10e 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)
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Ook in dit verslag wordt de eerder aangehouden nummering gevolgd.

1.

Overzicht schulden

Geen ingrijpende wijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

2.

FRApant C.V.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geprobeerd de afwikkeling van de c.v. te
bevorderen. Tot dusverre heeft dat weinig zichtbaar effect gehad, doch het overleg hierover
tussen de beherend vennoot en de curator is nog niet afgerond. Het bedrag dat de notaris in
depôt houdt, bedraagt inclusief de rente per 16 september 2004 € 531.210,86. Met
inachtneming van het arbitrale vonnis d.d. 5 augustus 2003 begroot de curator het bedrag dat
hiervan toekomt aan de boedel op circa € 475.000,-, waarbij de kosten van de afwikkeling van
de c.v. en de eventuele fiscale gevolgen daarvan nog buiten beschouwing zijn gelaten.

3.

Aansprakelijkheid derden

Het voorlopig getuigenverhoor dat de curator aanhangig heeft gemaakt tegen Achmea is
afgerond. Over het treffen van rechtsmaatregelen in verband met de eventuele
aansprakelijkheid van Achmea voor de gevolgen van het faillissement heeft de curator nog
geen beslissing genomen.

4.

Provisie uit hoofde van pensioencontract

In de afgelopen verslagperiode heeft nog uitgebreide correspondentie plaatsgevonden tussen
de advocaat van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en de curator. De advocaat
van Achmea heeft het standpunt van zijn cliënt in een uitgebreide samenvatting nog eens
weergegeven. Daar heeft de curator op gereageerd met zijn brief d.d. 14 oktober 2004, waarin
ook enkele nieuwe elementen aan de orde zijn gesteld en waarin de curator heeft volhard bij
de aanspraak van de boedel tot betaling van NLG 650.000,-. Een reactie op deze brief ziet de
curator op korte termijn tegemoet, waarna een beslissing zal kunnen worden genomen over
het al dan niet in rechte instellen van een vordering tot betaling van genoemd bedrag.
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5.

Bestuursaansprakelijkheid

Over het aanhangig maken van een procedure wegens bestuursaansprakelijkheid tegen de heer
Leeman is nog geen beslissing genomen.

Utrecht, 10 november 2004

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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