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Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl
aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke
verslag.

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Verslag nr.
Naam

Bioshape PowerPlants BV

Faillissementsnummer

F 10/280

Uitspraak

3 november 2010
mr. P.M.C. Brouns
mr. H.H. Dethmers, thans mr. M.M. Vanhommerig

Curator
Rechter-commissaris

Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag
zijn vetgedrukt weergegeven.

Gegevens gefailleerde
Activiteiten onderneming

Volgens het register van de Kamer van Koophandel
bestaan de activiteiten van curanda uit het
ontwikkelen, beheren, exploiteren van projecten
voor opwekking van duurzame energie door middel
van het realiseren van warmtekrachtkoppelingen op
basis van input van plantaardige of wel dierlijke
stoffen.
Feitelijk was curanda echter slechts houder van
aandelen in een tiental Nederlandse
vennootschappen en een tweetal Belgische
vennootschappen. Als gevolg van een wijziging van
strategie en activiteiten van andere
vennootschappen in het Bioshape-concern, zijn die
vennootschappen echter geen activiteiten gaan
ontplooien. Bij de toelichting op de oorzaak van het
faillissement, zal dit nader worden toegelicht.

Omzetgegevens

2007: EUR0,2008: EURO,-

Personeel gemiddeld aantal

0

Verslagperiode

1 juli - 3 1 december 2 0 1 1

Bestede uren in verslagperiode

4 , 0 0 uur
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Inventarisatie
1.1

Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Bioshape
Holding BV, welke vennootschap reeds op 14 juni 2010 in
staat van faillissement werd verklaard. Van Bioshape Holding
BV is de heer W. Hermans de (getrapt) statutair bestuurder.
Het bestuur wordt feitelijk uitgevoerd door de heer S. Paes en
de C. Vaes.

1.2

Winst en verlies

2007: EUR 35.990,- (negatief)
2008: EUR 95.481,- (negatief)

1.3

Balanstotaal

2007: EUR 277.157,2008: EUR 268.843,-

1.4

Lopende procedure

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

1.6

Huur

Er is geen huurovereenkomst.

1.7

Oorzaak faillissement

Curanda maakt onderdeel uit van het Bioshape-concern,
waarvan als bijlage 1 bij dit verslag een organogram wordt
overgelegd.
Het bestuur van curanda heeft omtrent de oorzaak van het
faillissement het navolgende verklaard.
Bij de oprichting van curanda in 2006 was het doel om met
duurzame grondstoffen, duurzame energie op te wekken in
een tiental plaatsen in Nederland en op één plaats in België.
Voor de ontwikkelingen van die plannen richtte men de diverse
dochtervennootschappen op. Men kon de geplande
energiecentrales echter pas daadwerkelijk gaan bouwen, zodra
ook de grondstoffen beschikbaar waren. Deze grondstoffen
zouden door een andere vennootschap in het Bioshape
concern verbouwd worden in Tanzania.
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Zanders

Vanwege een wijziging in het subsidiebeleid in Nederland in
2008 zou vanaf dat moment echter geen subsidie meer
worden verleend op de te produceren stroom, zodat het
bedrijfsplan niet (meer) realiseerbaar bleek. De bestuurders
en aandeelhouders hebben het bedrijfsplan vervolgens
aangepast in die zin, dat men de olie uit de in Tanzania
gegenereerde grondstoffen zou gaan verkopen aan derde
partijen. Daarmee werden de diverse vennootschappen dus
onbruikbaar. Vanaf 2008 hebben curanda en al haar dochters
dan ook geen (ontwikkelings)activiteiten meer ontplooid.
De bestuurders hebben getracht de dochtervennootschappen
te verkopen om op die wijze deze tak van het concern 'op te
ruimen'. Als gevolg van de financiële problemen bij Bioshape
Holding BV zijn de prioriteiten echter verschoven en heeft men
dit aspect even gelaten voor wat het is.
Nadat het faillissement van Bioshape Holding BV is
uitgesproken, heeft de curator onderzocht op welke wijze hij
de activa te gelde kon maken. Gezien de schuldenpositie van
curanda heeft de Curator van Bioshape Holding BV in zijn rol
als aandeelhouder uiteindelijk het faillissement van curanda
aangevraagd.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van

0

faillissement
2.2

Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3

Datum ontslagaanzegging

Niet Van toepassing

Werkzaamheden

Geen

3.

Activa
Onroerende zaken
Pagina

Niet van toepassing
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Zanders

Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

Voorraden /
onderhanden w e r k

Niet van toepassing

Andere activa
3.12

Curanda houdt 100% van de aandelen in:
o Fivelpoort Renewable Energy BV;
•
Delta PowerPlant BV;
• Energie Centrale Roermond BV;
• Duurzame Energie Merum BV;
• Terneuzen Power Plant BV;
o Vlissingen Power Plant BV;
•
Biocentrale Zuiderzeehaven BV;
• Agriport Renewable Energy BV;
• Green Power Amestein BV;
•
Biopower Beringe BV;
•
Bioshape Belgium NV.

Beschrijving

De curator tracht de aandelen van Nederlandse
vennootschappen te verkopen. Er is thans een bod uitgebracht
van EUR 500,- per vennootschap. Over de voorwaarden van
de verkoop zijn partijen het echter nog niet eens, zodat (nog)
geen overeenstemming is bereikt.
De aandelen van 9 van de 10 vennootschappen zijn verkocht
aan een tweetal participatiemaatschappijen. Levering en
betaling heeft in de afgelopen periode plaatsgevonden, zodat
de transactie volledig is afgewikkeld.
De laatste vennootschap, Energie Centrale Roermond BV, is
ontbonden.
Thans wordt nog onderzocht wat de waarde van Bioshape
Belgium NV is en op welke wijze deze vennootschap te gelde
gemaakt kan, dan wel beëindigd dient te worden.
De curator heeft overleg gehad met een Belgisch
insolventiespecialist over de mogelijkheden om Bioshape
Pagina
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Belgium NV te liquideren dan wel failliet te laten verklaren in
België.
De aandeelhouders hebben kenbaar gemaakt dat zij interesse
hebben in de aandelen. De curator is in overleg met de
aandeelhouders over de mogelijkheden en voorwaarden. De
curator zal op korte termijn beoordelen of het mogelijk is de
aandelen over te dragen. Het alternatief is om het
faillissement op te heffen. In beginsel blijft curanda dan
bestaan voor zover dat nodig is voor de liquidatie van de
Belgische aandelen zodat het vervolgens aan de bestuurders is
om de Belgische vennootschap te liquideren of de aandelen
daarvan over te dragen.
Verkoopopbrengst

EUR 4.500,-.

Werkzaamheden

Overleg koper, opstellen activaovereenkomst, overleg
bestuurders en overleg notaris. Correspondentie
bestuurders/aandeelhouders en overleg Belgisch
insolventiespecialist

4.

Debiteuren

Niet van toepassing

5.

Bank /
Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Er is geen bankschuld.

5.2

Leasecontracten

Er zijn geen leascontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden

Er zijn geen bekende zekerheden

5.4

Separatistenpositie

Niet van toepassing

5.5

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.

5.7

Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een

3.13
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eigendomsvoorbehoud.
5.8

Retentierecht

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een
retentierecht.

Voortzetten /
Doorstart

Niet van toepassing

Rechtmatigheden
7.1

Boekhoudplicht

Aangezien de vennootschap geen activiteiten ontplooide is er
nauwelijks boekhouding. De boekhouding die wel aanwezig is,
voldoet naar de mening van de curator aan de door de wet
gestelde eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2009 is niet gedeponeerd. Uit verklaringen
van de bestuurders is gebleken dat deze ook niet is opgesteld.
De jaarrekeningen 2007 en 2008 zijn tijdig gedeponeerd.
Gezien het feit dat het niet deponeren van de jaarrekening
geen enkele relatie heeft met betrekking tot de oorzaak van
het faillissement, zal de curator aan het niet deponeren van de
jaarrekening 2009 geen maatregelen verbinden.

7.3

Goedk. verkl. accountant

Niet van toepassing

7.4

Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek
De curator is nog in afwachting van de relevante
stukken.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

Het niet deponeren van de jaarrekening 2009 leidt in beginsel
tot bestuurdersaansprakeiijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW. De
curator zal zich nog een beeld dienen te vormen over de vraag
of het niet deponeren van de jaarstukken ook een belangrijke
oorzaak van het faillissement is geweest.
De curator heeft vooralsnog niet kunnen constateren dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
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7.6

Paulianeus handelen

Nog in onderzoek. Vooralsnog zijn er geen
onregelmatigheden geconstateerd.

Werkzaamheden

Controle boekhouding en overleg bestuurders.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

8.2

Preferente vorderingen

PTC

Salaris curator: P.M.
Niet ingediend

van de fiscus
8.3

Preferente vorderingen

Niet ingediend

van het UWV

8.4

Andere preferente

Nee

Crediteuren

8.6

Aantal concurrente crediteuren

T o t Op h e d e n : 2

Bedrag concurrente crediteuren

T o t Op h e d e n : EUR 1 1 3 . 0 8 3 , 3 8

Verwachte wijze van

Afhankelijk van de hoogte van de boedelschulden, zal wellicht
een beperkte uitkering aan concurrente crediteuren gedaan
kunnen worden.

afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten.
Werkzaamheden

9.

Overige

9.1

Termijn afwikkeling
faillissement

9.2

Plan van aanpak

Pagina

Aanschrijven en verwerken crediteuren

Nog onbekend. De curator is voornemens het
faillissement binnen 3 maanden af te wikkelen. Indien
alsdan de aandelen in Bioshape Belgium NV niet zijn
overgedragen, zal niettemin het faillissement worden
afgewikkeld.
De Curator zal in de komende verslagperiode trachten de 10
Nederlandse dochtervennootschappen te verkopen. Daarnaast
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vennootschappen dient te gebeuren.
De curator zal in de komende verslagperiode trachten
alle resterende punten af t e wikkelen, zodat het
faillissement ook deze verslagperiode kan worden
afgewikkeld.
9.3

Indiening volgend verslag

Juli

plaats
Datum

Venlo^
,C
30 j a n u a r i 2012

curator

mr. P.M.C. Brouns
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