8e 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)
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ASSOCIATIE B.V., statutair gevestigd te Zeist
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dossiernummer 30108484)
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Ook in dit verslag wordt de nummering gevolgd die is aangehouden in de eerdere verslagen.

1.

Overzicht schulden

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan.

2.

FRApant C.V.

Zoals is aangegeven in het 7e Openbare Verslag is de vordering van Lease Management
Services B.V. (LMS) van ± 1,2 miljoen gulden grotendeels afgewezen. Het bedrag dat de
notaris in depot houdt, te verminderen met het aan LMS en de beherend vennoot toekomende,
is nog niet op de boedelrekening gestort. Dit houdt verband met het feit dat in beginsel het
vermogen van de commanditaire vennootschap dient te worden gescheiden en gedeeld
voordat enige uitkering aan de vennoten kan worden gedaan. De beherend vennoot en de
curator hebben de afspraak gemaakt om een accountant, die in het verleden niet betrokken is
geweest bij de c.v., te vragen een concept-slotbalans van de c.v. te maken en om fiscaal advies
te geven in verband met de mogelijke fiscale gevolgen van de scheiding en deling. Aan de
hand daarvan zal worden geprobeerd in onderling overleg overeenstemming over de scheiding
en deling te bereiken. De notaris heeft de curator desgevraagd nog eens bevestigd dat de
bovenvermelde gelden tot nader order in depot zullen blijven staan.

3.

Aansprakelijkheid derden

Het voorlopig getuigenverhoor tegen Achmea Verzekeringsholding N.V. is door de rechtbank
Utrecht bepaald op 11 februari 2004.

4.

Provisie uit hoofde van pensioencontract

De correspondentie tussen de raadsman van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
en de curator over de vraag of – kort gezegd – de betaling van het in de eerdere verslagen
genoemde bedrag ad Nlg. 650.000,= in strijd is geweest met het gestelde in artikel 54
Faillissementswet, is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. In deze correspondentie spitst
de discussie zich vooral toe op de vraag of Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
pandrecht had op de bewuste vordering van de betrokken Fra-vennootschap. In het bijzonder
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op grond van het gepretendeerde pandrecht, dat door de curator vooralsnog wordt bestreden,
wordt het beroep dat de curator heeft gedaan op artikel 54 Faillissementswet van de hand
gewezen. De discussie hierover bevindt zich thans in de afrondende fase. Naar verwachting
zal in het volgende verslag kunnen worden aangegeven of een procedure al dan niet
noodzakelijk is.

5.

Bestuursaansprakelijkheid

Over het al dan niet aanspreken van de heer Leeman op grond van bestuursaansprakelijkheid,
is nog geen beslissing genomen.

Utrecht, 21 januari 2003

B. ten Doesschate,
curator
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