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Van d i t v e r s l a g is de d i g i t a l e versie t e r p u b l i c a t i e aan r e c h t s p r a a k . n l
a a n g e b o d e n . De i n h o u d daarvan is i d e n t i e k aan de i n h o u d v a n d i t fysieke
verslag.

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Verslag nr.
Naam
Faillissementsnummer
Uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

4
Bioshape Holding BV

F 10/153
14 juni 2010
Mr. P.M.C. Brouns
Mr. H.H. Dethmers, t h a n s mr. M.M. V a n h o m m e r i g
W i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n het v o r i g e v e r s l a g , z i j n v e t
gedrukt weergegeven.

Gegevens g e f a i l l e e r d e
Activiteiten onderneming

Bioshape Holding BV houdt zich bezig met de ontwikkeling van
duurzame energie, onder andere door het onwikkelen van een
Jatrophaplantage in Tanzania,

Omzetgegevens

2007: EUR 22.160,2008: EUR 75.679,-

Personeel gemiddeld aantal
Verslagperiode

1 juli 2 0 1 1 tot en met 31 december 2 0 1 1

Bestede uren in verslagperiode

10,10 uur

Bestede uren totaal

128,10 u u r

1.

Inventarisatie

ï.i

Directie en organisatie

De aandelen in Bioshape Holding BV worden gehouden door
Bleucourt Beheer BV, Beheersmaatschappij Vaes BV, SP Beheer
BV, AP Beheer BV, VP Beheer BV, Eneco en Kempen & Co. De
heer W.L. Hermans is statutair bestuurder van Bioshape Holding
BV. Het management wordt gevoerd door de heer C. Vaes, de
heer S. Paes en de heer W. Hermans.
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1.2

Winst en verlies

2007: EUR 1.595.957 (negatief)
2008: EUR 5.141.243 (negatief)

1.3

Balanstotaal

2007: EUR 2.980.488,2008: EUR 3.999.223,-

1.4

Lopende procedure

Voor zover thans bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen

De bekende verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

1.6

Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot het kantoorpand aan
de Napoleonsweg 116a te Neer, is per datum faillissement met
wederzijds goedvinden beëindigd.

1.7

Oorzaak faillissement

Het bestuur van Bioshape Holding BV heeft verklaard dat
Bioshape Holding BV in 2006 opgericht met als doel om
duurzame energie te ontwikkelen. Men heeft tegelijkertijd een
kleindochter vennootschap opgericht in Tanzania om een
plantage te ontwikkelen waarop men Jatrophanoten zou gaan
verbouwen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de olie uit
deze noten in nog te ontwikkelen energiecentrales op 10
plaatsen in Nederland, omgezet zou worden naar (groene)
stroom. Dit project zou gesubsidieerd worden door de
Nederlandse overheid. Tegen deze achtergrond heeft
energieleverancier Eneco 30% van de aandelen in Bioshape
Holding BV verworven en is samen met investeringsbank
Kempen & Co grootste financier van Bioshape Holding geworden.
Als bijlage 1 bij dit verslag wordt een organogram bijgevoegd.
Vanwege een wijziging in het subsidiebeleid in Nederland in
2008 zou echter geen subsidie meer worden verleend op de te
produceren stroom, zodat voorgaand bedrijfsplan niet (meer)
realiseerbaar bleek. De bestuurders en aandeelhouders hebben
het bedrijfsplan vervolgens aangepast in die zin, dat men de olie
uit de jatrophanoten als biodiesel zou gaan verkopen aan derde
partijen.
Vanwege het feit dat Eneco geen stroom meer zou kunnen gaan
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afnemen, trad zij terug als aandeelhouder (de aandelen werden
economisch overgedragen aan investeringsbank Kempen & Co
die eveneens 30% van de aandelen hield) en heeft zij geen
nadere investeringen meer gedaan. Dientengevolge had
Bioshape Holding BV een nieuwe investeerder nodig om de
plantage In Tanzania verder te kunnen ontwikkelen.
Vanaf medio 2009 is het bestuur van Bioshape Holding BV
doende geweest om een nieuwe investeerder te zoeken. In juli
2009 meende het bestuur een nieuwe investeerder gevonden te
hebben in EMS Beheer BV. Met deze partij is een overeenkomst
gesloten en EMS Beheer BV zou EUR 5.000.000,- gaan
investeren in Bioshape Holding BV. Aangezien EMS Beheer BV
afhankelijk was van financiering uit het buitenland was de
overeenkomst nog niet definitief. Toen de financiering lang op
zich liet wachten en de schuldeisers betaling eisten, heeft het
bestuur van Bioshape Holding BV In november 2009 surseance
van betaling aangevraagd, welke surseance op 10 november
2009 is uitgesproken.
De bewindvoerder heeft aanvankelijk onderzocht of de
overeenkomst met EMS Beheer BV uitgevoerd zou kunnen
worden. De financiering uit het buitenland liet echter op zich
wachten, zodat het bestuur van Bioshape Holding BV gedurende
de looptijd van de surseance van betaling op zoek is gegaan
naar andere investeerders/participanten. Hoewel met diverse
partijen is gesproken, is met geen der partijen overeenstemming
bereikt.
Dientengevolge heeft de rechtbank de surseance van betaling op
14 juni 2010 ingetrokken en het faillissement van de
vennootschap uitgesproken.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van
faillissement

2.2
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faillissement

2.3

3.

Datum ontslagaanzegging

17 juni

2010

werkzaamheden

Ontslag werknemer, correspondentie UWV.

Activa
Onroerende zaken

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Bioshape Holding BV bezit beperkte kantoorinventaris, onder
andere bestaande uit enkele bureaus en computers.

3.6

Verkoopopbrengst

Nog onbekend
De kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag van
EUR 1.750,- incl. BTW, zijnde EUR 2.082,50 incl. BTW.

3.7

Boedelbijdrage

Er is geen pandrecht gevestigd op inventaris, zodat de opbrengst
volledig in de boedel zal komen.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Overleg met diverse opkopers en de uiteindelijke koper,
opstelling koopovereenkomst, toestemmingsverzoek rechtercommissaris.

Voorraden /
onderhanden
werk

Niet van toepassing.

Andere activa
3.12

Pagina

Beschrijving

Bioshape Holding BV houdt 100% van de aandelen in Bioshape
Power Plants BV, welke vennootschap op haar beurt 100% van
de aandelen in een tiental dochtervennootschappen houdt. Deze
vennootschappen zijn allen opgericht met als doel om de olie uit
de jatrophanoten om te zetten in stroom in diverse plaatsen in
Nederland. Als gevolg van de wijzing van het subsidiebeleid zijn
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de plannen niet uitgevoerd en is niets meer met de
vennootschappen gedaan. De curator zal proberen de lege
vennootschappen te verkopen.
Inmiddels heeft de curator het faillissement van Bioshape
PowerPlants BV aangevraagd. De wijze van verkoop en
opbrengst van de 10 Nederlandse dochtervennootschappen,
komt in de verslaglegging van dat faillissement aan de orde.
Bioshape Holding BV houdt voorts 100% van de aandelen in Fuel
4 Energy BV, welke vennootschap op haar beurt 9 9 % van de
aandelen houdt in Bioshape Tanzania Ltd. Bioshape Holding BV
houdt voorts 1 % van de aandelen in Bioshape Tanzania Ltd.
In Bioshape Tanzania Ltd. is de plantage in Tanzania ontwikkeld
en in deze vennootschap bevinden zich dan ook de meeste
activa. De curator tracht de aandelen in deze vennootschap te
verkopen. Inmiddels hebben zich 4 serieus geïnteresseerden
gemeld.
Uiteindelijk hebben slechts twee van de geïnteresseerden een
bieding op de aandelen van Fuel 4 Energy BV gedaan. Met
toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het
hoogste bod van EUR 50.000,- geaccepteerd. Vanwege het feit
dat nog informatie ontbreekt uit Tanzania, Is vooralsnog geen
uitvoering gegeven aan de overeenkomst. De Nederlandse
notaris heeft echter wel reeds de voorbereidingen voor de
overdracht van de van de aandelen van Fuel 4 Energy BV
getroffen. Zoals het er nu naar uitziet, zal uiterlijk eind januari
een en ander passeren bij de notaris.
De levering van de aandelen Fuel 4 Energy BV heeft inmiddels
plaatsgevonden en de koopsom is door de notaris aan de boedel
doorbetaald. Enkel de levering van 1 % van de aandelen die
Bioshape Holding BV rechtstreeks houdt in Bioshape Tanzania
Ltd. zijn nog niet geleverd. De reden hiervan is gelegen in de
situatie in Tanzania. Aangezien de Curator een vertraging in
deze levering ten tijde van het sluiten heeft voorzien, is een
boeteclausule overeengekomen. Dientengevolge is tot op heden
Pagina
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een boete verbeurd van EUR 4.500,-. De Curator heeft de koper
gesommeerd om deze boete te voldoen. Op 1 juli 2011 was dit
bedrag nog niet voldaan. Inmiddels is dit wel het geval.
Vermeldenswaardig is in dit kader nog dat de curator in de
koopovereenkomst tevens een clausule heeft opgenomen ter
verhoging en nabetaling van de koopsom met EUR 950.000,-.
Deze clausule treedt in werking indien de koper een financiering
verkrijgt voor de continuering van de activiteiten in Tanzania,
van een partij die ook met de curator heeft onderhandeld, maar
is afgehaakt vanwege het feit dat de financiële middelen niet
beschikbaar waren. In de afgelopen verslagperiode is nog niet
gebleken dat deze financiering is verkregen.
Tot slot heeft Bioshape Holding BV een subsidietoezegging van
EUR 750.000,- van NL EVD Internationaal (voorheen: EVD) voor
de ontwikkeling van een Jatrophaplantage in Peru. Het NL EVD
Internationaal heeft verklaard dat deze subsidie niet
overdraagbaar is, maar dat de partij die de activiteiten van
Bioshape Holding BV voortzet, deze subsidie wel mag
overnemen. De Curator is nog in afwachting van een verklaring
van NL EVD Internationaal onder welke voorwaarden de
activiteiten dienen te worden verkocht, zodat de subsidie alsnog
benut kan worden en de verkoopopbrengst geoptimaliseerd kan
worden.
De curator heeft de subsidie inmiddels verkocht voor een bedrag
van EUR 20.000,-. De koopsom is betaald en de transactie is
volledig afgewikkeld.
Na herhaald verzoek hebben de aandeelhouders,
waaronder de koper van de 1 % aandelen die Bioshape
Holding BV houdt in de Tanzaniaanse vennootschap
toegegeven dat de aandelen nog steeds niet zijn geleverd.
De curator zal wederom aanspraak maken op de
verbeurde boete. Zolang de aandelen niet zijn geleverd
kan het faillissement niet worden opgeheven. De kosten
van het voortzetten het faillissement kunnen echter
voldaan worden vanuit de verbeurde boetes.
Pagina
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3.13

Verkoopopbrengst

Nog onbekend.
EUR 70.000,-

Werkzaamheden

Overleg met diverse partijen, opstellen koopovereenkomsten en
afwikkeling transacties.
Overleg met koper en notaris en afwikkelen transacties. Overleg
koper inzake levering aandelen Tanzania en sommering ter zake
dwangsom. Overleg met koper omtrent verkrijging financiering
en stand van zaken.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Er zijn geen bekende debiteuren.

42

Opbrengst

Niet van toepassing.

43

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

5.

Bank /
Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Investeringsbank Kempen & Co heeft een vordering van EUR
5.707.576,60,

5.2

Leasecontracten

Er zijn geen bekende leasecontracten.

53

Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator thans bekend zijn er geen
zekerheidsrechten gevestigd.

5.4

Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden nog geen crediteuren gemeld met
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een eigendomsvoorbehoud.
5.7

Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden nog geen crediteuren gemeld met
een recht van reclame.

5.8

Retentierecht

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

6.

Voortzetten /
Doorstart
Voortzetten

Niet van toepassing.

Doorstart
6.1

Beschrijving

De curator tracht de aandelen in Fuel 4 Energy BV en Bioshape
Tanzania Ltd. te verkopen, zodat daarmee een doorstart
gerealiseerd kan worden in Tanzania. Vanwege het faillissement
van de moeder liggen de activiteiten daar namelijk thans ook
stil.

Zie 3.12
6.2

Verantwoording

Indien de curator overeenstemming bereikt over verkoop van
aandelen, zal daarvoor uiteraard toestemming van de rechtercommissaris gevraagd worden.

6.3

Opbrengst

Nog onbekend.

6.4

Boedelbijdrage

Er zijn geen zekerheidsrechten gevestigd, dus de volledige
opbrengst valt in de boedel.

Werkzaamheden

Bestudering stukken, begeleiding samenstellen dataroom,
opstellen verkoopmemorandum, correspondentie en gesprekken
geïnteresseerden.

7.
7.1

Pagina

Rechtmatigheden
Boekhoudplicht

Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat
hieraan niet is voldaan.
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Er is een boekhouding gevoerd door een professioneel
administrateur. Vooralsnog zijn er dan ook geen aanwijzingen
dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
De curator heeft de boekhouding onderzocht en heeft de
bestuurders nog enkele inhoudelijke vragen gesteld. Deze
dienen nog beantwoord te worden.
De vragen zijn inmiddels b e a n t w o o r d .
7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2006 tot en met 2008 zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening 2009 is niet meer opgemaakt.

7.3

Goedk. verkl. accountant

Niet van toepassing.

Stortingsverplichting
aandelen

De bestuurders dienen de relevante bescheiden nog te
overleggen. Dit dient nog t e geschieden.

Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek

7.4

7.5

Vooralsnog is niet gebleken dat de bestuurders de vennootschap
onbehoorlijk hebben bestuurd.
7.6

Paulianeus handelen

Nog in onderzoek
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

Werkzaamheden

Onderzoek register
Onderzoek boekhouding, gesprek bestuurders.

Crediteuren
8.1

Boedelvorderingen

- Salaris curator: P.M.
- UWV: EUR 13.732,49

8.2

Preferente vorderingen

Tot op heden: EUR 3 3 . 4 3 5 , -
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van de fiscus
8.3

Preferente vorderingen

EUR 0,-

van het UWV
8.4

Andere preferente

EUR 7.930,56

Crediteuren
8.5

Aantal concurrente

29

crediteuren
8.6

Bedrag concurrente

EUR 11.675.727,75

crediteuren
8.7

Verwachte wijze van

Nog onbekend

afwikkeling

Afhankelijk van de daadwerkelijk verhoging van de koopsom zal
het faillissement ofwel vereenvoudigd ofwel door middel van
uitkering aan concurrente crediteuren worden afgewikkeld,
Werkzaamheden

9.

Overige

9.1

Termijn afwikkeling
faillissement

Verwerken crediteuren.

De termijn van afwikkeling zal afhankelijk zijn van de vraag of
de activa van Bioshape Holding BV (waaronder de aandelen die
Bioshape Holding BV in de diverse vennootschappen houdt) op
korte termijn verkocht kunnen worden.
Zodra de aandelen in Fuel 4 Energy zijn overgedragen en de
volstorting van de aandelen is onderzocht, zijn alle aspecten in
dit faillissement afgewikkeld. Vanwege het feit dat curanda een
aanzienlijke vordering heeft op Bioshape PowerPlants BV, zal
met afwikkeling gewacht moeten worden, totdat duidelijk is of In
dat faillissement uitkering aan concurrente crediteuren gedaan
zal kunnen worden.
De Curator zal nog enige tijd afwachten of de koopsomverhoging
gerealiseerd kan worden. Tevens zal de levering van de
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aandelen in Bioshape Tanzania Ltd. aan de koper nog dienen
plaats te vinden en zal het onderzoek naar de rechtmatigheden
dienen te worden afgewikkeld. In de komende verslagperiode zal
het dan ook nog niet tot afwikkeling komen.
9.2

Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode trachten de activa te
verkopen. Tevens zal het onderzoek naar de rechtmatigheden
uitgevoerd dienen te worden, alvorens tot afwikkeling van het
faillissement kan worden overgegaan.
Afwikkeling van de verkoop van de aandelen Fuel 4 Energy BV
en onderzoek volstorting aandelen.
De curator zal in de komende periode aandringen op
overdracht van de i/o aandelen en de incasso van de
verbeurde boete.

Zie 9.1

9.3

Indiening volgend verslag

Juli 2012

Plaats

Venlo
30 januari 2011
mr. P.M.C. Brouns, name

Datum
Curator
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