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A.1

Inleiding

Dit is het tiende openbare verslag in het faillissement van Econcern NV en haar gefailleerde
Nederlandse groepsmaatschappijen. Het verslag heeft betrekking op de periode van 1
oktober 2012 tot 15 juni 2013. Inmiddels zijn naast Econcern NV 38 Nederlandse
groepsmaatschappijen in staat van faillissement verklaard. Gelet op de samenhang tussen de
verschillende faillissementen is ervoor gekozen om in alle faillissementen één gezamenlijk
openbaar verslag uit te brengen. Omdat – behoudens in geval van de Betronic Netherlands
BV, Betronic Hybrid Circuits BV en Betronic Products BV - de rechten en verplichtingen per
groepsvennootschap wel (redelijk) te scheiden zijn, zal echter geen geconsolideerde, maar
een separate afwikkeling van de verschillende faillissementen dienen plaats te vinden. De
faillissementen van de genoemde Betronic-vennootschappen zullen geconsolideerd worden
afgewikkeld, zo heeft de rechter-commissaris bij beschikking van 2 december 2011 beslist.

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan crediteuren en andere belanghebbenden
op de voet van artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Van dit verslag zijn een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar. Bij verschil van
interpretatie prevaleert de Nederlandse versie.
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A.2

A.2.1

Beschrijving werkzaamheden

Afwikkeling van de transactie met Eneco

Van de totale koopprijs van € 28,85 miljoen is een bedrag van € 667.225,= terugbetaald aan
de koper in verband met afgegeven garanties. De resterende koopsom van afgerond
€ 28,25 miljoen (inclusief depotrente) is inmiddels, op een bedrag van afgerond € 0,1
miljoen na, door de boedel ontvangen. Het ontvangen bedrag is inmiddels integraal
gealloceerd over de verschillende boedels (zie hierna sub A.4). Thans resteert nog een
escrow-bedrag van afgerond € 0,1 miljoen. Curatoren zullen trachten om ook over de
verdeling van dit bedrag overeenstemming te bereiken.

A.2.2

OneCarbon

De transactie inzake OneCarbon is geheel afgerond.

A.2.3

Belwind

De overdracht van de aandelen Belwind NV en de financial close van het project vonden
plaats op 24 juli 2009. De boedel heeft voor de afkoop van haar belang in Belwind in totaal
ruim € 21,6 miljoen (inclusief rente) ontvangen. Deze ontvangst is inmiddels integraal
gealloceerd (zie hierna sub A.4).

A.2.4

Ancillary en afwikkeling bankgaranties

Onderdeel van de syndicaatslening was een zogenaamde ancillary van in hoofdsom € 20
miljoen die gekoppeld was aan de tussen ING Bank (als agent) en vrijwel alle Econcernvennootschappen gesloten cashpool-agreement. Waar ten behoeve van het resterende deel
van de syndicaatslening slechts enkele groepsvennootschappen als guarantor verbonden
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waren, was ten aanzien van de ancillary de situatie aldus dat alle vennootschappen die partij
waren bij de cashpool-agreement, tevens hoofdelijk verbonden waren voor de verplichtingen
onder de ancillary. Zo waren onder meer de aan Eneco verkochte Ecofys-entiteiten,
OneCarbon International en dochtervennootschappen en een aantal Evelop-entiteiten
hoofdelijk verbonden onder de ancillary en waren intercompany-vorderingen op Belwind NV
(en de overige genoemde vennootschappen) verpand onder de ancillary. Omdat de
betreffende vennootschappen zoals gebruikelijk debt-free aan de respectieve kopers
dienden te worden opgeleverd, zijn de koopsommen in het kader van de Eneco-,
OneCarbon-, en Belwind-transactie tot een bedrag van € 21 miljoen (inclusief rente en
kosten) aangewend om de ancillary integraal af te lossen. Voor het resterende deel van de
syndicaatslening zijn de banken – voorzover geen zekerheden zijn gesteld - (slechts)
concurrent crediteur in de faillissementen van Econcern NV en de overige vennootschappen
die als guarantor onder de volledige syndicaatslening verbonden zijn.

Naar curatoren bij nader onderzoek is gebleken bedroeg de ancillary volgens opgave van ING
omstreeks augustus 2009 inderdaad in hoofdsom € 20 miljoen, maar bedroeg dit saldo per
surseancedatum (26 mei 2009) een kleine € 13 miljoen. Het verschil van ruim € 7,1 miljoen
houdt verband met een door ING toegepaste verrekening tussen de ancillary en het
resterende deel van de syndicaatslening in de loop van de maand juni 2009. Over de vraag
of die verrekening op dat moment inderdaad rechtsgeldig kon plaatsvinden, heeft tussen
curatoren en ING overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft geresulteerd in een schikking uit
hoofde waarvan ING in oktober 2011 een bedrag van € 3.575.805,= (zijnde 50% van het
verrekende bedrag) aan de boedel betaald heeft.

Voorts verdient vermelding dat van het genoemde bedrag van de ancillary van € 20 miljoen
een gedeelte van € 9.947.000,= bestaat uit een garantiefaciliteit. Van dit bedrag is inmiddels
€ 5.365.000,= aan garanties getrokken. De resterende bankgaranties ad in totaal
€ 4.582.000,= waren per medio 2010 tot een beloop van € 2.554.000,= vrijgevallen, welk
bedrag door ING is overgemaakt naar de boedel van Econcern. Er resteerde toen
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€ 2.028.000,= aan uitstaande garanties. Omdat partijen het niet eens konden worden over
de rentevergoeding met betrekking tot dit saldo, is in juni 2010 overeengekomen dat het
saldo door ING ter beschikking wordt gesteld aan de boedel van Econcern, waartegenover
curatoren zich verbonden hebben om, zolang er nog garanties uitstaan, een reservering
binnen de boedel te treffen tot het beloop van de nog uitstaande garanties. In de
verslagperiode is het uitstaande saldo gedaald van € 887.688,= tot € 602.034,=.

Vermelding verdient nog dat het getrokken bedrag van € 5.365.000,= voor het overgrote
deel betrekking heeft op een door (de Duitse dochtervennootschap van) de Amerikaanse
producent van zonnepanelen First Solar getrokken betalingsgarantie van € 5 miljoen.
Daarnaast heeft First Solar op 1 september 2009 een vordering in het faillissement van
Econcern ingediend van € 415 miljoen, zich daarbij beroepend op een garantie van Econcern
onder een zgn. Framework Agreement met Ecostream Switzerland GmbH, dat inmiddels zelf
ook failliet is. De vordering heeft betrekking op door First Solar beweerdelijk geleden schade
als gevolg van tekortschieten door Ecostream Switzerland in de nakoming van haar (afname)
verplichtingen onder de Framework Agreement. Curatoren hebben deze vordering bij brief
van 25 september 2009 betwist en daarbij verwezen naar artikel 5.4 van de Framework
Agreement dat als volgt luidt:

“Neither party shall be liable to the other for any consequential, incidental, indirect, special,
exemplary or punitive damages (including loss of actual or anticipated profits, revenues or
product; loss by reason of shutdown or non-operation; increased expense of operation,
borrowing or financing; loss of use or productivity; and increased cost of capital) arising out
of this agreement, regardless of whether any such claim arises out of breach of contract,
guaranty or warranty, tort, product liability, indemnity, contribution, strict liability or any
other legal theory.”
First Solar betwist dat deze clausule in casu van toepassing is en heeft haar vordering
inmiddels verhoogd tot € 476 miljoen. Indien zou komen vast te staan dat First Solar
inderdaad in verband met genoemd artikel 5.4 van de Framework Agreement geen
schadevergoedingsvordering jegens Ecostream Switzerland heeft – en dus ook niet onder de
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door Econcern ten behoeve van Ecostream Switzerland afgegeven garantie – dan staat
daarmee tevens vast dat zij de bankgarantie van € 5 miljoen ten onrechte getrokken heeft
met als gevolg dat dit bedrag van First Solar kan worden teruggevorderd.

First Solar heeft haar vordering ook ingediend in het faillissement van Ecostream
Switzerland. De Zwitserse curator heeft die vordering, evenals de Nederlandse curatoren,
integraal betwist. Inmiddels is bij het Kantonsgericht Zug een renvooiprocedure aanhangig
tussen First Solar en de Zwitserse curator. In die procedure is nog geen vonnis gewezen. De
in Nederland aanhangige renvooiprocedure is voorlopig aangehouden in afwachting van de
uitkomst van de procedure in Zwitserland.

A.2.5

Overige Ecofys-activiteiten

De betreffende vennootschappen zijn inmiddels alle gedesinvesteerd dan wel betrokken in
een buitenlandse insolventieprocedure. Curatoren hebben hier nauwelijks of geen
bemoeienis meer mee.

A.2.6

Overige Ecostream-activiteiten

De schikkingsonderhandelingen met Iberglobasol hebben geresulteerd in een schikking uit
hoofde waarvan Iberglobasol in termijnen (over een periode van ruim twee jaar) een bedrag
van € 2.000.000,=, te vermeerderen met rente, aan de boedel van Econcern betaalt. Op
grond van met PV Solutions en het bankenconsortium gemaakte afspraken komt dit bedrag,
na aftrek van gemaakte kosten, voor 10% toe aan PV Solutions, voor 45% aan Econcern en
voor 45% aan de banken. Aan Econcern zijn door Iberglobasol zekerheden verstrekt tot
meerdere zekerheid van de nakoming van de (toekomstige) termijnbetalingen. Tot heden is
Iberglobasol de schikking correct nagekomen en ontving de boedel reeds € 521.740,= aan
termijnen (incl. rente). De betalingsregeling loopt tot eind 2014. De afdracht aan PV
Solutions en de banken vindt pas plaats als alle termijnen geïnd zijn.

8

De boedel van Econcern ontving op 13 mei jl. van PV Solutions een bedrag van € 43.500,= in
verband met de vrijval van een garantie in Spanje. De helft van dit bedrag komt toe aan het
bankenconsortium en dient nog te worden afgedragen. Thans staat nog een bedrag van ruim
€ 87.000,= aan garanties open waarvan, als deze vrijvallen de helft toekomt aan Econcern en
het bankenconsortium tezamen.

Curatoren hebben in het faillissement van Ecostream Switzerland vorderingen van Econcern
en Ecostream International ingediend tot een totaal bedrag van ruim € 46 miljoen (CHF 69,3
miljoen). Deze worden door de Zwitserse curator betwist. De boedel van Ecostream
Switzerland bevat momenteel een liquide actief van ca. CHF 13,3 miljoen. Dat actief zal, naar
het zich thans laat aanzien, in de toekomst toenemen tot meer dan CHF 20 miljoen. De
preferente vorderingen in het Zwitserse faillissement bedragen ca. CHF 300.000,=. Aan
concurrente vorderingen is CHF 725 miljoen ingediend, maar daarvan heeft CHF 625 miljoen
betrekking op de vordering van First Solar, die door de Zwitserse curator eveneens wordt
betwist (met instemming van curatoren op de grond als hiervoor sub A.2.4 vermeld). Zolang
er geen duidelijkheid is over de vraag in hoeverre de vorderingen van First Solar en Econcern
c.q. Ecostream International worden toegelaten in het faillissement van Ecostream
Switzerland, kan geen betrouwbare inschatting gemaakt worden van de mogelijke baten voor
Econcern en Ecostream International uit de Zwitserse boedel. De volgende scenario’s kunnen
wel gekwantificeerd worden:
-

de vordering van First Solar wordt toegewezen, die van Econcern en Ecostream
International afgewezen: in dat geval ontvangt de boedel niets;

-

alle vorderingen worden afgewezen: in dat geval is er sprake van een surplus in de
Zwitserse boedel en zal het genoemde actief in de Zwitserse boedel naar verwachting
nog toenemen met de hiervoor sub A.2.4. genoemde € 5 miljoen (excl. rente) die in
dat geval ten onrechte door First Solar geclaimd is (voor zover die vordering niet
reeds door Econcern zelf geïnd mocht kunnen worden); in dat geval ontvangt
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Ecostream International als aandeelhouder van Ecostream Switzerland naar
verwachting meer dan CHF 12 miljoen;
-

de vordering van First Solar wordt afgewezen en die van Econcern wordt toegewezen;
in dat geval kan Econcern naar verwachting meer dan CHF 20 miljoen tegemoet zien
als uitkering op haar vordering.

Vanzelfsprekend zijn vele tussenvarianten denkbaar.

A.2.7

Overige Evelop-activiteiten

Evelop Spain en P&T

De liquidatie van P&T en Evelop Spain is inmiddels nagenoeg afgerond. In totaal ontving de
boedel in drie tranches een uitkering van € 3.425.000,=. Of er nog nadere uitkeringen
komen, hangt af van de vrijval van in het kader van de verkoop van het project Guzman
afgegeven garanties van pro resto € 300.000,=. Indien geen claims door de koper worden
ingediend valt een gedeelte van € 100.000,= vrij per 20 maart 2014 en het restant van
€ 200.000,= per 20 maart 2015.

Evelop Poland

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.8

Darwind

Curatoren hebben zich nader beraden over de herallocatie van de netto-opbrengst die
gerealiseerd is in het kader van de verkoop aan XEMC (verwezen zij in dit verband naar het
eerste en tweede verslag). Die netto-opbrengst bedraagt € 8.000.000,= minus het gedeelte
van het escrow-bedrag dat vrijviel ten gunste van XEMC (€ 62.500,=) minus de
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transactiekosten en overeengekomen transitiekosten (€ 205.500,=), per saldo derhalve
€ 7.732.000,=. In overleg met de rechter-commissaris is aan de hand van alle beschikbare
gegevens geconcludeerd dat het – mede gelet op de verwevenheid in deze tussen Darwind
Holding en Darwind D&D – niet mogelijk is om rekenkundig een verantwoorde
verdelingsmaatstaf te bepalen. Voorts is becijferd dat - gezien (i) het feit dat na de
verificatievergadering gebleken is dat Darwind Holding een zogenaamde 403-verklaring ten
behoeve van de schulden uit rechtshandeling van Darwind D&D heeft gedeponeerd en (ii) de
zeer aanzienlijke vordering van Darwind Holding op Darwind D&D - de verschillen in
uitkering voor de crediteuren van beide vennootschappen in de diverse varianten relatief
gering zijn. Besloten is dan ook om – nu geen andere maatstaf objectief te bepalen is – de
netto-opbrengst van de transactie naar redelijkheid en billijkheid gelijkelijk aan de beide
boedels toe te delen (zie ook hierna onder A.4).

A.2.9

Betronic

(i) Overname
De overnemende partij (Betronic Solutions) heeft aangeven een minnelijke regeling over de
koopprijs van de voorraden (zie het vierde openbare verslag) te willen treffen onder de
voorwaarde dat tegelijkertijd overeenstemming wordt bereikt over (de verdeling van) de
vordering op Tacx BV van € 71.000,=. Betronic Solutions meent dat de openstaande facturen
gedeeltelijk betrekking hebben op door haar na de overname verrichte werkzaamheden.
Omdat Tacx de openstaande vordering tot op heden niet heeft betaald – dienaangaande is
een procedure aanhangig - kan met Betronic Solutions nog geen minnelijke regeling worden
getroffen over de nog openstaande kwesties.

(ii) Debiteuren
Met betrekking tot de vorderingen die nog openstaan worden - voor zover mogelijk incassoactiviteiten ondernomen.
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(iii) Pand Betronic Vastgoed
Met ingang van 1 juli 2011 is het pand voor een periode van 10 jaar verhuurd aan Betronic
Solutions BV. Uit de huurinkomsten van momenteel afgerond € 315.000,= op jaarbasis,
kunnen de rente (momenteel ca. € 90.000,= op jaarbasis) en aflossing (momenteel ca.
€ 180.000,= op jaarbasis) betaald worden. De pro resto schuld aan hypotheekhouder ING,
die bij aanvang van het faillissement ca. € 2,7 miljoen bedroeg, is als gevolg van de
aflossingen teruggelopen tot beneden de € 2 miljoen. In het pand is inmiddels een
aanzienlijke overwaarde boven de hypothecaire schuld begrepen. Er zijn momenteel geen
gesprekken gaande met potentiële kopers.

A.2.10

Solior

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.11

Energy Mirror

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.12

De biomassacentrales

Waterpark Wieringermeer

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Biomassacentrale De Scharlebelt en Biomassacentrale Onroerend Goed

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
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A.2.13

Belval

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.14

LCO Nature

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.15

Godewind

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.16

Duracar

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.17

Innogrow

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.18

Earn-out Koegorspolder

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.19

BioMCN

De stand van zaken bij BioMCN heeft zich sinds het derde kwartaal van 2013 niet gunstig
ontwikkeld. BioMCN heeft men name te kampen gehad met een zeer substantiële toename
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van de prijzen van ruwe glycerine, de belangrijkste grondstof voor de productie van
biomethanol. Thans wordt tussen aandeelhouders en directie gesproken over de vraag in
hoeverre deze ontwikkeling aanleiding geeft tot een strategiewijziging. In een volgend
verslag zullen op dit punt nadere mededelingen worden gedaan.

A.2.20

Q7/Amalia

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.21

Ecopower Bonaire

Nadat in het eindvonnis van de benoemde arbiters d.d. 9 augustus 2012 nagenoeg alle
vorderingen van Ecopower Bonaire intergraal waren toegewezen, hebben curatoren besloten
de verkoopprocedure van aandelen in Ecopower Bonaire weer te activeren. Ultimo 2012 zijn
in dit kader onderhandelingen gestart met ContourGlobal, kantoorhoudende te Parijs.
ContourGlobal is in staat gesteld een due diligence onderzoek uit te voeren, waarna aanvang
tweede kwartaal 2013 overeenstemming kon worden bereikt over de verkoop van aandelen
aan ContourGlobal. Op 15 mei 2013 vond de ondertekening plaats van de share purchase
agreement. De aandelen werden verkocht aan ContourGlobal en Terra Holdings SARL,
gevestigd te Luxemburg. De overeengekomen koopsom bedroeg US$ 3.500.000,= Teneinde
de verkoop mogelijk te maken, diende de medewerking te worden verkregen van financier
Rabo International. Immers, ContourGlobal was alleen bereid de aandelen over te nemen
indien Rabo International haar financiering ten belope van pro resto circa US$ 43.000.000,=
zou handhaven. Rabo International was daartoe alleen bereid indien curatoren een
zogenaamde consent fee zouden betalen ten belope van 10% van de koopsom, alsmede
indien 25% van de koopsom zou worden gedeponeerd op een escrow-rekening. Het bedrag,
dat in escrow gestort moest worden, bedroeg mitsdien US$ 875.000,= De escrow zal ten
behoeve van de boedel vrijvallen, indien binnen twee jaar door middel van herfinanciering de
uitstaande financiering bij Rabo International zal zijn teruggebracht tot US$ 24.800.000,= of
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minder. Per closing date heeft Ralph van Hof, de door de boedel benoemde interim directeur
van Ecopower Bonaire, zijn taak beëindigd. De boedel ontving per saldo US$ 2.275.000,=
(zijnde € 1.753.100,=). Daarnaast staat een bedrag van afgerond € 674.000,= in escrow op
de boedelrekening van Econcern Power Assets Projects, de aandeelhouder van Ecopower
Bonaire.

Curatoren hebben in het verkoopproces afgezien van de inschakeling van een corporate
finance adviseur. In plaats hiervan ontving de interim directeur een bonus van € 50.000,-,
waartegenover hij namens curatoren, naast zijn gebruikelijke taak, het verkoopproces moest
begeleiden, in welk kader hij een digitale dataroom heeft samengesteld, management
presentaties heeft gehouden, een hinderwet-vergunning heeft aangevraagd, alle verzoeken
om informatie van de beoogd koper heeft afgehandeld en voorts het due diligence proces
intensief heeft begeleid.

A.2.22

Sol Holding

De statutair directeur van Sol Holding, de heer Marc Timmer, heeft aangedrongen op
liquidatie en ontbinding van de vennootschap. Het enige actief van de Holding betreft een
banksaldo van circa EURO 5.500, welk saldo aangewend dient te worden om de
werkzaamheden van Timmer over de afgelopen drie jaar, alsmede de overige kosten van
ontbinding, te betalen. Solon, de mede-aandeelhouder in Sol Holding, heeft zich tot op
heden nog niet over de ontbinding uitgelaten. In onderzoek is of het zinvol is, dat Sol
Holding, alvorens een besluit tot ontbinding te nemen, nog een claim indient in het
faillissement van Silpro, nu de curator van Silpro zijn gaan procederen tegen de bestuurders,
waardoor op termijn wellicht enig boedelactief ontstaat.
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A.2.23

Petroestry Agrorafineria

Curatoren zijn er in geslaagd de in het verleden door Ecoventures van Desmet Ballestra
gekochte en in levering ontvangen machines terug te verkopen aan Desmet Ballestra. Na
aftrek van alle kosten bedraagt de netto opbrengst voor de boedel van Ecoventures
€ 312.000,-. Dit bedrag is inmiddels door Desmet Ballestra voldaan.

A.2.24

Overige werkzaamheden

Ondersteuning
In het kader van ondersteuning heeft de boedel thans geen werknemers meer in dienst. De
heer B. van Holst, voormalig financieel directeur van Econcern, en de heer S. Bodewitz
verrichten op fee-basis nog werkzaamheden ten behoeve van de boedel.

Debiteuren
Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Leningen
Er staan nog twee leningen open van beide in hoofdsom € 686.000,= aan de heren Van Wijk
en Van der Leun, voormalige leden van de Raad van Bestuur van Econcern. Deze leningen
houden verband met de verwerving door aan beiden gelieerde stichtingen van certificaten
van aandelen Econcern op 13 mei 2008. De leningen zijn per 13 mei 2013 opeisbaar
geworden en het uitstaande saldo per lening bedraagt inmiddels inclusief rente ca.
€ 930.000,=. Momenteel vindt overleg plaats over een afbetalingsregeling. Ter zake van een
soortgelijke lening kon in augustus 2012 op grond van een vonnis van de rechtbank
Amsterdam een bedrag van € 717.000,= geïnd worden van Duradero BV, een vennootschap
van de heer Berkhout, eveneens voormalig lid van de Raad van Bestuur van Econcern. Voorts
werd in een eerder stadium reeds een bedrag van € 110.000,= ontvangen van Van Wijk in
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verband met door Econcern voor hem voorgeschoten vennootschapsbelasting.

Onderzoek oorzaken faillissement
Op de toepassing van hoor- en wederhoor na, is het onderzoek inmiddels nagenoeg
afgerond. Curatoren hebben een omvangrijk concept-onderzoeksverslag opgesteld, dat in
de eerste helft van juli zal worden toegezonden voor hoor en wederhoor aan voormalige
bestuurders en commissarissen van Econcern alsmede aan de voormalige accountant, PWC.
Na ontvangst van hun eventuele commentaar, zal het rapport gefinaliseerd worden en zullen
de resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een openbaar verslag.

DataData-opslag
Curatoren hebben een daarin gespecialiseerd bedrijf in het eerste weekend na de
surseanceverlening een volledige back-up van alle digitale bestanden (zowel administraties
als e-mails) van de gehele Econcern-groep laten maken. Daarmee is verzekerd dat alle
digitale bestanden per eind mei 2009 bewaard zullen blijven en voor onderzoek beschikbaar
zullen zijn. De papieren administratie is door curatoren in samenwerking met een daartoe
gespecialiseerd bedrijf geïnventariseerd en gearchiveerd.

Huisvesting
Het gebruik van de ruimten aan de Kanaalweg te Utrecht (voormalig hoofdkantoor Econcern)
is per 1 juli 2010 geëindigd. Curatoren hebben een nieuwe ruimte gehuurd in Utrecht.

ICT
Teneinde ten behoeve van het onderzoek en verdere afwikkeling van de faillissementen de
komende jaren de beschikking te hebben over een werkend IT systeem voor wat betreft
administratie en consolidatie alsmede de toegang tot de overige bestanden, heeft een
transitie plaatsgevonden vanaf de door Eneco overgenomen systemen naar een systeem
onder beheer van een externe hosting partner, Xperit.
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A.3

Boedelactief

Verwezen zij in dit verband naar de bij dit verslag gevoegde tussentijdse financiële
verslagen.

A.4

Herallocatie

Er dienden nog een aanzienlijk aantal herallocaties tussen de verschillende boedels plaats te
vinden, enerzijds ter zake van door – met name - Eoncern sinds 1 januari 2011 ontvangen
baten, die volgens een (complexe) verdelingsmaatstaf deels een andere boedels toekomen,
anderzijds ter zake van de faillissementskosten over 2011 en 2012. Voorts diende ook de
koopsom van het Darwind-actief te worden geheralloceerd (zie hiervoor sub A.2.8). Al deze
herallocaties hebben inmiddels plaatsgevonden en zijn verwerkt in de bij dit verslag
gevoegde tussentijdse financiële verslagen.

A.5

Crediteuren

Op 13 december 2011 vonden bij de Rechtbank Utrecht in 30 van de 38 faillissementen (dat
zijn de faillissementen waarin enig perspectief op uitkering aan de faillissementsschuldeisers
bestaat) verificatievergaderingen plaats. Sindsdien zijn ruim 50 renvooiprocedures
aanhangig gemaakt. Daarvan lopen er thans nog ruim 30. Voor zover in die procedures
inmiddels eindvonnissen op tegenspraak gewezen zijn is de stand van zaken als volgt:

Koegorspolder CV/Econcern en WinWind
Koegorspolder CV vorderde in beide faillissementen erkenning van een vordering van
€ 5.774.400,=. Curatoren zijn vrijwel geheel in het gelijk gesteld want bij vonnissen van de
rechtbank Utrecht van 27 februari jl. werd slechts toegewezen een bedrag van € 121.300,=.
Koegorspolder is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger beroep
ingesteld.
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Van de Marel
Marel/Econcern
Van de Marel vorderde erkenning van een vordering van € 5.412.000,=. De vordering is door
de rechtbank Utrecht bij vonnis van 19 december 2012 afgewezen. Van de Marel is
veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

Stichting Jan Cornelia/Econcern
Stichting Jan Cornelia vorderde erkenning van een vordering van € 451.000,=. De vordering
is door de rechtbank Utrecht bij vonnis van 19 december 2012 afgewezen. Stichting Jan
Cornelia is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger beroep
ingesteld.

Self Elevating Platform JBJB-115 NV/Econcern en Econcern Power Assets International
Self Elevating Platform JB-115 NV vorderde in beide faillissementen erkenning van een
vordering van € 6.034.200,=. Beide vorderingen zijn door de rechtbank Utrecht bij
vonnissen van 6 februari jl. afgewezen. Self Elevating Platform JB-115 NV is veroordeeld in
de proceskosten. Zij heeft tegen beide vonnissen hoger beroep ingesteld.

UWV/Econcern en Hertogs/Econcern
Dit betreft twee proefprocedures omtrent de vraag of vorderingen van werknemers van
dochtervennootschappen van Econcern (waaronder de vorderingen van UWV voor zover zij in
de vorderingen van werknemers is gesubrogeerd), op grond van de door Econcern
gedeponeerde 403-verklaringen concurrent zijn in het faillissement van Econcern (standpunt
curatoren) of preferent (standpunt UWV en Hertogs). Bij vonnissen van 30 januari jl. heeft de
rechtbank Utrecht curatoren in het gelijk gesteld. UWV en Hertogs hebben tegen die
vonnissen sprongcassatie ingesteld.

Agrotheek/Faillissement
Agrotheek/Faillissement V.O.F. Duurzame Energievoorziening Waterpark Wieringenmeer
Agrotheek vorderde erkenning van een preferentie ten aanzien van een vordering van
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€ 229.300,=. De vordering is door de rechtbank Utrecht bij vonnis van 12 december 2012
afgewezen. Agrotheek is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger
beroep ingesteld.

Vorderingen belastingdienst
Fiscale vorderingen hoeven op grond van de wet niet op de in de Faillissementswet
voorgeschreven wijze te worden geverifieerd, omdat in geval van betwisting door de
curatoren niet een civiele, maar een administratierechtelijke rechtsgang openstaat (n.b.
hetzelfde geldt overigens voor de premievorderingen van het UWV). Na langdurige
informatie-uitwisseling en onderhandelingen bestaat nu vrijwel overeenstemming omtrent
de hoogte van de fiscale vorderingen. Curatoren zijn voornemens om, voor zover de
verschillende boedels dat toelaten, deze vorderingen, evenals de premievorderingen van het
UWV, in de komende verslagperiode integraal te voldoen.

Boedelvorderingen
In de faillissementen met voldoende actief zijn inmiddels vrijwel alle boedelvorderingen
voldaan. Alleen al in verband met de overname van loonverplichtingen na datum
faillissement is in dat kader vorige maand afgerond € 3,6 miljoen aan het UWV betaald.
Er zijn nog enkele resterende boedelverplichtingen, met name aan voormalige werknemers,
die in de komende verslagperiode voldaan zullen worden

Overzichten per boedel
In het volgende verslag zal een bijgewerkt overzicht per boedel worden opgenomen.
Verwezen zij voorts naar de bij dit verslag gevoegde tussentijdse financiële verslagen.

A.6

Verwachte werkzaamheden in de komende verslagperiode

Curatoren zullen (i) de nog resterende boedelvorderingen en (ii) de hoog-preferente
vorderingen van fiscus en UWV in de komende verslagperiode waar mogelijk voldoen.
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Voor wat betreft het doen van een eerste uitdeling aan laag-preferente en concurrente
schuldeisers geldt het volgende. In het faillissement van Econcern is het niet opportuun een
eerste uitdeling te doen aan de concurrente schuldeisers zolang het bedrag aan betwiste
vorderingen (nu: meer dan € 600 miljoen) een veelvoud bedraagt van het bedrag aan
erkende concurrente vorderingen (nu: ruim € 175 miljoen). Hier zal dus eerst de uitkomst
van een aantal renvooiprocedures (en met name die tegen First Solar met een betwiste
vordering van – inmiddels - afgerond € 476 miljoen) moeten worden afgewacht. Hetzelfde
geldt m.m. met betrekking tot de faillissementen van Econcern Power Assets International,
Evelop Capital en Darwind Holding.

De eerdere verwachting van curatoren om in een aantal faillissementen reeds in het eerste
kwartaal van 2013 een eerste uitdeling te kunnen doen, is niet uitgekomen omdat de
definitieve vaststelling van de fiscale vorderingen meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk
voorzien. Thans verwachten curatoren in de komende verslagperiode in de volgende
faillissementen een (eerste) uitdeling aan laag-preferente en concurrente schuldeisers te
kunnen doen:
-

Ecofys International

-

Evelop Real Estate & Energy Infra

-

Econcern Power Assets Projects

-

Evelop Projects Italy

-

Solior

-

Clean Minerals

-

Biomassacentrale De Scharlebelt

-

Biomassacentrale Onroerend Goed

-

VOF DE Waterpark Wieringermeer

-

Jongert Energievoorziening Waterpark Wieringermeer

-

Darwind Development & Demonstration

21

A.7

Financiële verslagen

Aan dit verslag zijn als bijlage 1 gehecht de financiële verslagen naar de toestand per 14 juni
jl. voor zover in het betreffende faillissement sprake is van enig actief.

A.8

Urenbesteding

In totaal zijn in de jaren 2011 en 2012 door curatoren en medewerkers afgerond 6.400 uren
besteed aan de afwikkeling van de 38 faillissementen.

A.9

Indiening volgend verslag

Curatoren zullen in oktober 2013 hun elfde openbare verslag uitbrengen.

W.J.M. van Andel

A.A.M. Deterink
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