nader) onderzoek met betrekking tot de eventuele aansprakelijkheid van
derden in verband met de déconfiture van de FRA-vennootschappen;

-

een (nader) onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement
van

Financiële

Raadgevers

Associatie

B.V.

met

betrekking

tot

een

agentuurovereenkomst in verband met een collectieve pensioenverzekering.

5.

Voorlopig oordeel omtrent de vooruitzichten voor crediteuren
Vooralsnog is er geen aanleiding om enige uitkering voor concurrente of preferente
crediteuren in het vooruitzicht te stellen.

Utrecht, 24 april 2002

B. ten Doesschate,
curator

CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Telefoonnummer : 030 - 2121625
Telefaxnummer : 030 - 2121164
E-mail adres

: b.tendoesschate@cmsderks.nl
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