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EENENTWINTIGSTE VERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) TERZAKE DE BEVINDINGEN VAN DE
CURATOREN GEDURENDE DE EENENTWINTIGSTE VERSLAGPERIODE IN HET
FAILLISSEMENT VAN IMTECH UK GROUP B.V.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens onderneming

:

de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Imtech UK Group B.V.,
statutair gevestigd te Rotterdam

Rechtbank

:

Rotterdam

Rechter-commissaris

:

mr. drs. J.C.A.T. Frima

Faillissementsnummer

:

F.10/15/640

Curatoren

:

P.J. Peters

J.G. Princen

AKD N.V.

DVDW Advocaten

Wilhelminakade 1

Weena 690

3072 AP Rotterdam

3012 CN Rotterdam

Datum verlening surseance
van betaling

:

8 september 2015

Datum uitspraak faillissement

:

8 september 2015

Verslagperiode

:

1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022

Vorige verslagen

:

1:

20 oktober 2015

2:

20 januari 2016

3:

20 april 2016

4:

20 juli 2016

5.

12 januari 2017

6.

10 juli 2017

7.

13 oktober 2017

8.

29 december 2017

9.

28 maart 2018
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Activiteiten onderneming

:

10.

28 juni 2018

11.

27 september 2018

12.

27 december 2018

13.

26 maart 2019

14.

26 juni 2019

15.

26 september 2019

16.

15 januari 2020

17.

14 april 2020

18.

14 oktober 2020

19.

14 april 2021

20.

15 oktober 2022

Imtech UK Group B.V. is de holdingmaatschappij van
de in het Verenigd Koninkrijk en Ierland actief zijnde
dochtervennootschappen van de UK/Ireland divisie. Zij
verrichtte zelf geen operationele (handels) activiteiten.

Omzetgegevens
Omzet (2015)

:

-

Omzet (2014)

:

-

Personeel gemiddeld aantal

:

0

Bestede uren

:

in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 :
DVDW 0 uur en 06 minuten en AKD 1 uur en 0 minuten

Bestede uren Totaal

:

tot en met 31 maart 2022 :
DVDW 46 uur en 24 minuten en AKD 280 uur en 18 minuten

Rotterdam, 14 april 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPMERKINGEN VOORAF
Dit is het twintigste verslag in het faillissement van Imtech UK Group B.V. (hierna: “UK Group”).

Wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de voorgaande verslagen zullen hieronder cursief
worden weergegeven.

Dit verslag berust op informatie die curatoren van de vennootschap en van derden hebben
verkregen. Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader
onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent
de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen
uitspraak worden gedaan.

In lijn met het arrest van de 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.

Dit verslag alsmede de navolgende verslagen zullen in het Nederlands en (met enige vertraging) in
het Engels worden gepubliceerd. De Nederlandse versie prevaleert.

De faillissementsverslagen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Daarnaast hebben curatoren een
afzonderlijke website (www.faillissementimtech.nl) ontwikkeld waarop informatie betreffende de
Imtech-faillissementen te vinden is. Op deze website zijn bijvoorbeeld de faillissementsverslagen te
vinden, alsook informatie over hoe schuldeisers hun vorderingen kunnen indienen.

Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag.

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.

Vijftiende verslag
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over de verslagperiode te melden. Ook voor deze boedel is van
3
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belang dat de curatoren van Royal Imtech N.V. verwikkeld zijn in verschillende procedures waarbij
zij ook optreden namens deze boedel. Voor de voortgang van deze procedures wordt verwezen
naar het meest recente verslag in faillissement van Royal Imtech N.V.

Zestiende verslag
In december 2019 heeft de Accountskamer curatoren in het gelijk gesteld inzake de ingediende
tuchtklacht tegen KPMG over de in 2011 uitgevoerde controlewerkzaamheden. In 2020 worden
hopelijk twee andere tuchtklachten tegen KPMG over 2012 behandeld. Zie nader het laatste
faillissementsverslag in het faillissement van Royal Imtech N.V.

Zeventiende verslag
Eind september 2020 zullen de mondelinge behandelingen van de tuchtklachten tegen
accountants plaatsvinden bij de Accountantskamer. Verder zijn er geen wijzigingen te melden ten
opzichte van laatste verslag in faillissement van Royal Imtech van maart 2020.

Achttiende verslag
Op 28 en 29 september 2020 hebben de zittingen plaatsgevonden bij de Accountantskamer in
verband met de tuchtklachten van Curatoren tegen verschillende accountants inzake (kortweg) de
halfjaarcijfers 2012 en de uitgevoerde controle over geheel 2012.
Daarnaast is in deze periode na het inwinnen van twee opinies van externe deskundigen en na
overleg met de Rechter-Commissaris besloten tot het uitbetalen van een boedelschuld aan de
boedel van Royal Imtech. Curatoren van Royal Imtech NV hebben een concurrente
boedelvordering ingediend vanwege de onrechtmatige verkoop van de aandelen in Imtech Suir
Engineering Limited na faillissementsdatum. Imtech UK Group BV heeft deze aandelen in 2014
verkregen na een uitzakoperatie zonder hiervoor enige betaling aan Royal Imtech NV te verrichten
terwijl uit deskundigenonderzoek volgt dat het faillissement van Royal Imtech concern toen
redelijkerwijs voorzienbaar was, waardoor de crediteuren van Royal Imtech NV zijn benadeeld.
Curatoren van Imtech UK Group BV hebben na faillissementsdatum onrechtmatig gehandeld – ook
al waren zij toen met deze wijze van eerdere verkrijging van de aandelen nog niet bekend - door
deze aandelen aan een derde te verkopen. Na een ontvangen aansprakelijkstelling vanuit de
boedel van Royal Imtech NV en na de twee opinies van externe deskundigen en na overleg met de
Rechter- Commissaris is deze maand besloten om circa EUR 14 miljoen als concurrente
boedelschuld te voldoen aan de boedel van Royal Imtech NV.
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Negentiende verslag
De Accountantskamer heeft op 15 januari 2021 uitspraak gedaan. Alle klachten over de
uitgevoerde audit per 30 juni 2012 tegen de controlerend accountants en de OKB’er zijn
afgewezen. Curatoren hebben alleen tegen de controlerend accountant hoger beroep ingesteld. De
Accountantskamer heeft op 15 januari 2021 ook uitspraak gedaan over de uitgevoerde controle
over geheel 2012. De voornaamste klachten inzake goodwill, going concern statement en omvang
afboekingen zijn toegewezen tegen 1 van de controlerend accountants en de OKB’er. Al deze 3
accountants hebben hoger beroep ingesteld. Curatoren hebben dit vervolgens ook gedaan. Op 30
april 2021 moeten partijen hun Memorie van Grieven indienen bij CBB.

De advocaat van de Security Agent heeft in een tweede brief aan curatoren en de RechterCommissaris opnieuw gedreigd met persoonlijke aansprakelijkheid van curatoren jegens de
Security Agent. Curatoren hebben ondermeer geantwoord dat de Security Agent geen vordering in
dit faillissement had/heeft ingediend en dus niet-ontvankelijk is in zijn verzoeken om nadere
informatie. Aan financiers waren door deze vennootschap ook geen zekerheden verstrekt.

Twintigste verslag
Op 30 november en 2 december 2021 vindt bij het CBB het pleidooi in hoger beroep plaats inzake
de controle 2011. Curatoren doen verder onderzoek naar de controles over 2013 en 2014. Zie
verder het 23e faillissementsverslag in het faillissement van Royal Imtech N.V.

Eenentwintigste verslag:
De uitspraak van het CBB wordt in augustus 2022 verwacht.

I.

INLEIDING

Op 8 september 2015 is door Rechtbank Rotterdam (voorlopige) surseance van betaling verleend
aan UK Group, welke surseance van betaling op eveneens 8 september 2015 ten einde is
gekomen door omzetting in een faillissement.

Gelet op de nauwe samenhang tussen de Imtech-faillissementen wordt tevens verwezen naar de
faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V.

De opbouw van dit verslag is als volgt:
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I.

Inleiding

II.

Algemene informatie

III.

Voorgeschiedenis

IV.

Verslaglegging conform RECOFA

II.

ALGEMENE INFORMATIE

-

IMTECH UK GROUP B.V.

Royal Imtech concern
Royal Imtech is de topholding van het Imtech-concern (hierna: “Imtech”). Imtech is een Europese
technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, automatisering en werktuigbouw.
Hierin biedt zij totaaloplossingen voor technische problemen. Van ontwerp, advies en engineering
tot realisatie, beheer en onderhoud. Met ongeveer 22.000 medewerkers in 14 landen en in zeven
divisies, had Imtech in 2014 een omzet van circa 4 miljard euro op jaarbasis gerealiseerd.

De aandelen Royal Imtech zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie over (het faillissement van) Royal Imtech wordt verwezen naar het
faillissementsverslag van Royal Imtech N.V.

Imtech UK Group

UK Group is de holdingmaatschappij van de UK/Ireland divisie van het Imtech-concern. UK Group
verrichte geen zelfstandige (handels)activiteiten. De dochtervennootschappen van UK Group
waren actief in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Als bijlage 1 wordt aangehecht een organogram
van de voormalige UK/Ireland divisie.

UK Group is opgericht bij akte van 10 januari 2014. UK Group is statutair gevestigd te Rotterdam,
doch hield kantoor te (2803 PE) Gouda aan de Kampenringweg 45a.

Imtech Group B.V. is sinds de oprichting van UK Group op 10 januari 2014 enig aandeelhouder en
enig bestuurder van UK Group.
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Imtech Group B.V. is bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 13 augustus 2015 in staat van
faillissement verklaard.

III.

VOORGESCHIEDENIS

Voor een beschrijving van de voorgeschiedenis verwijzen curatoren in dit stadium naar de website
van Imtech (www.imtech.com). Op deze website zijn de persberichten en jaarverslagen te vinden.
Op de frontpage zijn onder de titel ‘Update curatoren’ de persberichten van curatoren inzake de
transacties te vinden.

Voor meer informatie betreffende de faillissementen in het Royal Imtech-concern wordt verwezen
naar de desbetreffende faillissementsverslagen die te vinden zijn op www.rechtspraak.nl, alsmede
op www.faillissementimtech.nl.

IV.

VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

1.2

Winst en verlies

:

IMTECH UK GROUP B.V.

Imtech Group B.V. (vanaf 10 januari 2014)

Het resultaat van Imtech UK Group wordt hoofdzakelijk bepaald door het resultaat van
de onderliggende deelnemingen.

Het netto resultaat (inclusief deelnemingen) bedraagt:

Netto resultaat (tot 30/6/2015)

:

- EUR 20.965.000

Netto resultaat (2014)

:

- EUR 8.400.000

Het netto resultaat exclusief het resultaat van de deelnemingen betreft rentebaten en
bedraagt:

Netto resultaat (tot 30/6/2015)

:

EUR 393.000

Netto resultaat (2014)

:

EUR 31.628

7
Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

Identiek aan het digitaal ingediende verslag

1.3

1.4

Eigen vermogen en Balanstotaal

Eigen vermogen (30/6/2015)

:

EUR 163.498.000

Eigen vermogen (2014)

:

EUR 175.825.000

Balanstotaal (30/6/2015)

:

EUR 163.498.000

Balanstotaal (2014)

:

EUR 175.825.000

Lopende procedures

:

Volgens opgave is geen sprake van lopende
procedures waarbij UK Group betrokken is. Tot op
heden is ook niet gebleken dat UK Group betrokken is
bij lopende procedures.

Tweede verslag
UK Group is als belanghebbende betrokken bij een procedure bij Rechtbank Rotterdam
waarbij door Rabobank (namens de RCF lenders) is verzocht tot het instellen van een
(voorlopige) commissie van schuldeisers in een zestal Imtech-faillissementen. De
Rechtbank heeft op 18 december 2015 een (tussen)beschikking gegeven.

Derde verslag:
Bij tussenbeschikking d.d. 18 december 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:9476) heeft de
rechtbank Rotterdam overwogen over te weinig informatie te beschikken om in het
faillissement van UK Group tot een gemotiveerd oordeel te komen op het verzoek van
RCF-lenders tot het instellen van een commissie van schuldeisers. RCF-lenders hebben
op 29 januari 2016 hun verzoek nader toegelicht. Curatoren hebben daarop op 26 februari
2016 gereageerd. Een eindbeschikking wordt in de komende verslagperiode verwacht.

Vierde verslag:
Bij beschikking van 26 april 2016 heeft de rechtbank Rotterdam het verzoek van de
Rabobank tot het instellen van een (voorlopige) commissie van schuldeisers in het
faillissement van UK Group afgewezen.

1.5

Verzekeringen

:

Volgens opgave is geen sprake van lopende
verzekeringen. Verzekeringen werden op
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groepsniveau door Royal Imtech N.V. georganiseerd,
afgesloten en betaald.

Tweede verslag
Tot op heden is niet gebleken dat sprake is van lopende verzekeringen waarbij UK Group
verzekeringnemer is.

1.6

Huur

:

Volgens opgave is geen sprake van lopende
huurovereenkomsten.

Tweede verslag
Tot op heden is niet gebleken dat UK Group partij is bij lopende
Huurovereenkomsten.

1.7

Oorzaak faillissement

:

In onderzoek.

Tweede verslag
Het oorzaken onderzoek zal – gelet op de samenhang tussen de verschillende Imtech
faillissementen – (mede) onderdeel uitmaken van het overkoepelende oorzakenonderzoek
van curatoren.

Twintigste verslag
Zie voor de meest recente stand van zaken het laatste faillissementsverslag in het
faillissement van Royal Imtech N.V.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

0

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

0.

2.3

Datum ontslagaanzegging:

:

N.v.t.

2.4

Werkzaamheden

:

Géén.
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3.

Activa

Onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

:

Volgens opgave beschikt UK Group niet over
bedrijfsmiddelen, vanwege diens functie als
tussenholding zonder operationele
(handels)activiteiten.

Tweede verslag
Tot op heden is niet gebleken dat UK Group beschikt over enige bedrijfsmiddelen.

3.6

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.7

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Géén.

:

Volgens opgave beschikt UK Group niet over

Voorraden/ onderhanden werk
3.9

Beschrijving

bedrijfsmiddelen, vanwege diens functie als
tussenholding zonder operationele
(handels)activiteiten.
Tweede verslag
Tot op heden is niet gebleken dat UK Group beschikt over enige
voorraden/onderhandenwerken.

3.10

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.11

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Géén.

Andere activa
3.12

Beschrijving
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Volgens opgave hield UK Group op datum faillissement (rechtstreeks) de aandelen in het
kapitaal van twee vennootschappen naar buitenlands recht, te weten (i) Imtech Suir
Engineering Limited en (ii) Imtech UK Ltd.

Imtech Suir Engineering is de (sub)holding waaronder de werkmaatschappijen hingen die
activiteiten verrichten in Ierland.

Imtech UK Limited is de (sub)holding waaronder de werkmaatschappijen hingen die
activiteiten verrichten in het Verenigd Koninkrijk.

Hierna volgt per voormelde subholding een opsomming van de werkmaatschappijen en
een korte toelichting. Verwezen wordt tevens naar het organogram van de (voormalige)
Imtech UK/Ireland divisie welke als bijlage 1 is aangehecht.

i.

Imtech Suir Engineering Limited
➢

(100%) met deelnemingen in:

Imtech Suir M.E.C. Limited
>

(100%) met deelneming in

Imtech Suir Saudi Arabia LLC (10%)

➢

Imtech Suir Saudi Arabia

(90%)

➢

Imtech Suir Qatar LLC

(100%)

Toelichting (verkoop) activiteiten Ierland
Na omzetting van de surseance van betaling in faillissement op 8 september 2015, hebben
de curatoren op diezelfde dag een koopovereenkomst gesloten met WM Bidco 4 Limited,
een vennootschap gelieerd aan Endless LLP, terzake de verkoop van de door UK Group
gehouden aandelen in het kapitaal van bovenvermelde Ierse Imtech vennootschappen
tegen betaling van een koopprijs van GBP 10.500.000.

De aandelen in de Ierse subholding Imtech Suir Engineering Ltd zijn vervolgens
overgedragen op 10 september 2015. Deze aandelen waren niet verpand aan de
financiers van Imtech.

Voor meer informatie betreffende deze transactie wordt tevens verwezen naar de
faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V., hoofdstuk VI.
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Achttiende verslag
In de afgelopen periode is na het inwinnen van twee opinies van externe deskundigen en na
overleg met de Rechter-Commissaris besloten tot het uitbetalen van een boedelschuld aan de
boedel van Royal Imtech. Curatoren van Royal Imtech NV hebben een concurrente
boedelvordering ingediend vanwege de onrechtmatige verkoop van de aandelen in Imtech Suir
Engineering Limited na faillissementsdatum. Imtech UK Group BV heeft deze aandelen in 2014
verkregen na een uitzakoperatie zonder hiervoor enige betaling aan Royal Imtech NV te verrichten
terwijl uit deskundigenonderzoek volgt dat het faillissement van Royal imtech concern toen
redelijkerwijs voorzienbaar was, waardoor de crediteuren van Royal Imtech NV zijn benadeeld.
Curatoren van Imtech UK Group BV hebben na faillissementsdatum onrechtmatig gehandeld – ook
al waren zij toen met deze wijze van eerdere verkrijging van de aandelen nog niet bekend - door
deze aandelen aan een derde te verkopen. Na een ontvangen aansprakelijkstelling vanuit de
boedel van Royal Imtech NV en na de twee opinies van externe deskundigen en na overleg met de
Rechter- Commissaris is deze maand besloten om circa EUR 14 miljoen als concurrente
boedelschuld te voldoen aan de boedel van Royal Imtech NV.

Twintigste verslag
Curatoren zijn door Financiers q.q. en pro se aansprakelijk gesteld wegens het uitvoeren van de
betaling van de boedelschuld aan de boedel van Royal Imtech N.V. Financiers hebben zich 1 jaar
na bekendmaking van deze betaling ook het recht voorbehouden een tuchtklacht in te dienen
jegens curatoren bij Insolad, de specialistenvereniging waarvan curatoren lid zijn. Curatoren
hebben de aansprakelijkstellingen gemotiveerd betwist.

ii.

Imtech UK Ltd (100%) met deelnemingen in:
➢

Imtech Bolashak LLC

➢

Imtech Technical Services Limited (100%) met deelnemingen in:

(50%)

>

Imtech Engineering Services Central Limited (100%)

>

Imtech Engineering Services London and South Ltd (100%)

>

Imtech Water Waste and Energy Ltd

(100%)

>

Inviron Holdings Limited

(100%)

met deelnemingen in:
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> Imtech Property Limited
> Imtech Inviron Limited

(100%)
(100%)

met deelneming in:
>

Imtech Aqua Maintenance Ltd

(100%)

>

Imtech Engineering Services North Limited

(100%)

>

Capula Group Limited

(100%)

>

> Beaver Valley Systems Limited

(100%)

> Capula Limited

(100%)

Imtech Aqua Ltd

(100%)

met deelnemingen in:
> Imtech Aqua Building Services Ltd

(100%)

> Imtech Aqua Controls Ltd

(100%)

Toelichting activiteiten Verenigd Koninkrijk
De Engelse (sub)holdingmaatschappij Imtech UK Ltd., alsmede de werkmaatschappijen
Imtech Technical Services Limited en Imtech Water Waste and Energy Ltd, verkeren sinds
28 augustus 2015 in zogenoemde “administration”, een Engelse insolventieprocedure
gelijk aan het Nederlandse faillissement.

De aangestelde administrators hebben nagenoeg alle activa van Imtech Technical
Services Limited verkocht aan (eveneens) Endless LLP, bestaande uit de aandelen in het
kapitaal van zes dochtervennootschappen. De aandelen in het kapitaal van Imtech Water
Waste and Energy Ltd zijn niet verkocht.

Voor nadere informatie betreffende voormelde de afwikkeling van voormelde
administrations wordt verwezen naar de website van de administrators
(www.pwc.co.uk/services/business-recovery/administrations/imtech.html).

3.13

Verkoopopbrengst

:

10.500.000 GPB ter zake de verkoop van de Ierse
Imtech-vennootschappen.

De koopsom is inmiddels door de boedel ontvangen.

Werkzaamheden

:

Géén.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Volgens opgave heeft UK Group geen debiteuren,
vanwege diens functie als tussenholding zonder
operationele activiteiten.

Tweede verslag
Uit de administratie blijken geen debiteurenvorderingen op derden, dat wil zeggen, niet
(al dan niet voormalige) Imtech vennootschappen. Na afwikkeling van de BMG cashpool
blijkt een vordering van EUR 38.943.000 op Imtech Capital B.V.

4.2

Opbrengst

:

N.v.t.

4.3

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Géén.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Op datum faillissement waren aan het Royal Imtech concern diverse financieringen
verstrekt. Bij financieringsovereenkomsten die daaraan ten grondslag lagen was onder
meer UK Group partij. In dit kader zijn de volgende financiers als leninggevers (“RCF
Lenders”) betrokken (geweest):

a.

Rabobank

b.

ING Bank N.V.

c.

ABN AMRO Bank N.V.

d.

Commerzbank

e.

KBC Bank N.V.

f.

Nordea Bank AB

g.

The Royal Bank of Scotland plc

h.

BNP Paribas Forts S.A./N.V.

i.

Bayerische Landesbank

j.

Barclays Bank PLC

k.

NIBC Bank N.V.

l.

Field Point Acquisitions/SVP
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m.

Monarch

Volgens opgave bedroeg de schuld op datum faillissement aan de RCF Lenders circa
EUR 340 miljoen. Aan diverse ‘Noteholders’ stond op datum faillissement nog open een
bedrag groot circa EUR 350 miljoen. Daar komt nog bij dat het Royal Imtech concern op
datum faillissement voor een bedrag groot circa EUR 540 miljoen aan bankgaranties open
had staan.

Voorts zijn er diverse bilaterale financieringen verstrekt aan diverse
groepsvennootschappen. Onderzocht wordt of en in hoeverre UK Group hier (mede)
aansprakelijk voor is.

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de financieringen.

Tweede verslag
De RCF Lenders hebben inmiddels hun gezamenlijke vordering (per 11 augustus 2015) ter
verificatie bij curatoren ingediend, zulks ter hoogte van in hoofdsom EUR 358.096.492,04
(+ p.m. voor rente en kosten), alsmede een rentevordering over de hoofdsom ad EUR
1.485.034,88 (+ p.m.).

5.2

Leasecontracten

:

In onderzoek.

Tweede verslag
Tot op heden is niet gebleken van lopende leaseovereenkomsten.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Blijkens de administratie zouden door UK Group de volgende zekerheden ten gunste van
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (als Security Agent) zijn gevestigd:

1)

Bij pandakte d.d. 17 juni 2014 is een pandrecht gevestigd op de aandelen in het
kapitaal van Imtech UK Limited.

5.4

Separatistenpositie

:

In onderzoek.
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5.5

Boedelbijdragen

:

Tweede verslag
De door curatoren verkochte aandelen in de Ierse groepsvennootschappen waren niet
aan de bank verpand zodat de opbrengst aan de boedel ten goede is gekomen, mitsdien
is geen sprake is van een boedelbijdrage.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de
curatoren gewend met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

5.7

Reclamerechten

:

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de
curatoren gewend met een beroep op een recht van
reclame.

5.8

Retentierechten

:

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de
curatoren gewend met een beroep op een recht van
retentie.

Werkzaamheden

6.

:

Onderzoek financieringen en zekerheden.

Doorstart / voortzetten
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden

:

N.v.t.

6.2

Financiële verslaglegging

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.

:

In de UK/Ireland divisie hebben diverse verkopen c.q.

Doorstart
6.3

Beschrijving

doorstarts plaatsgevonden. Zie hierboven 3.12.
Zie verder hiervoor de faillissementsverslagen van
Royal Imtech N.V., hoofdstuk VI.
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Tweede verslag
Ter zake (de activiteiten) van UK Group is geen sprake van doorstart.

6.4

Verantwoording

:

N.v.t.

6.5

Opbrengst

:

N.v.t.

6.6

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Géén.

:

In onderzoek.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Tweede verslag
Curatoren hebben de fysieke boekhouding van de Imtech vennootschappen veiliggesteld.
De digitale boekhouding is op verzoek van curatoren veiliggesteld door Grant Thornton.
Een groot deel van fysieke administratie bevindt zich thans ten kantore van een van de
curatoren. Curatoren verrichten onderzoek naar de administratie.

7.2

Depot jaarrekeningen

Op 17 maart 2014 is een 403-verklaring gedeponeerd door Royal Imtech N.V.
Boekjaar 2014: op 17 maart 2015 heeft UK Group een instemmingsverklaring
gedeponeerd.

De curatoren van Royal Imtech N.V. hebben voormelde 403-verklaring op 31 augustus
2015 ingetrokken.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

In onderzoek.

Elfde verslag
Voor de ontwikkelingen op dit punt wordt verwezen naar het meest recente verslag van
Royal Imtech N.V.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Blijkens de akte van oprichting is voldaan aan de
stortingsverplichting.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen

:

In onderzoek.

Werkzaamheden

:

Onderzoek onrechtmatigheden.

Tweede verslag
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.

Twintigste verslag
Zie voor de meest recente stand van zaken het laatste faillissementsverslag in het
faillissement van Royal Imtech N.V.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als
gevolg van werkzaamheden van de curatoren en hun
medewerkers.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

UK Group maakte deel uit van de fiscale eenheid voor
de omzetbelasting. Gelet op verschillende
faillissementen van vennootschappen die eveneens
tot die fiscale eenheid behoren, valt een claim van de
fiscus te verwachten.

Tweede verslag
Tot op heden heeft de fiscus geen vordering ingediend.

Dertiende verslag
De Belastingdienst heeft de vordering aansprakelijk artikel 43 invorderingswet over 2019
ingediend zijnde EUR 10.643.432,50.

8.3

Pref. vord. van het UWV

:
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Tweede verslag
Tot op heden heeft het UWV geen preferente vordering ingediend. Nu UK Group geen
werknemers in dienst had, verwachten curatoren ook geen vordering van het UWV.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

Tweede verslag
Tot op heden hebben zich géén andere preferente crediteuren tot de curatoren gewend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren :

Tweede verslag
Tot op heden hebben zich géén concurrente crediteuren tot de curatoren gewend.

Vijfde verslag
De gezamenlijke (concern) financiers hebben hun vordering van EUR 359.581.526,92
ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :

Onbekend.

Vijfde verslag
Bedrag concurrente crediteuren:

EUR 359.581.526,92

Achttiende verslag:
De financiers van Royal Imtech c.s., banken en noteholders, hebben hoofdelijke
aansprakelijkheid bedongen van dochtervennootschappen van Royal Imtech N.V. Door
deze hoofdelijkheid kunnen de noteholders ook vorderingen indienen bij Imtech UK Group
B.V. In dit verslag worden deze vorderingen toegevoegd per 8 september 2015, zijnde
datum faillissement. Deze vorderingen zijn verhandelbaar dus deze posities per crediteur
kunnen nog wijzigen. In totaal gaat het om EUR 371.477.347.

Hiermee komt het totaalbedrag aan concurrente crediteuren op EUR 731.058.873,92.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:

Onbekend.
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Werkzaamheden

:

Inventariseren crediteuren.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

:

9.2

Plan van aanpak

:

onbekend

in samenhang met overige Imtech-faillissementen:
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- onderzoek paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen,
groepstransacties en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid
van derden rechtmatigheden;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek debiteuren;
- inventariseren crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.

9.3

Het boedelsaldo bedraagt per 14 april 2020 EUR 14.212.439,89 verdeeld over
boedelrekeningen bij vier verschillende banken.

Vaststelling salaris:
Voor de periode 8 september tot en met 31 december 2015 is het salaris door Rechtbank
Den Haag op 24 oktober 2016 definitief vastgesteld op EUR 21.527 exclusief btw (AKD) en
de verschotten op EUR 861,08 exclusief btw (AKD).

Voor de periode van 1 december 2016 tot en met 31 oktober 2018 is het salaris door
Rechtbank Rotterdam op 30 januari 2019 vastgesteld op EUR 1.272,63 exclusief btw
(Ploum/DVDW).

Voor de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 is het salaris door
Rechtbank Rotterdam op 29 januari 2019 vastgesteld op EUR 699,42 exclusief btw (AKD).
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-

In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren de rechtbank verzocht het salaris over
de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2020 voorlopig vast te stellen. De
onlangs ontvangen voorlopige salarisbeschikkingen zullen in de komende verslagperiode
worden verwerkt en voldaan.

Negentiende verslag:
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 31 maart 2021 EUR 198.108,67

Twintigste verslag:
Aan de curator is een salaris toegekend over de periode:
-

DVDW (1 november 2018 tot en met 31 december 2020): EUR 3.799,00

-

AKD (1 november 2018 tot en met 31 december 2020): EUR 30.136,85

Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 30 september 2021 EUR 150.893,10

Eénentwintigste verslag:
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 31 maart 2022 EUR 150.852,66

9.4

Indiening volgend verslag

: 14 oktober 2022

Rotterdam, 14 april 2022

P.J. Peters en J.G. Princen,
curatoren
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Bijlage 1

Organogram voormalige Imtech UK/Ireland divisie
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