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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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(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30108484)
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In dit verslag wordt wederom de nummering in de eerdere verslagen aangehouden.

1.

Overzicht schulden

Geen ingrijpende wijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

2.

FRApant C.V.

Voor de afwikkeling van de commanditaire vennootschap is de boedel als commanditair
vennoot afhankelijk van de beherend vennoot. De conclusie is onontkoombaar, dat de
beherend vennoot deze afwikkeling op onacceptabele wijze vertraagt. Zo is de beherend
vennoot zelfs niet bereid gevonden de curator de gegevens te verstrekken van de belastingadviseur die in het kader van de afwikkeling om advies is gevraagd. Om deze impasse te
doorbreken overweegt de curator de rechter-commissaris te vragen hem te machtigen in kort
geding datgene te doen dat noodzakelijk is om de afwikkeling van de commanditaire
vennootschap te bevorderen.

3.

Aansprakelijkheid derden

Over de eventuele procedure tegen Achmea is nog geen beslissing genomen. Dat houdt mede
verband met het feit dat een eventuele procedure tegen Achmea niet los kan worden gezien
van een eventuele procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de heer Leeman (zie
punt 5 hierna).

4.

Provisie uit hoofde van pensioencontract

In het 10e openbare verslag heeft de curator aangegeven dat hij in zijn brief van 14 oktober
2004 de aanspraken van de boedel nog eens uitgebreid heeft samengevat. In dit verslag gaf de
curator tevens aan op korte termijn een reactie tegemoet te zien van (de advocaat van)
Achmea op zijn laatstgenoemde brief. Deze reactie was ook in het vooruitzicht gesteld, doch
ondanks diverse rappèllen heeft de curator deze reactie nog niet ontvangen. Wel is het de
curator bekend dat de advocaat van Achmea doende is verklaringen van derden te
verzamelen, die naar het oordeel van Achmea van belang kunnen zijn op de aanspraken van
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de boedel. De curator verwacht deze verklaringen op korte termijn te ontvangen en zal daarop
in een volgend verslag terugkomen.

5.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Over het aanhangig maken van een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de
heer Leeman is nog steeds geen beslissing genomen. Overigens heeft de heer Leeman
gevraagd de uitspraak af te wachten in de procedure die de curator in het faillissement van de
Stichting Befra tegen hem heeft ingesteld in verband met overboekingen die voor een bedrag
ad NLG 1.275.000,-- kort vóór het faillissement ten laste van Befra hebben plaatsgevonden.
De desbetreffende vordering van de curator is afgewezen en de curator heeft daartegen hoger
beroep ingesteld.

Utrecht, 9 mei 2005

B. ten Doesschate,
curator
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