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Op verzoek

:
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door omzetting in faillissement.

Activiteiten onderneming

:

Het handelsregister van de Kamer van
Koophandel vermeldt als activiteit(en):
“Financiële holdings”, “Houdster- en
financieringsactiviteiten”

Omzetgegevens

:

omzet: EUR 0
Gelet op de functie van Imtech Group B.V.
hield zij slechts de aandelen van deelnemingen
en had derhalve geen eigen omzet.

Personeel gemiddeld aantal

:

Geen.

Verslagperiode

:

27 maart 2019 tot en met 26 juni 2019

Vorige verslag(en)

:

1. 15 september 2015
2. 11 december 2015
3. 10 maart 2016
4. 28 juni 2016
5. 12 januari 2017
6. 10 juli 2017
7. 13 oktober 2017
8. 29 december 2017
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9. 28 maart 2018
10. 28 juni 2018
11. 27 september 2018
12. 27 december 2018
13. 26 maart 2019
Bestede uren van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019:
DVDW 0,0 uur

AKD 0,0 uur

Bestede uren totaal:
DVDW 29,1 uur

AKD 26,9 uur

Aantal bijlagen

:

1. Tussentijd Financieel verslag;
2. Crediteurenlijst;

__________________________________________________________________________
In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt
opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van
de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten
ontlenen aan dit verslag.
Wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de eerdere verslagen zijn hieronder cursief
weergegeven.
Twaalfde verslag
In deze verslagperiode hebben de werkzaamheden in dit faillissement gezien op onderzoek
naar de oorzaken van de faillissementen binnen het hele Imtech-concern. Voor verslaggeving over dit onderzoek wordt verwezen naar het meest recente verslag van Royal Imtech
N.V.

Curatoren hebben een afzonderlijke website voor de faillissementen van Imtechvennootschappen laten ontwikkelen; www.faillissementimtech.nl. Op deze website zullen
de curatoren alle verslagen, alsmede nadere berichten plaatsen ter zake de afwikkeling van
de faillissementen van de verschillende Imtech entiteiten.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde (hierna: “Imtech Group”) is
Royal Imtech N.V.; verwezen wordt naar het derde verslag d.d. 11 maart 2015 in dat
faillissement (F.10/15/577). Bij het eerste faillissementsverslag van Royal Imtech N.V.
en van Imtech Group is een organogram gevoegd van het voormalige Imtech-concern.
Imtech Group is statutair gevestigd te Rotterdam, doch hield kantoor aan de
Kampenringweg 45a te Gouda, waar ook de moedervennootschap Royal Imtech N.V.
kantoor hield. Imtech Group is op 10 januari 2014 opgericht en fungeerde als
tussenholding. Onder Imtech Group zijn vervolgens de tussenholdings van diverse
divisies gehangen, te weten: Imtech T&I Group B.V., Imtech Benelux Group B.V.,
Imtech ICT Group B.V., Imtech UK Group B.V., Imtech Nordic Group B.V. en Imtech
Marine Group B.V.
Anders dan het fungeren als houdstermaatschappij van de genoemde aandelen heeft
Imtech Group geen eigen zelfstandige (handels)activiteiten ontplooid.
Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal bedragen beide 1 euro.
Aandelenvolstorting
Blijkens de akte van oprichting d.d. 10 januari 2014 is dit bedrag door de oprichtster
(Royal Imtech N.V.) vóór oprichting op een van de kwaliteitsrekeningen van de notaris
gestort. Gelet op de geringe omvang van het aandelenkapitaal zal hier geen verder
onderzoek naar worden verricht.

1.2

Winst en verlies
De financiële gegevens van Imtech Group zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Royal Imtech N.V. Blijkens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel heeft Royal Imtech N.V. op 17 maart 2014 een 403-verklaring
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gedeponeerd ten behoeve van Imtech Group. Op eveneens 17 maart 2014 heeft
Imtech Group B.V. een instemmingsverklaring gedeponeerd.
Voor

de

(geconsolideerde)

cijfers

wordt

verwezen

naar

het

eerste

faillissementsverslag in dit faillissement.
1.3

Balanstotaal
EUR 341.609.000, per 30 juni 2015.
Voor de (geconsolideerde) cijfers wordt verwezen naar het eerste
faillissementsverslag.

1.4

Eigen vermogen
EUR 341.599.000, per 30 juni 2015.

1.5

Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures waarbij Imtech Group partij was.
Negende verslag
Op 24 november 2017 heeft meester Cramer in haar hoedanigheid van vereffenaar
van de Franse vennootschap SARL WPS France SAS de curatoren van Imtech Group
B.V. gedagvaard ter zitting van 6 maart 2018 voor de Rechtbank in Creteil, Frankrijk.
De Franse vereffenaar vordert dat het gefailleerde Imtech Group B.V. als aandeelhouder de jaarcijfers over 2015, 2016 en 2017 goedkeurt. De curatoren zijn tot het
oordeel gekomen dat zij niet gehouden zijn om deze cijfers van mr. Cramer goed te
keuren. Volgens eerdere berichten van mr. Cramer is het nog onduidelijk of WPS
France SAS met een tekort of een overschot kan worden geliquideerd. Curatoren
hebben onvoldoende inzicht wat er vanaf 2015 bij WPS France is gebeurd en willen
derhalve geen decharge verlenen. Mr. Cramer vordert nu bij de Rechtbank dat de
Rechtbank een ad hoc mandataris benoemt met de opdracht om Imtech Group B.V.
te vertegenwoordigen en de door mr. Cramer gevraagde handelingen te verrichten.
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1.6

Verzekeringen
Er

is

niet

gebleken

van

lopende

verzekeringen

waarbij

Imtech

Group

verzekeringnemer is. Voor verzekeringen die concern-breed waren afgesloten wordt
verwezen naar het tweede verslag in het faillissement van Royal Imtech N.V.
1.7

Huur
Imtech Group was geen huurder van enige roerende of onroerende zaak.

1.8

Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement van Imtech Group is gelegen in de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de schulden van het Imtech concern aan diens financiers.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar vóór faillissement
Geen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
N.v.t.

3.

Activa
Onroerende zaken

3.1

Beschrijving
Uit kadasteronderzoek blijkt dat gefailleerde geen eigenaar / rechthebbende was van
enige onroerende zaak (of ander registergoed).

3.2

Verkoopopbrengst
N.v.t.
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3.3

Hoogte hypotheek
N.v.t.
Bedrijfsmiddelen

3.4

Beschrijving
Geen.

3.5

Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.6

Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
Voorraden/onderhanden werk

3.7

Beschrijving voorraad
Geen.

3.8

Beschrijving onderhanden werk
N.v.t.

3.9

Verkoopopbrengst
N.v.t.
Overige activa

3.10 Imtech

Group

hield

alle

aandelen

in

het

kapitaal

van

een

zestal

dochtervennootschappen. Vijf van deze dochtervennootschappen stonden elk aan
het hoofd van een Imtech-divisie (zie onderdeel 1.1. hierboven ). De Financiers
pretenderen in verband met de verstrekte concernfinanciering pandrechten op deze
aandelen. Het betreft de aandelen in de navolgende vennootschappen:
-

Imtech Nordic Group B.V.;

Curatoren hebben op 13 augustus 2015 hun medewerking verleend aan de
(onderhandse) verkoop van de aandelen in Imtech Nordic Group B.V. door de
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pandhouders, als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW. Zie de faillissementsverslagen van
Royal Imtech N.V. voor meer informatie.
-

Imtech Marine Group B.V.;

Curatoren hebben op 13 augustus 2015 hun medewerking verleend aan de
(onderhandse) verkoop van de aandelen in Imtech Marine Group B.V. door de
pandhouders, als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW. Zie de faillissementsverslagen van
Royal Imtech N.V. voor meer informatie.
-

Imtech T&I Group B.V.;

Curatoren hebben op 17 augustus 2015 hun medewerking verleend aan de
(onderhandse) verkoop

van de aandelen in Imtech T&I Group B.V. door de

pandhouders, als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW. Zie de faillissementsverslagen van
Royal Imtech N.V. voor meer informatie.
-

Imtech Benelux Group B.V.;

Bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 17 augustus 2015 is Imtech Benelux Group
B.V. in staat van faillissement verklaard. Voor meer informatie wordt verwezen naar
de faillissementsverslagen in dat faillissement (F.10/15/580).
-

Imtech UK Group B.V.

Bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 8 september 2015 is Imtech UK Group B.V.
in staat van faillissement verklaard. Voor meer informatie wordt verwezen naar de
faillissementsverslagen in dat faillissement (F.10/15/640).
-

Imtech ICT Group B.V.;

Curatoren is niet gebleken dat deze vennootschap economisch actief is (geweest),
dan wel enige waarde vertegenwoordigt.
Voorts volgt uit de cijfers per 30 juni 2015 dat Imtech Group per die datum over een
banksaldo van (afgerond) EUR 9.000 zou hebben beschikt. Gelet op de cashpool die
tussen de diverse vennootschappen in het concern bestond, en het feit dat deze door
de banken kort voor faillissement zijn verrekend, is dit saldo teniet gegaan. De
curatoren verwijzen inzake deze verrekening naar het verslag van Royal Imtech N.V.
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4.

Eigendomsvoorbehoud

4.1

Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

4.2

Reclamerechten
N.v.t.

4.3

Retentierechten
N.v.t.

5.

Debiteuren

5.1

Omvang debiteuren
Voor zover de curatoren bekend heeft Imtech Group geen handelsdebiteuren.
Eventuele intercompany-vorderingen (op andere Imtech-vennootschappen) zijn nog
in onderzoek.
Derde verslag:
Het onderzoek naar de intercompany-vorderingen per faillissementsdatum is nog niet
voltooid.
Vierde verslag:
Ongewijzigd.

6.

Bank/zekerheden

6.1

Ter zake de vordering van de Financiers wordt verwezen naar het eerste en tweede
verslag in het faillissement van Royal Imtech N.V.

6.2

Lease
N.v.t.
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6.3

Beschrijving zekerheden
Zoals reeds vermeld onder 3.10 pretenderen de Financiers pandrechten op de
aandelen van de zes genoemde deelnemingen. Ter zake de genoemde
concernfinanciering en in dat verband gepretendeerde zekerheden verwijzen de
curatoren naar het eerste verslag en tweede verslag in het faillissement van Royal
Imtech N.V.

7.

Doorstart/voortzetten

7.1

Exploitatie
Aangezien door Imtech Group geen onderneming werd geëxploiteerd, is van een
eventuele doorstart en/of voortzetting geen sprake.

8.

Administratie

8.1

Toestand administratie
In onderzoek.

8.2

Goedkeuring verklaring accountant
De geconsolideerde jaarrekeningen van Royal Imtech N.V. zijn steeds voorzien van
goedkeurende controleverklaringen. Op 17 maart 2014 is ter zake Imtech Group B.V.
een instemmingsverklaring gedeponeerd voor het boekjaar 2014.
Zesde verslag:
Controlerend accountant van het Imtech-concern was KPMG. De curatoren hebben
namens een groot aantal failliete vennootschappen uit het Imtech-concern, waaronder curanda, een vordering ex 843a Rv in kort geding ingesteld tegen KPMG. Dit kort
geding is op 21 juni 2017 ter zitting van de rechtbank Amsterdam behandeld. Het
vonnis wordt verwacht op 21 juli 2017.
Voor verdere toelichting zie punt 7 van het verslag van Royal Imtech N.V.
Zevende verslag:
Op 21 juli 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam uitspraak gedaan in het kort geding van 21 juni 2017. De vorderingen van Curatoren zijn
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slechts gedeeltelijk toegewezen. Zo behoefde KPMG geen leesbare versie van het
AFM-boetebesluit ter zake van de controle over 2011 bij Imtech te verstrekken. Curatoren hebben hoger beroep van dit kortgedingvonnis ingesteld door middel van een
spoedappelprocedure bij het gerechtshof te Amsterdam teneinde toch afschrift van
alle gevorderde bescheiden te verkrijgen. De procedure is geëntameerd op de rolzitting van 29 augustus 2017. Ook in deze procedure zal KPMG middels haar advocaten
verweer voeren. KPMG heeft op de rolzitting van 26 september 2017 ambtshalve om
twee weken uitstel verzocht. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 10 oktober 2017 voor antwoord.
Achtste verslag:
Op de rolzitting van 10 oktober 2017 heeft KPMG een memorie van antwoord tevens
memorie van grieven in incidenteel appel ingediend. Vervolgens hebben Curatoren
op de rolzitting van 7 november 2017 een memorie van antwoord in incidenteel appel genomen en heeft er op 21 november 2017 pleidooi plaatsgevonden. De zaak is
vervolgens naar de rolzitting van 9 januari 2018 verwezen voor het wijzen van arrest.
Negende verslag:
Op 9 januari 2018 heeft het Gerechtshof Amsterdam het appel van curatoren jegens
KPMG in de onder 7.3 genoemde procedure ex art. 843a Rv afgewezen. Een deel van
de door curatoren opgevraagde controlestukken waren reeds ontvangen, maar KPMG
behoeft niet het AFM-boetebesluit niet-geanonimiseerd te overleggen. In dit besluit
heeft de AFM heeft geoordeeld dat KPMG onvoldoende controleactiviteiten heeft
verricht voor het verstrekken van een goedkeurende verklaring over boekjaar 2011.
Voorts behoeft KPMG N.V. niet de controledossiers van KPMG Polen en van KPMG
Duitsland, inzake de controle van Imtech Polen en van Imtech Duitsland over 2011
aan de curatoren te verstrekken. Curatoren hebben inmiddels verschillende tuchtklachten ingediend tegen de voormalig controlerend accountants van Royal Imtech
N.V. en verwijzen hierna naar de faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V. voor
berichten over verdere voortgang in deze procedures en het onderzoek naar de controle van de jaarrekeningen van Royal Imtech N.V. en haar dochters.
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Twaalfde verslag
Voor de ontwikkelingen op dit punt wordt verwezen naar het meest recente verslag
van Royal Imtech N.V.
9.

Pauliana/verrekening
In onderzoek. Het onderzoek naar (on)rechtmatigheden in onderhavig faillissement
maakt – gelet op de samenhang tussen de overige Imtech faillissementen – (tevens)
een onderdeel uit van het overkoepelende oorzakenonderzoek van curatoren. Om die
reden wordt tevens verwezen naar de faillissementsverslagen in het faillissement van
Royal Imtech N.V.

10.

Bestuurdersaansprakelijkheid

10.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
Zesde verslag:
Het onderzoek duurt voort. Verwezen wordt naar het onderzoek in Royal Imtech N.V.
10.2 Depot jaarrekeningen
De financiële gegevens van Imtech Group zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Royal Imtech N.V. Blijkens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel heeft Royal Imtech N.V. op 17 maart 2014 een 403-verklaring
gedeponeerd ten behoeve van Imtech Group. Op eveneens 17 maart 2014 heeft
Imtech Group B.V. een instemmingsverklaring gedeponeerd.
Derde verslag:
Voor het boekjaar 2015 zijn deze verklaringen, voor zover thans gebleken, niet
gedeponeerd. De curatoren hebben inmiddels de 403-verklaring namens Royal
Imtech ingediend.
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Vijfde verslag:
Per abuis is in het derde verslag gemeld dat de 403-verklaring is “ingediend”. Dit is
een verschrijving, gelezen moet worden dat de 403-verklaring is ingetrokken.
10.3 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedragen beide 1 euro. Blijkens de akte van
oprichting d.d. 10 januari 2014 is dit bedrag door de oprichtster (Royal Imtech N.V.)
vóór oprichting op een van de kwaliteitsrekeningen van de notaris gestort. Gelet op
de geringe omvang van het aandelenkapitaal zal daar geen verder onderzoek naar
worden verricht.
10.4 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek. Het onderzoek naar (on)rechtmatigheden in onderhavig faillissement
maakt – gelet op de samenhang tussen de overige Imtech faillissementen – (tevens)
een onderdeel uit van het overkoepelende oorzakenonderzoek van curatoren. Om die
reden wordt tevens verwezen naar de faillissementsverslagen in het faillissement van
Royal Imtech N.V.
Zesde verslag:
Onderzoek duurt voort.
10.5 Separatistenpositie
Ter zake wordt verwezen naar de faillissementsverslagen in het faillissement van
Royal Imtech N.V.
11.

Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen

11.1 Vorderingen van de fiscus
Derde verslag:
De Belastingdienst heeft tot op heden voor EUR 817.704,00 aan preferente
vorderingen ingediend.
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Vierde verslag:
Ongewijzigd.
11.2 Vorderingen van het UWV
N.v.t.
11.3 Overige preferente crediteuren
Geen.
12.

Crediteuren

12.1 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben zich twee concurrente (handels)crediteuren bij de curatoren
gemeld met een totale vordering van EUR 14.724,10. De curatoren zullen op een later
moment deze vorderingen nader bestuderen.
Vijfde verslag
Drie concurrente crediteuren hebben voor een totaalbedrag van EUR 359.596.251,02
vorderingen ingediend. Het grootste gedeelte daarvan (EUR 359.581.526,92) is de
vordering van de gezamenlijke (concern)financiers.
12.2 Bedrag concurrente crediteuren
N.v.t.
12.3 Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling
Onbekend.
12.4 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld
Onbekend.
13.

Rechtbank

13.1 Toestemming afkoelingsperiode
N.v.t.
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13.2 Toestemming voortzetting bedrijf
N.v.t.
13.3 Toestemming ontslag
N.v.t.
13.4 Toestemming opzegging huur
N.v.t.; Imtech Group hield kantoor in het hoofdkantoor van Imtech te Gouda en
gebruikte geen eigen ruimte waarvoor huur werd betaald.
13.5 Toestemming activatransacties
Niet van toepassing. Curatoren hebben toestemming verzocht en verkregen van de
rechters-commissarissen ter zake het verlenen van medewerking van curatoren aan
de onder 3.10 genoemde (onderhandse) verkopen van aandelen in het kapitaal van
Imtech Marine Group B.V., Imtech Nordic Group B.V., en Imtech T&I Group B.V. door
de pandhouders.
Voor een nadere beschrijving van deze transacties wordt verwezen naar de
faillissementsverslagen in het faillissement van Royal Imtech N.V.
13.6 Toestemming procederen
Nog niet van toepassing.
13.7 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.
13.8 Plan van aanpak
Kortheidshalve wordt verwezen naar de eerste, tweede, derde en vierde verslagen in
het faillissement van Royal Imtech N.V.
14.

Garantstellingregeling
Garantstelling:

n.v.t.
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15.

Overig
Derde verslag:
Bij verzoekschrift van 29 oktober 2015 heeft Rabobank (mede namens Lenders) een
verzoek ex art. 74 Fw tot het instellen van een crediteurencommissie gedaan in
diverse faillissementen van onderdelen van het Imtech-concern, onder anderen in het
faillissement van curanda. De rechtbank heeft het verzoek, voor zover dat betrekking
heeft op het faillissement van curanda, (nog) niet toewijsbaar geacht. De rechtbank
overweegt in de gegeven tussenbeschikking van 18 december 2015 dat nog
onduidelijk is welke schuldeisers een vordering hebben ingediend, terwijl het
anderzijds aannemelijk is dat vorderingen op curanda – gelet op de door Royal Imtech
N.V. afgegeven 403-verklaring – ook ter sprake kunnen komen in de
crediteurencommissie in dat faillissement (het verzoek ter zake acht de rechtbank
namelijk toewijsbaar). Rabobank heeft zich daaromtrent uitgelaten bij brief aan de
rechtbank d.d. 29 januari 2016, waarop curatoren en rechters-commissarissen
vervolgens bij brief d.d. 26 februari 2016 hebben gereageerd. De beschikking wordt in
de komende verslagperiode verwacht.
Voor zover van belang in het faillissement van curanda houden curatoren de Lenders
en de Belastingdienst op de hoogte over voor hen relevante onderwerpen.
Vierde verslag:
Bij beschikking d.d. 26 april 2016 is het verzoek voor wat betreft Imtech Group B.V.
afgewezen door de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:3184).
Vaststelling salaris
Voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2015 is het salaris door
Rechtbank Den Haag op 24 oktober 2016 definitief vastgesteld op EUR 5.307 exclusief
btw (AKD) en de verschotten op EUR 212,28 exclusief btw (AKD).

Indiening volgend verslag: 26 september 2019
Rotterdam, 26 juni 2019
P.J. Peters en J.G. Princen
curatoren
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