GEC OM BI N E ER D O P E N B A AR VE R SL AG E X A RT I KEL 7 3 A FW ,
TE VE N S V E RSL A G OV E R D E P E RI OD E S U RS E A NC E V A N BE T AL I N G E X AR TI K EL 2 2 7
FW I NZ A K E DO N IG E R FA S H IO N G RO U P C. S .
OPMERKINGEN VOORAF
Dit is het eerste gecombineerde openbaar verslag in de faillissementen van Doniger Fashion
Group B.V. (“Doniger Fashion Group”) en negen van haar dochtermaatschappijen, te weten:
Doniger Fashion B.V. (“Doniger Fashion”), Adam Retail B.V. (“Adam Retail”), Doniger Retail
B.V. (“Doniger Retail”), Doniger Online B.V. (“Doniger Online”), MCG Online Personnel B.V.
(“MCG Online Personnel”), AR Personnel B.V. (“AR Personnel”), AR Housing B.V. (“AR
Housing”), DR Personnel B.V. (“DR Personnel”) en DR Housing B.V. (“DR Housing”). De tien
gefailleerde vennootschappen worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de “DFGvennootschappen”. De (internationale) groep van vennootschappen waarvan de DFGvennootschappen onderdeel uitmaken en waarvan Doniger Fashion Group de
moedermaatschappij is wordt hierna aangeduid als de “Doniger groep”.
Dit verslag berust op informatie die de curator van het bestuur van de DFGvennootschappen en van derden heeft verkregen. In dit verslag geeft de curator op
vereenvoudigde wijze de stand van de boedels weer volgens de in Nederland geldende
richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. De curator benadrukt 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.
Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om
verantwoording af te leggen over de stand van de boedels of een volledig inzicht te geven.
Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
worden of – achteraf – bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor
de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
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 alsmede op de website van
Florent (www.florent.nl).
I.

INLEIDING

Door dit faillissementsverslag doet de curator verslag van:
-

haar handelen als bewindvoerder tijdens de (voorlopige) surseance van betaling van
de DFG-vennootschappen van 4 september 2017 tot en met 5 september 2017; en
haar handelen als curator in de faillissementen van de DFG-vennootschappen van 6
september 2017 tot en met 24 oktober 2017.

De opbouw van dit verslag is als volgt:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Inleiding
Algemene informatie over de DFG-vennootschappen
Voortzetting activiteiten
Beschrijving verkoopproces
Recente ontwikkelingen na de doorstart
Verslaglegging conform RECOFA

II.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE DFG-VENNOOTSCHAPPEN

a.

Voorgeschiedenis

Doniger Fashion Group is op 15 juli 2016 opgericht door de participatiemaatschappijen van
Marcel Boekhoorn, Jeroen Schothorst, Ben Kolff en NIBC Bank N.V. (“NIBC”), hierna
gezamenlijk de “Aandeelhouders”. De negen gefailleerde dochtermaatschappijen van
Doniger Fashion Group zijn op 1 augustus 2016 opgericht door Doniger Fashion Group.
De DFG-vennootschappen zijn opgericht om de activiteiten van het Nederlandse modehuis
dat kleding, schoenen en accessoires van de merken ‘McGregor’ en ‘Gaastra’ ontwierp,
produceerde, distribueerde en verkocht onder te brengen en voort te zetten. Ook de
exploitatie van de Adam Menswear-keten is ondergebracht in de DFG-vennootschappen.
Doniger Fashion Group heeft deze activiteiten in het kader van een doorstart gekocht uit de
boedels van de faillissementen van Adam Menswear B.V., Cofi Maastricht B.V., Deno B.V.,
Emergo Sportswear B.V., Gaastra International Footwear B.V., Gaastra International
Sportswear B.V., Gaastra Retail B.v., McGregor E-store B.V., McGregor Fashion Group B.V.,
McGregor Fashion Group Holding B.V., McGregor Retail B.V., Gaastra Holding Netherlands
B.V. (“GHN”) en McGregor Holding Netherlands B.V. (“MHN”), hierna gezamenlijk de “MFGvennootschappen”. De onvoorwaardelijke overeenstemming over de doorstart tussen de
curatoren van de MFG-vennootschappen en Doniger Fashion Group is bereikt op 15 juli 2016.
Met uitzondering van GHN en MHN zijn de faillissementen van de MFG-vennootschappen op
28 juni 2016 door de Rechtbank Amsterdam uitgesproken. GHN en MHN zijn op 15 juli 2016 in
staat van faillissement verklaard. De curatoren van de MFG-vennootschappen zijn mr. M.R.
van Zanten en mr. M.N. de Groot.
Het bestuur van de DFG-vennootschappen heeft aanleiding gezien om op 4 september 2017
de Rechtbank Amsterdam te verzoeken (voorlopige) surseance van betaling te verlenen aan
de DFG-vennootschappen. Het verzoek is nog dezelfde dag door de rechtbank
gehonoreerd.
Op 6 september 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam de aan de DFG-vennootschappen
verleende (voorlopige) surseances van betaling ingetrokken en de faillissementen van de
DFG-vennootschappen uitgesproken.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat dit openbaar verslag en de daaropvolgende
verslagen enkel betrekking hebben op de afwikkeling van de faillissementen van de DFGvennootschappen. Voor informatie over (de afwikkeling van) de faillissementen van de MFG-
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vennootschappen wordt verwezen naar de door
vennootschappen uitgebrachte openbare verslagen.
b.

de

curatoren

van

de

MFG-

Groepsstructuur en activiteiten

Hieronder is een organogram weergegeven van de Nederlandse vennootschappen van
de Doniger groep.

Gefailleerde vennootschappen
De gefailleerde vennootschappen van de Doniger groep zijn in het organogram vetgedrukt
en grijs gearceerd afgebeeld.
Doniger Fashion Group is de holdingmaatschappij. Adam Retail exploiteerde de winkels van
Adam Menswear. Doniger Fashion dreef de groothandel (wholesale) en Doniger Retail
exploiteerde de winkels van McGregor en Gaastra. Via Doniger Online werden de
onlinediensten aangeboden waaronder de webwinkels van McGregor en Gaastra. Het
personeel was in dienst bij Doniger Fashion, MCG Online Personnel, AR Personnel en DR
Personnel. De vastgoedactiviteiten waren in separate vennootschappen, te weten AR
Housing en DR Housing, ondergebracht.
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De heren J.H. van Straaten en K.M.M. van de Mierop vormen het bestuur van Doniger Fashion
Group en zijn gezamenlijk bevoegd de Doniger groep te vertegenwoordigen, hierna: het
“Bestuur”. Doniger Fashion Group is op haar beurt de enig bestuurder van de
(klein)dochtervennootschappen, waaronder de negen gefailleerde vennootschappen.
De DFG-vennootschappen richtten zich met name op de verkoop van dames-, heren- en
kindermode en accessoires in Nederland. In totaal werden 43 winkels van Adam Menswear,
zes full price McGregor winkels, twee outlets van McGregor en twee outlets van Gaastra
geëxploiteerd. Voorts werden goederen van de merken McGregor, Gaastra en Adam
Menswear verkocht in franchisewinkels (vier ten aanzien van McGregor, één ten aanzien van
Gaastra en twee ten aanzien van Adam Menswear) en werden kleding en accessoires van
McGregor en Gaastra verkocht in een groot aantal shop-in-shops.
Daarnaast werd door een Spaanse branch van Doniger Fashion kleding van de merken
McGregor en Gaastra in shop-in-shops in 69 vestigingen van warenhuis El Corte Ingles in
Spanje verkocht.
Overige vennootschappen Doniger groep
Tot de Doniger groep behoren, althans behoorden, voorts de Nederlandse
vennootschappen Emergo Textile Products B.V. (“ETP”) en X-One B.V. (“X-One”), McGregor
Finance Asia B.V. (“MFA”), Gaastra Holding International B.V. (“GHI”) en McGregor Holding
International B.V. (“MHI”). Deze vennootschappen zijn niet in staat van faillissement verklaard.
ETP
ETP is een 100% deelneming van Doniger Fashion Group. ETP ontwikkelt concepten, levert
styling en design en produceert bedrijfskleding en promotioneel textiel.
X-One
X-One was een 100% deelneming van Doniger Fashion Group, waar laatstgenoemde tevens
de enig bestuurder van was. In X-One waren de IE-rechten met betrekking tot het merk
Gaastra ondergebracht.
Buitenlandse activiteiten
De Doniger groep ontplooide tevens bedrijfsactiviteiten in het buitenland, te weten in Spanje,
België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië. Met uitzondering van Spanje waarbij de
activiteiten waren ondergebracht in Doniger Fashion, waren de bedrijfsactiviteiten in de
andere landen ondergebracht in verschillende vennootschappen opgericht naar
buitenlands recht. De aandelen in de buitenlandse vennootschappen werden gehouden
door GHI en MHI. Hieronder is een organogram met de buitenlandse vennootschappen
opgenomen.
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GHI
Doniger Fashion Group hield 95% van de aandelen in het kapitaal van GHI en was tevens
enig bestuurder van GHI. GHI hield aandelen in Gaastra Belgium N.V. (100% minus één
aandeel) en alle aandelen in Gaastra Italia S.r.l. en Gaastra France S.A. Laatstgenoemde
entiteit hield op haar beurt 99,9% van de aandelen in Gaastra France Retail S.à.r.l.
MHI
Doniger Fashion Group hield 95% van de aandelen in het kapitaal van MHI. Doniger Fashion
Group was tevens enig bestuurder van MHI. MHI hield aandelen in McGregor Belgium N.V.
(100% minus één aandeel) en alle aandelen in McGregor Switzerland GmbH, MFG Licensing
GmbH, McGregor Deutschland GmbH, McGregor Italia S.r.l., McGregor France S.A.S.
Laatstgenoemde entiteit hield op haar beurt de aandelen in McGregor France Retail S.A.S.
MFA
MFA is een volledige deelneming van Doniger Fashion Group. Via Mallanganee Properties
B.V. is Doniger Fashion Group (indirect) de enig bestuurder van MFA. MFA ontplooide voor
zover bekend geen activiteiten. De bedrijfsactiviteiten van McGregor in Azië werden
ontplooid door McGregor Fashion Asia Ltd, zie hierna.
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Duitsland
De activiteiten in Duitsland werden verricht door de Duitse vennootschappen EF Sportswear
Verwaltungs GmbH en McGregor Deutschland GbmH. Door deze vennootschappen werden
zes outlets en drie winkels geëxploiteerd en werden goederen in consignatie geleverd aan
Pohland, SinnLeffers, Wöhrl en Breuninger. Daarnaast was er in Duitsland een 23-tal
franchisenemers.
Zwitserland
De Zwitserse McGregor en Gaastra vennootschappen Gaastra Fashion AG, McGregor
Switzerland GmbH en MFG Licensing GmbH leverden goederen in consignatie aan Schild.
Goederen die terugkwamen vanuit consignatie werden verkocht door twee outlets.
In MFG Licensing GmbH zijn diverse buitenlandse merken ondergebracht.
Italië
De Italiaanse vennootschappen Gaastra Italia S.r.l. en McGregor Italia S.r.l. leverden vooral
goederen in consignatie aan Coin. Er werd ook beperkt aan franchisenemers geleverd.
België
De Belgische vennootschappen Gaastra Belgium N.V., McGregor Belgium N.V. en Doniger
Retail Belgium BVBA leverden in consignatie aan Inno. In België werden daarnaast twee
reguliere (full price) winkels en twee outlets geëxploiteerd en goederen geleverd aan zeven
franchisewinkels.
Frankrijk
De activiteiten in Frankrijk werden verricht door de Franse vennootschappen Gaastra France
S.A., Gaastra France Retail S.à.r.l., McGregor France S.A.S. en McGregor France Retail S.A.S.
De exploitatie in Frankrijk was naar zeggen van het Bestuur al langere tijd verlieslatend en de
kosten waren tot een minimum teruggebracht. In Frankrijk werden geen reguliere (full price)
winkels geëxploiteerd, wel zes outlets en één franchisewinkel. Daarnaast werden goederen in
consignatie geleverd aan Printemps en Galeries Lafayette.
USA en Hongkong
Tot slot houdt Doniger Fashion Group de aandelen in McGregor USA LLC (Verenigde Staten)
en McGregor Fashion Asia Ltd (‘MGFA’) (Hongkong). Volgens het Bestuur zijn de activa van
McGregor USA LLC in een eerder stadium overgedragen en is de vennootschap thans leeg
en inactief.
MFGA betreft een serviceagent voor de inkoop van goederen in China. De vennootschap
heeft een twaalftal werknemers, een zeer beperkt actief en is niet langer in staat aan haar
verplichtingen te voldoen. Mede in verband met de mogelijke consequenties van het recht
ter plaatse wordt op advies van en in samenwerking met een advocatenkantoor in
Hongkong en de Nederlandse bestuurder gestreefd naar een vrijwillige liquidatie op korte
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termijn; een procedure die enigszins vergelijkbaar is met een faillissement op eigen aangifte
in Nederland.
c.

Financiering DFG-vennootschappen

Toeca Beherend Vennoot B.V., handelend als beherend vennoot van Toeca MFG C.V.
(“Toeca”), heeft aan Doniger Fashion Group een lening van EUR 32 mio (de “CV Lening”)
verstrekt voor de koop van activa uit de boedel van MFG-vennootschappen. De CV Lening is
op 26 juni 2017 schriftelijk vastgelegd.
Voor de financiering van de activiteiten van de Doniger groep is Doniger Fashion Group op
22 juli 2016 een kredietovereenkomst aangegaan met (de participatiemaatschappijen van)
de Aandeelhouders. Op grond van deze kredietovereenkomst is een kredietfaciliteit van EUR
12 mio (de “Kredietfaciliteit”) aan Doniger Fashion Group ter beschikking gesteld.
Op grond van de Kredietfaciliteit rustte op Doniger Fashion Group de verplichting om al haar
activa te verpanden aan de Aandeelhouders. Op 25 juli 2016 heeft Doniger Fashion Group in
dit verband ten gunste van de Aandeelhouders pandrechten gevestigd op haar activa
(eerste in rang).
Op 26 juni 2017 zijn GHI, MHI, X-One, ETP, Doniger Online, MCG Online Personnel,
Mallanganee Properties B.V., Doniger Fashion, Doniger Retail, DR Personnel, DR Housing en
MFA door middel van een Accession Letter toegetreden tot de Kredietfaciliteit. Hierdoor
kwam op deze vennootschappen ook de verplichting te rusten om hun activa te verpanden,
hetgeen zij vervolgens ook hebben gedaan (eerste in rang).
Op 26 juni 2017 hebben Doniger Fashion Group en de hierboven genoemde
dochtervennootschappen een pandrecht tweede in rang gevestigd op hun activa tot
zekerheid voor de terugbetalling van de CV Lening.
Doniger Fashion Group en haar in de vorige alinea genoemde dochtervennootschappen
hebben zekerheden gevestigd ten gunste van de Aandeelhouders en Toeca als zekerheid
voor de terugbetaling van de Kredietfaciliteit en de CV Lening. In dat kader hebben
voornoemde Doniger vennootschappen alle vorderingen, intellectuele eigendomsrechten,
roerende zaken en aandelen in dochtermaatschappijen verpand aan de Aandeelhouders
(eerste in rang) en aan Toeca (tweede in rang).
III.

VOORTZETTING ACTIVITEITEN

Periode van (voorlopige) surseances van betaling
Op maandag 4 september 2017 is aan de DFG-vennootschappen (voorlopige) surseance
van betaling verleend. Nog dezelfde avond heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het
hoofdkantoor van de Doniger groep in Amsterdam Zuidoost waarbij de heer Van Straaten,
de bewindvoerder, een kantoorgenoot en de legal counsel van de DFG-vennootschappen
aanwezig waren.
In overleg met het Bestuur is besloten de winkelexploitatie voorlopig voort te zetten om
zodoende de kans op een eventuele doorstart te vergroten en de opbrengst van voorraden
te maximaliseren. In het volgende verslag zal financiële verantwoording worden afgelegd
over de voortzettingsperiode.
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De eerste dagen na de surseanceverlening is de bewindvoerder voornamelijk bezig geweest
met het maken van afspraken met de Aandeelhouders over de financiering van de boedel
voor de lopende (exploitatie)kosten en (een vergoeding voor) het te gelde maken van door
hen gepretendeerde zekerheidsrechten, alsook het voeren van onderhandelingen met een
groot aantal dwangcrediteuren over de (voorwaarden van) voorzetting van hun
dienstverlening.
Omzetting (voorlopige) surseances in faillissementen
Al snel bleek dat de failliete boedels over onvoldoende middelen beschikten om de lopende
kosten waaronder de salarissen en huurpenningen te voldoen. De bewindvoerder heeft zich
daarom genoodzaakt gezien op 6 september 2017, met instemming van het Bestuur, de
rechtbank te verzoeken de (voorlopige) surseances van betaling in te trekken en gelijktijdig
de faillissementen van de DFG-vennootschappen uit te spreken. Op dezelfde dag zijn de
faillissementen van de DFG-vennootschappen uitgesproken waarbij de bewindvoerder tot
curator is benoemd.
IV.

BESCHRIJVING VERKOOPPROCES

Nadat aan de DFG-vennootschappen (voorlopige) surseance van betaling was verleend en
vervolgens de faillissementen waren uitgesproken hebben verschillende partijen interesse
getoond om (delen van) de activa van de DFG-vennootschappen over te nemen. In overleg
met de Aandeelhouders (in hun hoedanigheid van vermeend zekerheidsgerechtigden) heeft
de curator Deloitte opdracht gegeven de boedel te assisteren bij het verkoopproces.
Deloitte heeft in overleg met de curator en de Aandeelhouders een biedingsproces
ingericht. Aan geïnteresseerde partijen is in dat kader een informatiepakket (Info Pack), een
procedurebrief (Process Letter) en een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) verstrekt. Na
ondertekening van de geheimhoudingsverklaring is toegang verschaft tot een digitale
datatoom waarin nadere informatie met betrekking tot de relevante onderdelen van de
Doniger groep was opgenomen.
Tot vrijdag 15 september 2017 om 16:00 uur bestond de mogelijkheid voor geïnteresseerde
partijen om een indicatieve bieding uit te brengen. Uit de ontvangen biedingen heeft de
curator met haar team in nauw overleg met Deloitte en de Aandeelhouders een selectie
gemaakt. Bij de selectie is onder meer gewicht toegekend aan de omvang van de activa en
activiteiten waarin de partijen geïnteresseerd waren, de hoogte van de bieding, de positie
van de werknemers en de financieringsmogelijkheden. Op basis daarvan is een aantal
partijen verzocht een nader uitgewerkte bindende bieding neer te leggen vóór maandag 18
september 2017 om 12:00 uur.
Uiteindelijk bleek Roman & Stern Management B.V., een aan de heer R. van de Schoor
verbonden vennootschap, gezien de hoogte en samenstelling van de bieding, de meest
gerede partij te zijn om een doorstart van de DFG-vennootschappen te bewerkstelligen. De
curator heeft in dit kader mede gewicht toegekend aan het feit dat de heer Van de Schoor
in het verleden met succes de activiteiten van Miss Etam en Promiss (gezamenlijk ca. 120
winkels) en Brantano (ca. 110 schoenenwinkels uit de Macintosh groep) vanuit een
faillissement heeft doorgestart.
De curator heeft zich vervolgens gemeld bij de vakbonden en de Sociaal Economische
Raad conform de SER Fusiegedragsregels. Op vrijdag 22 september 2017 heeft de curator
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conform de WOR (positief) advies aan de OR van Adam Retail gevraagd en een positief
advies verkregen. Op zaterdag 23 september 2017 is definitieve overeenstemming bereikt
over het overnemen van de activiteiten en verkoop van de activa van de DFGvennootschappen. Als kopende partijen hebben opgetreden de met het oog op de
doorstart opgerichte vennootschappen DuSoutien Beheer B.V. (“DS Beheer”) en Fiddler’s
BVBA (“Fiddler’s”) (hierna gezamenlijk: de “doorstarter”).
DS Beheer heeft de activa en activiteiten van de DFG groep in Nederland overgenomen
bestaande uit de IE-rechten van Doniger Fashion Group, de goodwill met betrekking tot de
overgenomen activiteiten, de voorraden van de betreffende DFG-vennootschappen, de
inventaris van de betreffende DFG-vennootschappen, de aandelen in X-One en de
debiteurenvorderingen van Doniger Fashion met uitzondering van de vorderingen op ETP.
Fiddler’s heeft de activiteiten van de DFG groep in het buitenland overgenomen. In dat
kader heeft Fiddler’s de aandelen in GHI en MHI gekocht en geleverd gekregen.
De totale verkoopopbrengst bedraagt EUR 10.3 mio.
Met ingang van 23 september 2017 worden de ondernemingen
vennootschappen voor rekening en risico van de doorstarter gedreven.

van

de

DFG-

Op maandag 25 september 2017 hebben de curator en de heer Van de Schoor het
personeel geïnformeerd over de doorstart. Daarna is een persbericht verzonden en zijn de
betrokken partijen (waaronder de bekend zijnde leveranciers, consignatiehouders en
(dwang)crediteuren) over de gerealiseerde doorstart geïnformeerd.
V.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Nadat de doorstarter de curator in de week van 9 oktober 2017 had laten weten te voorzien
dat hij de activiteiten van McGregor niet cashflow positief zou kunnen continueren, heeft de
curator op maandag 17 oktober 2017 via een bericht op de website van Het Financieele
Dagblad vernomen dat de doorstarter besloten had de doorstartactiviteiten te staken.
Naar aanleiding van dit bericht heeft de curator contact gelegd met de doorstarter en
verzocht om een nadere toelichting op dit besluit. De toelichting bestond eruit dat volgens
de doorstarter de beoogde doorstart geen kans van slagen had omdat i) de
bedrijfsadministratie van de DFG-vennootschappen niet op orde zou zijn, ii) veel leveranciers
niet bereid zouden zijn aan de doorstarter te leveren althans niet onder voor de doorstarter
acceptabele voorwaarden en iii) de timing van de doorstart ongunstig zou zijn.
Naar het voorlopig oordeel van de curator zijn de door de doorstarter aangedragen
gronden niet overtuigend nu de doorstarter van de door hem genoemde omstandigheden
op de hoogte was, althans had kunnen zijn, onder meer nu hij tijdens het verkoopproces
toegang had tot een dataroom en het management van de DFG-vennootschappen.
Over de gevolgen van het staken van de doorstartactiviteiten zijn de curator en de
doorstarter vervolgens in overleg getreden. Op het moment van verschijnen van dit verslag
heeft dit overleg nog niet geresulteerd in overeenstemming. Het gesprek hierover is nog
gaande.
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VI.

VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA

Gegevens onderneming

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

Doniger Fashion Group B.V. (KvK 66485541)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
15 juli 2016
C/13/17/307 F (C/13/17.27 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

Doniger Fashion B.V. (KvK 66582938)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/309 F (C/13/17.29 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

Adam Retail B.V. (KvK 66583292)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/311 F (C/13/17.31 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

Doniger Retail B.V. (KvK 66582598)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/306 F (C/13/17.26 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

Doniger Online B.V. (KvK 66582903)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/305 F (C/13/17.25 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

MCG Online Personnel B.V. (KvK 66584566)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/308 F (C/13/17.28 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

AR Personnel B.V. (KvK 66584604)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/313 F (C/13/17.33 S)

Naam:
Statutaire vestiging:

AR Housing B.V. (KvK 66584639)
Amsterdam
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Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/310 F (C/13/17.30 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

DR Personnel B.V. (KvK 66583322)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/312 F (C/13/17.32 S)

Naam:
Statutaire vestiging:
Feitelijke vestiging:
Oprichting:
Insolventiekenmerken:

DR Housing B.V. (KvK 66583403)
Amsterdam
Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam
1 augustus 2016
C/13/17/314 F (C/13/17.34 S)

Datum surseance van betaling
Datum uitspraak faillissement

4 september 2017
6 september 2017

Bewindvoerder
Curator

mr. H. De Coninck-Smolders
mr. H. De Coninck-Smolders

Rechter-commissaris

mr. I.M. Bilderbeek

Afkoelingsperiode

Bij beschikking van 4 september 2017, gelijk met het verlenen
van de surseances, is een afkoelingsperiode van twee
maanden gelast, derhalve tot 4 november 2017.

Activiteiten onderneming

De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel luiden als volgt:
Doniger Fashion Group: Holding- en financieringsactiviteiten.
Doniger Fashion:
Groothandel en winkels in
bovenkleding en mode-artikelen;
wholesale-activiteiten, alsmede
houdster-/financieringsactiviteiten.
Adam Retail:
Alle activiteiten die verband houden
met de Adam mulitbrand stores,
waaronder detailhandel via internet
in kleding en mode-artikelen; alsmede
houdster- en financieringsactiviteiten.
Doniger Retail
Alle handelingen op het gebied van
retail-activiteiten, waaronder
detailhandel via internet in kleding en
mode-artikelen, alsmede houdster/financieringsactiviteiten.
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Doniger Online:

Alle activiteiten die verband houden
met de McGregor webshop,
waaronder detailhandel via internet
in kleding en mode-artikelen; alsmede
houdster-/financieringsactiviteiten.
MCG Online Personnel Concerndiensten; alle
werkgeversdiensten ten behoeve van
alle werknemers van de
vennootschap en de
vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is
verbonden.
AR Personnel
Concerndiensten; alle
werkgeversdiensten ten behoeve van
alle werknemers van de
vennootschap en de
vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is
verbonden.
AR Housing
Bemiddeling bij handel, huur of
verhuur van onroerend goed.
DR Personnel
Concerndiensten; alle
werkgeversdiensten ten behoeve van
alle werknemers van de
vennootschap en de
vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is
verbonden.
DR Housing
Concerndiensten; het aangaan,
verlengen, aanpassen, overdragen
en verbreken van
huurovereenkomsten tussen de
vennootschap en derden, alsmede
houdster- /financieringsactiviteiten.
Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Verslagperiode
Bestede uren in
verslagperiode

Uit interne cijfers volgt een geconsolideerde omzet (net sales;
exclusief ETP) van afgerond EUR 73.661.000 over de periode 1
januari 2017 tot en met 31 juli 2017;
Doniger Fashion: 202 werknemers (waarvan 113 werknemers in
Spanje);
AR Personnel: 154 werknemers;
DR Personnel: 72 werknemers;
MCG Online Personnel: 13 werknemers
Vanaf datum surseances (4 september 2017) tot en met 24
oktober 2017.
63 uren in de periode vanaf 4 september 2017 tot en met 5
september 2017 (surseances van betaling) en 1.704,7 uren in
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Bestede uren totaal
Saldo (boedel)rekeningen

de periode vanaf 6 september 2017 tot en met 15 oktober 2017
(faillissementen).
1.767,8 uren tot en met 15 oktober 2017.
EUR 5.752.343,51 per 25 oktober 2017.

Aan het eerstvolgende verslag zal een tussentijds financieel verslag worden gehecht.
1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Voor een schematisch overzicht wordt verwezen naar het organogram dat
hierboven onder II.b. Groepsstructuur en activiteiten is weergegeven.
Aandeelhouders
-

Enig aandeelhouder van AR Personnel en AR Housing is Adam Retail B.V.
Enig aandeelhouder van McG Online Personnel is Doniger Online B.V.
Enig aandeelhouder van DR Personnel en DR Housing is Doniger Retail B.V.
Enig aandeelhouder van Adam Retail, Doniger Online, Doniger Fashion en
Doniger Retail is DFG;
De aandeelhouders van Doniger Fashion Group zijn:
o
Cichlide Investment B.V. waarvan de enig bestuurder de heer M.J. Schothorst
is;
o
Anabas Investment B.V. waarvan de enig bestuurder de heer H.B. Kolff is;
o
Boekhoorn Fashion B.V. waarvan de uiteindelijk bestuurder de heer M.M.J.J.
Boekhoorn is;
o
Finpart B.V. waarvan de bestuurder NIBC is;
o
DFG Manco B.V. waarvan de uiteindelijk bestuurders de heren R.I. Oei, C.H.
van der Hoeven en M.J. Schothorst zijn.

Bestuurders
Bestuurder van Adam Retail, Doniger Online, Doniger Fashion, Doniger Retail, AR
Personnel, AR Housing, McG Online Personnel, DR Personnel en DR Housing is Doniger
Fashion Group.
Bestuurders van Doniger Fashion Group zijn de heren J.H. van Straaten en K.M.M.
van de Mierop.
1.2

Winst en verlies
Uit interne cijfers volgt een geconsolideerd resultaat (net income; exclusief ETP) over
de periode 1 januari 2017 tot en met 31 juli 2017 van afgerond EUR 1.232.000.

1.3

Balanstotaal
Uit interne cijfers blijkt een geconsolideerd balanstotaal (exclusief ETP) per ultimo juli
2017 van EUR 76.705.000.
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1.4

Lopende procedures
Naar beste weten van de curator was één procedure aanhangig waarbij AR
Housing als gedaagde partij betrokken was. Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag
van 7 september 2017 is AR Housing bij verstek veroordeeld tot betaling van een
geldsom. De eisende partij heeft de vordering ter verificatie ingediend bij de
curator.

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de DFG-vennootschappen waren er op de datum van de
verleende (voorlopige) surseances van betaling geen achterstanden in de betaling
van de premies van de lopende verzekeringen. De verzekeringsovereenkomsten
waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zijn – voor zover mogelijk en voor
zover de curator bekend – beëindigd.
Doniger Fashion Group had een Directors’ en Officers’ Liability Insurance afgesloten
bij QBE Insurance (Europe) Limited. Deze verzekering zou per 1 november 2017
eindigen. In overleg met het Bestuur is gekozen voor een uitloopdekking van drie
jaar. De daarvoor verschuldigde premie is voor 85% betaald door het Bestuur en
voor het overige door de boedel van Doniger Fashion Group.

1.6

Huur
Binnenland
De DFG-vennootschappen waren als huurder partij bij 56 huurovereenkomsten: AR
Housing huurde 37 winkelruimtes, DR Housing huurde 15 winkelruimtes en Doniger
Retail huurde 2 winkelruimtes. Doniger Fashion was huurder van het hoofdkantoor en
van een showroom c.q. kantoorruimte.
Voor zover de verhuurder de huurovereenkomst nog niet had opgezegd zijn op 29
september 2017 alle nog lopende huurovereenkomsten door de curator met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen 29 december 2017 of
zoveel eerder als mogelijk op grond van de huurovereenkomst.
Buitenland
Doniger Retail heeft zich eind 2016/begin 2017 voor de huur van een drietal locaties
gelegen buiten Nederland verbonden als tweede huurder onder de
huurovereenkomst. De hoofdhuurders van de desbetreffende locaties zijn
buitenlandse vennootschappen van de Doniger groep.
Op 5 oktober 2017 heeft de curator zowel de verhuurders als de hoofdhuurders van
de buitenlandse locaties geïnformeerd dat zij de overeenkomsten niet gestand
doet.
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1.7

Oorzaak faillissementen
Wat betreft de oorzaak van de faillissementen van de DFG-vennootschappen heeft
het Bestuur voorlopig het volgende verklaard.
De DFG-vennootschappen waren gefinancierd door de Aandeelhouders. Banken
en andere kredietverstrekkers waren gelet op de bedrijfsactiviteiten van de DFGvennootschappen en het eerdere faillissement van de MFG-vennootschappen niet
bereid om de DFG-vennootschappen te financieren.
Zoals bij veel retailbedrijven waren de operationele inkomsten van de DFGvennootschappen sterk seizoensgebonden. Mede als gevolg van het eerdere
faillissement moesten de DFG-vennootschappen alle voorraad vooruitbetalen in de
maanden juli tot en met oktober. De verkoop vindt voornamelijk plaats in oktober tot
en met februari. Dit betekende dat de DFG-vennootschappen in de periode van
half september tot eind december een liquiditeitsbehoefte hadden onder andere
vanwege de inkoop van de wintercollectie. Vanaf december zouden de
opbrengsten naar verwachting cumulatief hoger zijn dan de inkoopkosten met als
gevolg dat daarna niet langer sprake zou zijn van een liquiditeitstekort.
Begin september zagen de DFG-vennootschappen zich geconfronteerd met een
acuut liquiditeitstekort van EUR 8 mio. Het Bestuur heeft de Aandeelhouders verzocht
in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De Aandeelhouders hebben daarop laten
weten niet bereid en/of in staat te zijn de DFG-vennootschappen aanvullende
financiering te verstrekken. In overleg met de Aandeelhouders heeft het Bestuur
vervolgens besloten (voorlopige) surseance van betaling voor de DFGvennootschappen aan te vragen.
De curator zal de geschetste gang van zaken nader onderzoeken en meer in
algemene zin onderzoek doen naar de achtergronden van de faillissementen van
de DFG-vennootschappen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Doniger Fashion: 202 werknemers (waarvan 113 werknemers in Spanje);
AR Personnel: 154 werknemers;
DR Personnel: 72 werknemers;
MCG Online Personnel: 13 werknemers.
Bij Doniger Fashion Group, Adam Retail, Doniger Online, Doniger Retail, AR Housing
en DR Housing waren geen werknemers in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement (per 1 augustus 2016)
Doniger Fashion: 2 werknemers;
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AR Personnel: 56 werknemers;
DR Personnel: 57 werknemers.
Bij de overige gefailleerde vennootschappen waren geen werknemers in dienst.
2.3

Datum ontslagaanzegging
Werknemers in Nederland
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 8 september 2017
de arbeidsovereenkomsten met de werknemers die in dienst waren bij de DFGvennootschappen (met uitzondering van de werknemers in Spanje), voor zover
nodig, opgezegd.
De curator heeft bij de vakbonden CNV en FNV melding gedaan van de
ontslagaanzegging conform artikel 3 lid 1 Wet Melding Collectief Ontslag.
Op 18 en 19 september 2017 hebben collectieve intakebijeenkomsten voor de
winkelmedewerkers met het UWV plaatsgevonden in Utrecht. Op 19 en 20
september 2017 hebben collectieve intakebijeenkomsten met het UWV voor de
medewerkers van het hoofdkantoor plaatsgevonden op het hoofdkantoor van de
Doniger groep in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de werknemers
het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier ingeleverd. Voorts zijn de
werknemers geïnformeerd over de Loongarantieregeling en de te volgen
procedures in het kader van de Werkloosheidswet. Voor het merendeel van het
personeel geldt dat de opzegtermijn op 20 oktober 2017 is geëindigd.
Enkel Adam Retail kende een ondernemingsraad. De werknemers die werkzaam
waren voor Adam Retail, waren in dienst bij AR Personnel. Op 15 september 2017
heeft een overlegvergadering ex artikel 23 WOR plaatsgevonden naar aanleiding
van een aantal vragen van de ondernemingsraad over het al dan niet zijn
gevestigd van zekerheidsrechten op de activa van Adam Retail. Tijdens die
vergadering heeft de curator gemeld dat ingeval van een doorstart advies zou
worden gevraagd aan de ondernemingsraad, voor zover het Adam Retail zou
betreffen. Vervolgens heeft de curator overleg gevoerd met en advies ingewonnen
bij (de voorzitter van) de ondernemingsraad ten aanzien van de voorgenomen
doorstart. De ondernemingsraad heeft hieromtrent positief geadviseerd.
Op 23 september 2017 is een doorstart gerealiseerd. Met DS Beheer is
overeengekomen dat zij zich redelijkerwijs zal inspannen om ten minste 80% van de
eigen winkels en outlets van de DFG-vennootschappen in Nederland te continueren
waarbij zij per eigen winkel en outlet tenminste gemiddeld aan 90% van de
werknemers een aanbod zal doen tegen gelijksoortige condities. Voorts heeft DS
Beheer zich verplicht om zich redelijkerwijs in te spannen om aan tenminste 60% van
de werknemers van het hoofdkantoor een aanbod te doen tegen gelijksoortige
condities.
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Werknemers in Spanje
Voor de werknemers die bij Doniger Fashion in dienst waren en werkzaam waren in
Spanje in één van de winkels van warenhuisketen El Corte Ingles geldt dat op hun
arbeidsovereenkomst
Spaans
recht
van
toepassing
is.
Om
de
arbeidsovereenkomsten naar Spaans recht rechtsgeldig te kunnen opzeggen, is het
noodzakelijk gebleken om een collectieve ontslagprocedure in Spanje te volgen.
Op 29 september 2017 heeft de curator op grond van artikel 51 van de Estatuto de
los Trabajadores de collectieve ontslagprocedure opgestart. Diezelfde dag zijn alle
werknemers van Doniger Fashion in Spanje hiervan door de curator op de hoogte
gesteld.
De curator laat zich in dit verband bijstaan door Holtrop Transaction & Business law in
Barcelona. De heer Holtrop onderhoudt namens de curator onder meer de
contacten met de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alsmede de Fondo de
Garantía
Salarial
(FOGASA),
de
instanties
die
respectievelijk
de
werkloosheidsuitkering als gevolg van het faillissement en de Spaanse
loongarantieregeling verzorgen.
2.4

Werkzaamheden
Inventariseren personeelslijsten per entiteit, opstellen ontslagbrieven, communicatie
met het personeel en het UWV, inrichten intakebijeenkomsten, opstellen Q&A,
correspondentie met Van Mossel aangaande de leaseauto’s, melding aan
vakbonden, overleg met de ondernemingsraad, beantwoorden diverse vragen
medewerkers, diverse werkzaamheden in verband met het ontslag van het
personeel in Spanje waaronder diverse correspondentie met de contactpersoon in
Spanje, Spaanse advocaat en de instanties in Spanje.

3

Activa
Onroerende zaken

3.1

Beschrijving
Geen.

3.2

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Pagina 17

3.5

Werkzaamheden
Geen.
Bedrijfsmiddelen

3.6

Beschrijving
Inventaris
Doniger Fashion Group, Doniger Retail en Adam Retail beschikten over
bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen bestonden voornamelijk uit winkelinventaris en
kantoorinventaris.
De inventaris is in het kader van de doorstart verkocht aan DS Beheer.
Liquide middelen
Er werden door de DFG-vennootschappen bankrekeningen aangehouden bij KBC
Bank N.V., ING Bank N.V., HypoVereinsbank en Banco Santander. De saldi
bedroegen:
Vennootschap

Bank

Saldi

Doniger Fashion Group B.V.

KBC Bank N.V.

USD

14.720,00

ING Bank N.V.

EUR 1.572.841,82
EUR
3.450,92

Doniger Fashion B.V.

KBC Bank N.V.
Banco Santander

EUR
EUR

471.743,54
34.379,50

Adam Retail B.V.

KBC Bank N.V.
ING Bank N.V.

EUR
EUR

31.079,84
9.221,92

AR Housing B.V.
AR Personnel B.V.

KBC Bank N.V.
KBC Bank N.V.

EUR
EUR

3.296,28
7.091,77

Doniger Retail B.V.

KBC Bank N.V.
ING Bank N.V.

EUR
EUR

2.432,50
49.829,57

DR Housing B.V.
McGregor Online BV (Doniger
Online B.V.)

KBC Bank N.V.

EUR

8.516,46

KBC Bank N.V.
ING Bank N.V.

EUR
EUR

1.008,37
25.233,86

DR Personnel B.V.

HypoVereinsbank
KBC Bank N.V.

EUR
EUR

201.110,04
13.634,90

MCG Online Personnel B.V.

KBC Bank N.V.

EUR

6.905,06

Online betaaldiensten
De webshops van Gaastra en McGregor waren ondergebracht in Doniger Online.
De webshop van Adam werd geëxploiteerd door Adam Retail. De webshops
maakten gebruik van de betaalservices van online betaaldiensten. De
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betaalservices bestonden uit het aanbieden van betaalmogelijkheden, het
ontvangen van betalingen en het verwerken van retouren en klachten.
De operationele bedrijfsvoering van de webshops hanteerde een 14-dagen
retourtermijn. De online betaaldiensten die creditcardpayments als een
betaalmiddel faciliteerden hanteerden daarnaast nog een termijn van 180 dagen
om retouren en klachten te verwerken. Dit brengt met zich dat een saldotegoed bij
een online betaaldienst op een specifieke dag niet zonder meer gelijk is aan de
totale verkoopopbrengst van de betreffende dag.
De online betaaldiensten hielden bij benadering de volgende saldi onder zich:
Betaaldienst
PayPal
Adyen
Billpay
Afterpay
Hypovereinsbank
Totaal te ontvangen

per 3-9-2017
EUR 324.790,08
EUR 406.768,00
EUR 105.823,08
EUR 124.738,04
EUR 323.626,92
EUR 1.285.746,12

per 7-9-2017
EUR 288.185,74
EUR 482.160,99
EUR 100.000,00
EUR EUR 323.626,92
EUR 1.193.973,65

per 22-09-2017
EUR 302.047,08
EUR 453.000,00
EUR 103.186,05
EUR 115.559,00
EUR 323.626,92
EUR 1.297.419,05

De online betaaldiensten hebben na overleg een deel van de saldi uitgekeerd aan
de boedel. Een deel van de saldi wordt nog vastgehouden door de online
betaaldiensten als depot. Dit depot zal gefaseerd uitgekeerd worden door het
inlopen van de termijn van betalingsretouren.
De curator verwacht in het volgende verslag opgave te kunnen doen van de
daadwerkelijke verkoopopbrengsten van de webshops.
Vervoersmiddelen
De RDW is gevraagd opgave te doen van kentekens op naam van de DFGvennootschappen. De curator is nog in afwachting van een reactie van de RDW.
3.7

Verkoopopbrengst
Inventaris
Inventaris Doniger Fashion Group:
Inventaris Doniger Retail:
Inventaris Adam Retail:
Totaal:

EUR 48.972
EUR 75.625
EUR 82.665
EUR 207.262

Liquide middelen
Met de Aandeelhouders is afgesproken om de aanwezige saldi op de
bankrekeningen van de DFG-vennootschappen op de datum van de surseances
van betaling (tijdelijk) aan te wenden voor de operationele bedrijfsvoering om de
kansen op een doorstart te vergroten. In het volgende verslag zal financiële
verantwoording worden afgelegd over de voortzettingsperiode. Alsdan zal ook
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gerapporteerd worden
voortzettingsperiode.

over

de

stand

van

de

liquide

middelen

na

de

Online betaaldiensten
Datum
6 september 2017
19/22 september 2017
22/29 september 2017
25 september 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
6 oktober 2017
13 oktober 2017

Betaaldienst
Afterpay
Adyen
Bilpay
Paypal
Paypal
Afterpay
Billpay
Billpay

Uitbetaling
EUR
9.179,44
EUR 531.157,41
EUR 114.764,04
EUR 275.000,00
EUR 129.812,63
EUR 85.000,00
EUR 27.733,62
EUR 135.283,65

Uit onderzoek van de administratie moet nog blijken of de ontvangen betalingen
betrekking hebben op pré-surseance verkopen, post-surseance verkopen of
verkopen na de doorstart.
3.8

Boedelbijdrage
Zie randnummers 5.4 en 5.5. In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk
deel van de opbrengst op basis van de gemaakte afspraken toekomt aan de
boedels en welk deel toekomt aan de Aandeelhouders.

3.9

Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. Op grond
van artikel 57 lid 3 Fw heeft de curator de gerealiseerde verkoopopbrengst van de
inventaris opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst.

3.10

Werkzaamheden
Onderzoek stukken, in kaart brengen inventaris, taxatie inventaris door NTAB,
inventarisatie bankrekeningen, inventarisatie vervoersmiddelen, besprekingen met
het Bestuur en de Aandeelhouders, verkoop inventaris, correspondentie en diverse
overleggen online betaaldiensten, voortzetten activiteiten online betaaldiensten en
uitkeringen bewerkstellingen door online betaaldiensten, analyse betaalrapporten
online betaaldiensten.
Voorraden/onderhanden werk

3.11

Beschrijving
Voorraden
De voorraden waren ondergebracht in de entiteiten Doniger Fashion, Doniger Retail,
Doniger Online en Adam Retail. De voorraden op datum surseance bestonden uit
grote hoeveelheden kleding en accessoires.
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De voorraden zijn in het kader van de doorstart verkocht aan DS Beheer.
Onderhanden werk
Niet van toepassing.
3.12

Verkoopopbrengst
Voorraad Doniger Fashion
Voorraad Doniger Retail
Voorraad Doniger Online
Voorraad Adam Retail
Totaal

3.13

EUR 2.115.000
EUR 900.000
EUR 765.000
EUR 720.000
EUR 4.500.000

Boedelbijdrage
Zie randnummers 5.4 en 5.5. In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk
deel van de verkoopopbrengst op basis van de gemaakte afspraken toekomt aan
de boedels en welk deel toekomt aan de Aandeelhouders.

3.14

Werkzaamheden
Inventarisatie voorraden, taxatie voorraad door NTAB, besprekingen met het Bestuur
en de Aandeelhouders en verkoop voorraden.
Andere activa

3.15

Beschrijving
IE-rechten
Doniger Fashion Group beschikte over verschillende IE-rechten waaronder de
auteursrechten, merkrechten, logo’s en know how alsmede over adresgegevens,
telefoon- en faxnummers, domeinnamen, e-mailadressen en de klanten- en
relatiebestanden (database) met betrekking tot onder meer McGregor en Adam.
De IE-rechten met betrekking tot Gaastra waren ondergebracht in X-One.
De IE-rechten van Doniger Fashion Group, exclusief de aan Doniger Fashion Group
verleende licenties en de aandelen in X-One, zijn in het kader van de doorstart
verkocht aan DS Beheer.
Goodwill
De goodwill van de DFG-vennootschappen is in het kader van de doorstart verkocht
aan DS Beheer, zie hierna randnummer 6, doorstart.
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Aandelen vennootschappen
Doniger Fashion Group hield alle aandelen in het geplaatste en uitstaande kapitaal
van X-One. Deze aandelen zijn in het kader van de doorstart verkocht aan DS
Beheer.
Voorts hield Doniger Fashion Group 95% van de aandelen in het geplaatste en
uitstaande kapitaal van GHI en MHI. Deze aandelen zijn in het kader van de
verkocht aan Fiddler’s.
3.16

Verkoopopbrengst
IE-rechten Doniger Fashion Group:
Goodwill:
Aandelen X-One:
Aandelen GHI:
Aandelen MHI:

3.17

EUR 2.000.000
EUR 300.000
EUR 2.892.738
EUR
1
EUR
1

Boedelbijdrage
Zie randnummers 5.4 en 5.5:
Aandelen in X-One: EUR 144.636,90 (5% van de verkoopopbrengst).
IE-rechten van Doniger Fashion Group: EUR 100.000 (5% van de verkoopopbrengst).

3.18

Werkzaamheden
Onderzoek andere activa, studie diverse stukken, besprekingen met het Bestuur en
de Aandeelhouders, verkoop IE-rechten en goodwill, verkoop en levering aandelen
GHI, MHI en X-One.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteurenvorderingen van Doniger Fashion – met uitzondering van de
intercompany vorderingen – bedroegen volgens de bij de surseanceaanvraag
overgelegde stukken EUR 5.6 mio (per 17 mei 2017).
De debiteurenvorderingen van Doniger Fashion (exclusief de vorderingen op ETP)
zijn in het kader van de doorstart verkocht aan DS Beheer.

4.2

Opbrengst
EUR 389.999.
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4.3

Boedelbijdrage
Zie randnummers 5.4 en 5.5. In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk
deel van de opbrengst op basis van de gemaakte afspraken toekomt aan de
boedels en welk deel toekomt aan de Aandeelhouders.

4.4

Werkzaamheden
Inventariseren debiteurenportefeuille en verkoop debiteurenportefeuille Doniger
Fashion.

5

Bank/zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Voor zover de curator bekend zijn er geen bankinstellingen die een vordering
hebben op de DFG-vennootschappen.
Voor meer details over de financiering van de DFG-vennootschappen wordt
verwezen naar onderdeel II.c. Financiering DFG-vennootschappen van dit verslag.

5.2

Leasecontracten
Computer Lease Nederland B.V. (“CLN”)
Adam Retail was partij bij een overeenkomst met CLN in verband met de huur van
winkelinventaris. De overeenkomst is door CLN opgezegd op grond van artikel 39 Fw.
De nog te verschijnen huurtermijnen zullen worden genoteerd als boedelschuld.
Van Mossel Leasing B.V. (“Van Mossel”)
Doniger Fashion was partij bij een mantelovereenkomst met Van Mossel met
betrekking tot de lease van auto’s en het gebruik van tankpassen. Doniger Fashion
leaste op datum surseance ongeveer 30 auto’s bij Van Mossel. De leaseauto’s
werden ter beschikking gesteld aan werknemers van de DFG-vennootschappen
voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
Van Mossel heeft in verband met het ontbreken van garantie voor betaling van de
(achterstallige) leasekosten de teruggave van de auto’s geëist per 30 september
2017. Van Mossel is in contact gebracht met DS Beheer om nadere afspraken te
maken over het eventueel voortzetten van het leasecontract.

5.3

Beschrijving zekerheden
NIBC heeft zich namens de Aandeelhouders beroepen op de navolgende
zekerheidsrechten die in het kader van de financiering zijn verstrekt aan de
Aandeelhouders (eerste rang) en Toeca (tweede rang):
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5.4

Een pandrecht op banksaldi, intercompany vorderingen en vorderingen op
verzekeringsmaatschappijen van de DFG-vennootschappen (met uitzondering
van Adam Retail, AR Housing en AR Personnel);
Een pandrecht op IE-rechten van de DFG-vennootschappen (met uitzondering
van IE-rechten van Adam Retail, AR Housing en AR Personnel);
Een pandrecht op de roerende zaken van de DFG-vennootschappen (met
uitzondering van roerende zaken van Adam Retail, AR Housing en AR
Personnel);
Een pandrecht op de debiteurenvorderingen van de DFG-vennootschappen
(met uitzondering van debiteurenvorderingen van Adam Retail, AR Housing en
AR Personnel); en
Een pandrecht op de aandelen in de DFG-vennootschappen (met uitzondering
van aandelen gehouden door Adam Retail, AR Housing en AR Personnel).

Separatistenpositie
De Aandeelhouders pretendeerden zekerheidsrechten op alle activa van de DFGvennootschappen (met uitzondering van de activa van Adam Retail). De curator
heeft de rechtsgeldigheid van een deel van de gepretendeerde zekerheidsrechten
betwist. Naar aanleiding daarvan heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator
en de Aandeelhouders. Dit overleg heeft geresulteerd in een minnelijke regeling die
er op hoofdlijnen uit bestaat dat:
i)

ii)

iii)
iv)
v)
5.5

de op datum surseance aanwezige banksaldi zijn aangewend voor de
financiering van de voortzetting van de winkelactiviteiten. De saldi zullen
voor zover mogelijk worden aangezuiverd met de gerealiseerde
verkoopopbrengsten tijdens de voortzetting;
de rechtsgeldigheid van de door Doniger Fashion Group gevestigde
zekerheden is erkend. De opbrengst van deze zekerheden komt in het
geheel toe aan de Aandeelhouders met dien verstande dat aan de boedel
een boedelbijdrage toekomt voor de medewerking aan de executie van de
zekerheden, zie randnummer 5.5;
de opbrengst van de door de dochtervennootschappen van Doniger
Fashion Group gevestigde zekerheden wordt verdeeld volgens een
verdeelsleutel van 60% voor de boedel en 40% voor de Aandeelhouders;
het door de Aandeelhouders te verhalen bedrag onder de zekerheden is
gemaximeerd op EUR 12.150.000;
de activa van de DFG-vennootschappen niet zullen worden verkocht aan
de Aandeelhouders of aan hen gelieerde partijen.

Boedelbijdragen
Voor de medewerking door de boedel aan de verkoop van de aandelen in X-One
wordt door de Aandeelhouders een boedelbijdrage betaald van EUR 144.636,90 (5%
van de verkoopopbrengst).
Voor de medewerking door de boedel aan de verkoop van de IE-rechten van
Doniger Fashion Group wordt door de Aandeelhouders een boedelbijdrage betaald
van EUR 100.000 (5% van de verkoopopbrengst).
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Voor de medewerking door de boedel aan de verkoop van de aandelen in ETP
wordt door de Aandeelhouders een boedelbijdrage van EUR 75.000 voldaan indien
de Aandeelhouders de verkoop ter hand nemen en 5% van de opbrengst met een
minimum van EUR 75.000 indien de boedel de verkoop op zich neemt.
5.6

Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
Circa 20 leveranciers hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud en/of een
recht van reclame gedaan. Alle aanspraken zijn in behandeling genomen en
onderzocht. Voor zover een beroep op eigendomsvoorbehoud en/of recht van
reclame door de curator is erkend, zal aan de leverancier (minstens) 90% van de
inkoopwaarde van de verkopen in de periode van 4 tot en met 22 september 2017
worden vergoed. Dit betreft de periode vanaf de datum waarop de voorlopige
surseance van betaling is verleend tot de dag waarop overeenstemming is bereikt
over de doorstart. Leveranciers met nog resterende zaken zijn in contact gebracht
met de doorstarter om nadere afspraken over het ophalen of verkopen van die
zaken te maken.

5.7

Consignatiehouders
Adam Retail had met negen partijen een consignatieovereenkomst gesloten op
grond waarvan goederen die eigendom van deze partijen waren in winkels van
Adam Retail werden verkocht. De administratieve verwerking van de verkopen werd
bijgehouden via het kassasysteem van Adam Retail. De consignatieleveranciers
hadden recht op een fee bestaande uit een percentage van de gerealiseerde
omzet van de verkochte goederen die hun eigendom waren.
Kort na de surseanceverlening en het faillissement is aan de consignatieleveranciers
medegedeeld dat de consignatieovereenkomsten niet gestand worden gedaan
maar dat over de verkopen vanaf datum surseance van betaling dezelfde fee zal
worden afgedragen als bepaald in de consignatieovereenkomsten.
Met de consignatieleveranciers is inmiddels afgerekend over de periode van 4 tot
en met 22 september 2017. De consignatieleveranciers zijn voorts in contact
gebracht met de doorstarter om nadere afspraken te maken over de zaken die zich
ten tijde van de doorstart nog in de winkels bevonden.

5.8

Retentierechten
Fuljoyment AG (“Fuljoyment”)
Fuljoyment verzorgde onder meer de opslag van de goederen die werden verkocht
in de webshops van McGregor en Gaastra. In verband met een openstaande
vordering op datum surseance heeft zij een beroep gedaan op een retentierecht
ten aanzien van de roerende zaken die zij onder zich hield.
De curator heeft met Fuljoyment afspraken gemaakt over het continueren van haar
dienstverlening zodat de webshops open konden blijven. Na realisatie van de
doorstart is Fuljoyment in contact gebracht met de doorstarter.
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CB Fashion B.V. (“CB Fashion”)
CB Fashion is een logistieke dienstverlener en verzorgde onder meer de opslag en
het transport van de goederen die werden verkocht in de winkels van McGregor,
Gaastra en Adam Menswear in Nederland en in Europa met uitzondering van de
winkels in België.
In verband met een openstaande vordering op datum surseance heeft CB Fashion
een beroep gedaan op een retentierecht en een vuistpand ten aanzien van de
voorraden die zij onder zich hield. CB Fashion wenste haar werkzaamheden enkel te
hervatten na betaling van haar vordering. Om de kansen op een doorstart te
vergroten heeft de curator een afbetalingsregeling getroffen met CB Fashion. CB
Fashion heeft vervolgens de voorraden vrijgegeven en haar werkzaamheden
hervat.
Bleckmann B.V. (“Bleckmann”)
Bleckmann is een opslaghouder van de voorraden zowel in Nederland als in België.
In verband met een openstaande vordering op datum surseance heeft Bleckmann
een beroep gedaan op een retentierecht ten aanzien van de voorraden die zij
onder zich hield. De curator heeft met Bleckmann een regeling getroffen waarna
Bleckmann haar dienstverlening heeft hervat.
5.9

Werkzaamheden
Onderzoek naar gestelde zekerheden, correspondentie met Toeca en de
Aandeelhouders over vorderingen, eerste bestudering financierings- en
zekerheidsdocumentatie, bestuderen leasecontracten en diverse correspondentie
met CLN en Van Mossel over afwikkeling leasecontracten. Bestuderen
correspondentie en stukken van leveranciers, beoordelen beroep op
eigendomsvoorbehoud en recht van reclame, diverse correspondentie met
leveranciers, bestuderen consignatieovereenkomsten en diverse correspondentie
met consignatiehouders, onderzoek verkochte goederen consignatieleveranciers en
afwikkelen betaling fees, onderzoek naar beroep op retentierechten, diverse
correspondentie met Fuljoyment, CB Fashion en Bleckmann over afspraken
aangaande doorlevering, overleg met het Bestuur en de Aandeelhouders.

6

Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met het Bestuur en de
Aandeelhouders heeft de curator besloten de winkels van de DFGvennootschappen na datum surseance geopend te houden om de kansen op een
doorstart te vergroten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel
III Voortzetting activiteiten van dit verslag.
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6.2

Financiële verslaglegging
In het volgende verslag zal financiële verantwoording worden afgelegd over de
voortzettingsperiode.

6.3

Werkzaamheden
Exploiteren winkels en webshops, diverse besprekingen met het Bestuur en de
Aandeelhouders over voortzetting van de activiteiten.
Doorstart

6.4

Beschrijving
De curator heeft op 23 september 2017 overeenstemming bereikt over de verkoop
van de activa van de DFG-vennootschappen aan de doorstarter. Zie voor een
nadere toelichting hierboven onder IV Beschrijving verkoopproces.

6.5

Verantwoording
De activiteiten en de activa van de DFG-vennootschappen zijn per 23 september
2017 voor rekening en risico van DS Beheer en Fiddler’s.

6.6

Opbrengst
Verkoopopbrengsten uit hoofde van de doorstart:
Inventaris:
Voorraden:
IE-rechten:
Goodwill:
Aandelen:
Debiteuren:

EUR 207.262
EUR 4.500.000
EUR 2.000.000
EUR 300.000
EUR 2.892.740
EUR 389.999

De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van Doniger Fashion
Group.
In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk deel van de opbrengst op
basis van de gemaakte afspraken toekomt aan de boedels en welk deel toekomt
aan de Aandeelhouders.
6.7

Boedelbijdrage
Zie randnummers 5.4 en 5.5.

6.8

Werkzaamheden
Inrichten dataroom, bestuderen en beoordelen biedingen, diverse correspondentie
met geïnteresseerde partijen, overleg met het Bestuur en de Aandeelhouders over
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biedingen, onderhandelingen met selectie geïnteresseerde partijen, opstellen
doorstartovereenkomst, overleg met de doorstarter over bereikte doorstart.
7

Rechtmatigheid

7.1

Administratieplicht
De administratie van de DFG-vennootschappen is door de curator veiliggesteld
door tussenkomst van Grant Thornton. De curator zal de administratie en de gang
van zaken voorafgaand aan de surseances c.q. faillissementen nader onderzoeken.

7.2

Deponering jaarrekeningen
Bij de oprichting van de DFG-vennootschappen is ingestemd met een verlengd
boekjaar dat loopt van juli respectievelijk augustus 2016 tot en met 31 december
2017. Nu de DFG-vennootschappen vóór het einde van het eerste boekjaar zijn
gefailleerd is nog geen jaarrekening beschikbaar.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsplicht aandelen
Indien opportuun zal de curator onderzoek doen naar de volstorting van de
aandelen van de DFG-vennootschappen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
De curator zal onderzoek doen naar eventueel paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
Correspondentie met Grant Thornton over veiligstellen administratie, onderzoek naar
deponering jaarrekening en eerste onderzoek naar administratieplicht.

8

Crediteuren (bij het eerstvolgende verslag zal een crediteurenlijst met een voorlopig
karakter overgelegd worden).

8.1

Boedelvorderingen
Tot op heden zijn de navolgende boedelvorderingen aangemeld voor de
navolgende totaalbedragen:
ClaimsAgent (crediteurenlijst.nl): P.m.
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Doniger Fashion B.V.: diverse verhuurders EUR 80.123,63
AR Housing B.V.: diverse verhuurders EUR 142.564,88
8.2

Preferente vorderingen(en) van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vorderingen ter verificatie
ingediend.
Er is geen sprake van enige fiscale eenheid.

8.3

Preferente vorderingen(en) van het UWV
Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Crediteuren is de mogelijkheid geboden om hun vordering digitaal in te dienen via
www.crediteurenlijst.nl (ClaimsAgent). Tot aan de datum van dit verslag zijn de
volgende aantallen ingediende vorderingen door concurrente crediteuren bekend:
Doniger Fashion Group:
Doniger Fashion:
Adam Retail:
Doniger Retail:
Doniger Online:
MCG Online Personnel:
AR Personnel:
AR Housing:
DR Personnel:
DR Housing:

8.6

59
114
36
18
31
2
3
12
2
6

Bedrag concurrente crediteuren
Tot aan de datum van dit verslag zijn voor de volgende bedragen vorderingen
ingediend door concurrente crediteuren:
Doniger Fashion Group:
Doniger Fashion:
Adam Retail:
Doniger Retail:
Doniger Online:
MCG Online Personnel:
AR Personnel:

EUR 3.197.642,56
EUR 13.011.442,96
EUR
683.552,64
EUR
258.840,89
EUR
635.933,47
EUR
8.122,46
EUR
30.547,66
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AR Housing:
DR Personnel:
DR Housing:

EUR
EUR
EUR

97.761,03
26.119,02
291.692,93

Mogelijk hebben sommige crediteuren hun vordering niet in de juiste categorie
(boedel/preferent/concurrent) en/of in het juiste faillissement ingediend. In de
komende verslagperiode zal dit worden onderzocht en zullen bovengenoemde
aantallen en bedragen waar nodig worden aangepast.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de faillissementen
afgewikkeld zullen kunnen worden.

8.8

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren,
onderzoek onderliggende stukken en het administreren van vorderingen.

9

Procedures

9.1-9.3

Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere partijen
procedures aanhangig gemaakt.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn de faillissementen
afgewikkeld kunnen worden.

10.2

Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van nader overleg met de
doorstarter over de gevolgen van het staken van de doorstartactiviteiten, de
verdere afwikkeling van eigendomsrechten van leveranciers, het afleggen van
financiële verantwoording over de voortzetting van de activiteiten, het afwikkelen
van de met de Aandeelhouders getroffen boedelregeling, het (verder) in kaart
brengen van de schuldenlast alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden, eind januari 2018.
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10.4

Werkzaamheden
Plan van aanpak en verslaglegging.

Amsterdam, 25 oktober 2017
***
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