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1.

VOORAF
Dit is het tweede gecombineerde openbare verslag van de curatoren (de "Curatoren") in de
faillissementen van Adam Menswear B.V. ("Adam Menswear"), Cofi Maastricht B.V.
("Cofi Maastricht"), Deno B.V. ("Deno"), Emergo Sportswear B.V. ("Emergo
Sportswear"), Gaastra Holding Netherlands B.V. ("Gaastra Holding Netherlands"),
Gaastra International Footwear B.V. ("Gaastra International Footwear"), Gaastra
International Sportswear B.V. ("Gaastra International Sportswear"), Gaastra Retail B.V.
("Gaastra Retail"), McGregor E-Store B.V. ("McGregor E-Store"), McGregor Fashion
Group B.V. ("McGregor Fashion Group"), McGregor Fashion Group Holding B.V.
("McGregor Fashion Group Holding"), McGregor Holding Netherlands B.V. ("McGregor
Holding Netherlands") en McGregor Retail B.V. ("McGregor Retail"), hierna
gezamenlijk: de "MFG Vennootschappen"). De MFG Vennootschappen behoren alle tot
de McGregor Fashion Group waarvan McGregor Fashion Group Holding aan het hoofd staat
(de "McGregor Fashion Group").
Het verslag bestrijkt de periode van 19 augustus 2016 tot en met 18 november 2016 en dient
in samenhang met het eerste verslag van 1 september 2016 te worden gelezen.
Voorzover in dit verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in het vorige
faillissementsverslag werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan
wel hebben zich ten opzichte van de in het vorige faillissementsverslag vermelde stand van
zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de
definities aangehouden zoals gebruikt in het eerste faillissementsverslag.
Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid van de activiteiten van de MFG
Vennootschappen en de reeds op 22 juli 2016 verkregen toestemming om de faillissementen
geconsolideerd af te wikkelen, zal de openbare verslaglegging in de vorm van
gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden.
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In dit verslag geven de Curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer
volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.
De Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader
onderzoek en (in belangrijke mate) is gebaseerd op door derden ter beschikking gestelde
informatie en gedane mededelingen. 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.
Aan dit openbare verslag en/of volgende openbare verslagen kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets in dit openbare verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.
Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken de Curatoren gebruik van de juridisch
(advies)diensten van CMS Derks Star Busmann N.V., CMS Cameron McKenna v.o.s.
(Tsjechië), CMS Cameron McKenna Greszta (Polen), CMS Albiñana & Suárez de Lezo
(Spanje) en CMS Hasche Sigle (Duitsland). Daarnaast worden de Curatoren bijgestaan door
Insolresearch (boedelaccountant), Houlihan Lokey (Netherlands) B.V. (verkoopadviseur),
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. ("NTAB"), Value@Stake B.V. (persvoorlichter
van de Curatoren), Meijburg&Co (belastingadviseur), Vistra Corporate Services Sp. Z.o.o.
(Polen) en Vistra Corporate Services S.r.o. (Tsjechië).
Voorts hebben de Curatoren Limits Consulting B.V. de opdracht verstrekt de digitale
administratie van de MFG Vennootschappen veilig te stellen. Tenslotte hebben de Curatoren
aan BFI Global B.V. ("BFI") en Insolreseach de opdracht de oorzaken van het faillissement
te onderzoeken, waarover meer in hoofdstuk 8 van dit verslag.
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2.

AFKOELINGSPERIODE

2.1

De rechter-commissaris heeft in alle voorlopig verleende surseances van betalingen
respectievelijk faillissementen een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden.
Inmiddels zijn alle afkoelingsperiodes geëindigd.
Datum
surseance of
faillissement
Adam Menswear B.V.
10 juni 2016
Cofi Maastricht B.V.
24 juni 2016
Deno B.V.
24 juni 2016
Emergo Sportswear B.V.
24 juni 2016
Gaastra Holding Netherlands B.V.
15 juli 2016
Gaastra International Footwear B.V.
24 juni 2016
Gaastra International Sportswear B.V. 24 juni 2016
Gaastra Retail B.V.
24 juni 2016
McGregor E-Store B.V.
24 juni 2016
McGregor Fashion Group B.V.
24 juni 2016
McGregor Fashion Group Holding B.V. 10 juni 2016
McGregor Holding Netherlands B.V.
15 juli 2016
McGregor Retail B.V.
24 juni 2016
Naam vennootschap

3.

INVENTARISATIE

3.1

Verzekeringen

Begin
Einde
afkoelingsperiode afkoelingsperiode
10 juni 2016
24 juni 2016
24 juni 2016
24 juni 2016
15 juli 2016
24 juni 2016
24 juni 2016
24 juni 2016
24 juni 2016
24 juni 2016
10 juni 2016
15 juli 2016
24 juni 2016

10 augustus 2016
24 augustus 2016
24 augustus 2016
24 augustus 2016
15 september 2016
24 augustus 2016
24 augustus 2016
24 augustus 2016
24 augustus 2016
24 augustus 2016
10 augustus 2016
15 september 2016
24 augustus 2016

Ten gunste van de MFG Vennootschappen liepen de gebruikelijke verzekeringen, waaronder
een transportverzekering, een brandverzekering, een verzekering voor fraude en diefstal van
kasgelden, een WeGas verzekering en een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven (AvB). Daarnaast was een verzekering afgesloten voor een Formule 1 auto die
tijdens beurzen werd getoond. Ook was een glasverzekering afgesloten die dekking bood
voor schade aan de winkelruiten. De glasverzekering is door de Curatoren kort na datum
faillissement beëindigd, de overige verzekeringen zijn middels contractsoverneming door
Doniger Fashion Group overgenomen. De restitutievordering die als gevolg van de reeds
betaalde verzekeringspremies normaliter jegens der verzekeraar zou ontstaan wordt, als
gevolg van de contractsoverneming, door Doniger Fashion Group aan de boedel voldaan. De
omvang van deze vordering wordt de komende verslagperiode berekend.
3.2

Huurovereenkomsten
Zoals reeds beschreven exploiteerde de McGregor Fashion Group twee typen
kledingwinkels: de Gaastra en McGregor winkels (de mono brandstores) en een multibrand
store keten, de Adam Menswear winkels. Op datum faillissement had de McGregor Fashion
Group in totaal 90 winkels, bestaande uit 6 Gaastra winkels, 35 McGregor winkels en 49
Adam Menswear winkels. Met betrekking tot de exploitatie van deze winkelruimtes zijn 88
huurovereenkomsten gesloten. De huurovereenkomsten met betrekking tot de winkels zijn
aangegaan vanuit drie verschillende entiteiten van de McGregor Fashion Group, te weten:
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Adam Menswear, McGregor Retail en Gaastra Retail. Naast deze winkels wordt door
McGregor Fashion Group en door Gaastra Retail een bedrijfsruimte gehuurd in Driebergen
en in Amsterdam. Ook zijn de curatoren bekend met twee huurovereenkomsten met
betrekking tot appartementen in Amsterdam en in Utrecht. Deze appartementen werden
gehuurd voor werknemers van de McGregor Fashion Group die regelmatig in Nederland
werkten maar woonachtig waren in het buitenland.
Tot slot bestond tussen Houthavens Beheer B.V. en McGregor Fashion Group een
huurovereenkomst met betrekking tot de huur van 55 parkeerplaatsen in de externe
parkeergarage bij het hoofdkantoor te Amsterdam. Deze huurovereenkomst is op 30 juni
2016 door de verhuurder opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand zodat de
huurovereenkomst is geëindigd op 1 augustus 2016.
Doniger Fashion Group heeft een selectie gemaakt van de winkellocaties die zij wenst voort
te zetten. Van de 90 locaties heeft Doniger Fashion Group vijf locaties aangemerkt als
zogenaamde 'flagship stores'. Dit zijn de winkels op de volgende locaties:
•

Amsterdam, Van Baerlestraat 60;

•

Amsterdam, P.C. Hooftstraat 114;

•

Den Haag, Hoogstraat 14;

•

Laren, Brink 30; en

•

Maastricht, Maastrichter Brugstraat 16.

Deze 5 locaties zijn voor Doniger Fashion Group van essentieel belang voor de voorzetting
van de activiteiten.
Inmiddels heeft Doniger Fashion Group nieuwe huurovereenkomsten gesloten voor 3 van de
5 flagship stores. Voor wat betreft de overige 2 flagships stores geldt dat er geen
overeenstemming is bereikt over een indeplaatsstelling. Derhalve zagen de Curatoren zich
genoodzaakt om op grond van art. 7:307 BW in rechte indeplaatsstelling te vorderen. Op dit
moment zijn beide procedures aanhangig bij de kantonrechter.
Voor alle overige huurovereenkomsten geldt dat deze i) door de Curatoren – na hiertoe
machtiging te hebben ontvangen van de rechter-commissaris – zijn opgezegd ex artikel 39
Fw met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van (maximaal) drie maanden
danwel ii) door de verhuurders zelf zijn opgezegd.
Doniger Fashion Group is met de verhuurders van 70 locaties overeenstemming bereikt over
een nieuwe huurovereenkomst, 15 locaties zijn gesloten, en op 3 locaties is een
indeplaatsstelling gerealiseerd. Alle locaties waar geen nieuwe huurovereenkomst of
indeplaatsstelling wordt gerealiseerd (althans waar wordt beoogd dit te realiseren), zijn
inmiddels opgeleverd.
3.3

Bankgaranties
Ter securering van de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten zijn ten gunste
van 39 verhuurders bankgaranties en concerngaranties gesteld. De totale exposure van de
bankgaranties bedraagt EUR 1.140.502,56. Door 27 verhuurders is inmiddels de
bankgarantie (gedeeltelijk) getrokken en staat nog een bedrag aan afgegeven bankgaranties
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open van EUR 619.149,39. Aangezien eind november 2016 alle lopende
huurovereenkomsten (met uitsluiting van de locatie waarvoor een indeplaatsstelling wordt
getracht te realiseren) zijn geëindigd kunnen de (boedel)vorderingen van de verhuurders de
komende verslagperiode in kaart worden gebracht en worden beoordeeld.
3.4

Omstandigheden voorafgaand aan en oorzaken van het faillissement
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van dit verslag.

4.

ACTIVA

4.1

Algemeen
In het eerste openbare gecombineerde faillissementsverslag van 1 september 2016 is in
hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van de aan de MFG Vennootschappen toebehorende
activa per datum faillissement. Een groot gedeelte van dit actief was verpand aan de Security
Agent en als gevolg van de doorstart verkocht en geleverd aan Doniger Fashion Group. Voor
de verkoopprijzen wordt tevens verwezen naar hoofdstuk 10 van dit eerste verslag.
In het onderstaande zal uitsluitend meer informatie worden verstrekt over het actief dat in de
afgelopen verslagperiode is verworven. Daarnaast worden de huidige ontwikkelingen
vermeld met betrekking tot het afwikkelen van de McGregor vestigingen in Tsjechië en
Polen.

4.2

Geretourneerde end of season voorraden van eSail GmbH
McGregor Fashion Group houdt 50% van de aandelen in het kapitaal van eSail GmbH
("eSail"). ESail exploiteert de webwinkel van Gaastra. In het kader van de doorstart is het
50% aandelenbelang gehouden door McGregor Fashion Group in het kapitaal van eSail
voorwaardelijk verkocht aan Doniger Fashion Group voor een koopsom van EUR 400.000,-.
De verkoop heeft plaatsgevonden onder de voorwaarde dat de andere aandeelhouders van
eSail – indien relevant en van toepassing – toestemming verlenen voor de
aandelenoverdracht.
In de afgelopen verslagperiode hebben de andere aandeelhouders van eSail toestemming
verleend voor het overdragen van het door McGregor Fashion Group gehouden 50%
aandelenbelang in het kapitaal van eSail aan Doniger Fashion Group.
De aandelen zijn bij notariële akte van 11 november 2016 geleverd aan Doniger Fashion
Group.
Tussen Gaastra International Sportswear en eSail bestond tevens een web shop
Distributorship Agreement (de "Distributorship Agreement"). Op basis van deze
overeenkomst is ESail gerechtigd om – kort gezegd – onverkochte voorraden van het merk
'Gaastra' aan het einde van het seizoen te retourneren aan Gaastra International Sportswear,
de zogenoemde End of Season Returns. De inkoopwaarde van de geretourneerde voorraden
dient door Gaastra International Sportswear aan eSail te worden vergoed.
Gaastra International Sportswear heeft een vordering op eSail uit hoofde van geleverde
voorraden van ongeveer EUR 1.3 miljoen. ESail heeft een vordering van ongeveer EUR 1.7
miljoen op Gaastra International Sportswear (bestaande uit onder meer een vordering van
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EUR 0.9 miljoen uit hoofde van de End of Season Returns). Na verrekening resteert derhalve
een restant vordering van ongeveer EUR 0.3 miljoen van eSail op Gaastra International
Sportswear. In verband met de voornoemde restantvordering op Gaastra International
Sportswear, is eSail gerechtigd om haar verplichting om de End of Season Returns voor een
waarde van EUR 0.3 miljoen op te schorten. In verband met het voorgaande zal eSail
derhalve voor een waarde van ruim EUR 0.6 miljoen aan goederen terug leveren aan Gaastra
International Sportswear. De Curatoren zullen in de komende verslagperiode onderzoeken op
welke wijze deze voorraden van het merk 'Gaastra' te gelde kunnen worden gemaakt,
teneinde een maximale verkoopopbrengst te realiseren. Aangezien deze voorraden niet zijn
verpand, komt de verkoopopbrengst van deze voorraden volledig ten goede aan de boedel.
4.3

Vestigingen van McGregor Retail in Polen
McGregor Retail exploiteerde drie winkels in Polen, te weten in Gdansk, Piaseczno en
Sosnowiec. In totaal waren in deze winkels 25 mensen werkzaam (veelal in deeltijd). Na
verkregen machtiging van de rechter-commissaris hebben de Curatoren de
arbeidsovereenkomsten opgezegd rekening houdend met het Poolse recht.
De huurovereenkomsten zijn eveneens opgezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor
machtiging verleend. Op 5 augustus 2015 heeft ABN AMRO Bank ten behoeve van de
verhuurder van de winkel in Piaseczno een bankgarantie gesteld tot zekerheid voor de
(betalings)verplichtingen van McGregor Retail uit hoofde van de huurovereenkomst, zulks
tot een maximum van EUR 22.281. Tevens heeft ABN AMRO Bank ten behoeve van de
verhuurder van de winkel in Sosnowiec een bankgarantie gesteld tot zekerheid voor de
(betalings)verplichtingen van McGregor Retail uit hoofde van de huurovereenkomst, zulks
tot een maximum van EUR 20.998. Tenslotte heeft ABN AMRO Bank ten behoeve van de
verhuurder van de winkel in Gdansk een bankgarantie gesteld tot zekerheid voor de
(betalings)verplichtingen van McGregor Retail uit hoofde van de huurovereenkomst, zulks
tot een maximum van EUR 18.858.
De activiteiten van de winkels zijn per 1 augustus 2016 gestaakt. Voor zover bekend maken
de winkels geen onderdeel uit van de doorstart. Doniger Fashion Group heeft de voorraden
uit de winkels opgehaald.
De Curatoren hebben Vistra Corporate Services Sp. Z.o.o. ingeschakeld voor de afwikkeling
van diverse fiscale- en administratieve zaken (o.a. verzorgen BTW-aangiftes, afwikkelen van
aanspraken van werknemers, contact met lokale autoriteiten en bijwerken van de
administratie per faillissementsdatum).
De Curatoren hebben uitvoerig overleg gevoerd met een advocaat in Polen ten aanzien van
het openen van een (secundaire) insolventieprocedure.
Op 3 november 2016 is in Polen de secundaire insolventieprocedure geopend en is
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. te Warschau aangesteld als curator. De
Curatoren hebben uitvoerig overleg gevoerd met de Poolse curator over de afwikkeling van
de in Polen aanwezige vermogensbestanddelen.

4.4

Vestigingen van Gaastra Retail in Tsjechië
Gaastra Retail exploiteerde een winkel in Hate (Tsjechië). In totaal waren er - veelal in
deeltijd - 7 mensen werkzaam in deze winkel. Na verkregen machtiging van de rechter-
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commissaris hebben de Curatoren de arbeidsovereenkomsten opgezegd rekeninghoudend
met het Tsjechische recht.
Na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, is
de huurovereenkomst opgezegd. Gaastra Holding Netherlands zou zich ten behoeve van
Gaastra Retail garant hebben gesteld voor de (betalings)verplichtingen jegens de verhuurder
uit hoofde van de huurovereenkomst, zulks tot een maximum van EUR 72.000.
De activiteiten van de winkel zijn per 1 augustus 2016 gestaakt en maken geen onderdeel uit
van de doorstart. Ten aanzien van de in de winkel aanwezige voorraden heeft de verhuurder
een beroep gedaan op het retentierecht. Na uitvoerige discussie heeft de verhuurder de
voorraden vrijgegeven. Doniger Fashion Group heeft de aanwezige voorraden opgehaald.
De Curatoren hebben Vistra Corporate Services S.r.o. in Tsjechië ingeschakeld voor de
afwikkeling van diverse fiscale en administratieve zaken (o.a. verzorgen BTW-aangiftes,
afwikkelen van aanspraken van werknemers, contact met lokale autoriteiten en bijwerken
van de administratie per faillissementsdatum).
4.5

Buitenlandse banksaldi - Polen en Tsjechië
De Curatoren hebben een aantal bankrekeningen in Polen en Tsjechië ten name van
McGregor Retail en Gaastra Retail aangetroffen. De Curatoren hebben de banken verzocht
het creditsaldo, voor zover aanwezig, over te maken naar de faillissementsrekeningen. Zowel
de bank in Polen als in Tsjechië heeft de aldaar aanwezige creditsaldi overgemaakt naar de
faillissementsrekening. De in Tsjechië aangehouden bankrekeningen worden opgeheven per
19 december 2016.

5.

DEBITEUREN

5.1

Omvang debiteuren
Per 11 ju1i 2016 bedroeg de debiteurenportefeuille van de MFG Vennootschappen
EUR 5.166.492. Een groot aantal debiteuren is in het buitenland gevestigd.

5.2

Opbrengst
Inmiddels is een bedrag van EUR 741.257 geïncasseerd.

5.3

Factoringovereenkomst met KBC Commercial Finance
In het kader van een factoringovereenkomst met KBC Commercial Finance hebben negen
(grotendeels buitenlandse) entiteiten van de McGregor Fashion Group een gedeelte van hun
vorderingen verpand aan KBC Commercial Finance. Van de MFG Vennootschappen hebben
alleen Emergo Sportswear en Gaastra International Sportswear een gedeelte van hun
vorderingen aan KBC Commercial Finance verpand.
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Op 19 oktober 2016 heeft KBC Commercial Finance aan de Curatoren bevestigd dat haar
vordering volledig is voldaan, zodat de debiteurenportefeuille van de MFG
Vennootschappen volledig ten goede komt aan de boedel (te verminderen met de incasso fee
met Doniger Fashion Group).

6.

BANK/ZEKERHEDEN

6.1

Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht
Aangezien alle voorraden zijn verpand aan de Security Agent en ervoor gekozen is om de
activiteiten voort te zetten om de kansen op een doorstart te vergroten en een zo hoog
mogelijke opbrengst te realiseren, achtten de Curatoren het van essentieel belang dat tijdens
deze tijdelijke voortzetting van de activiteiten leveranciers met een geldig beroep op een
eigendomsvoorbehoud of recht van reclame volledig zouden worden gecompenseerd.
Derhalve hebben de Curatoren afspraken gemaakt met de Security Agent respectievelijk
Aandeelhouders teneinde alle rechtsgeldige beroepen op eigendomsvoorbehoud en rechten
van reclame zeker te stellen. De wijze waarop de Curatoren en Doniger Fashion Group deze
leveranciers zullen compenseren wordt hierna uiteengezet.
Ongeveer 80 partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en/of recht van
reclame. Deze partijen kunnen worden verdeeld in leveranciers van voorraden
("Voorraadleveranciers") en leveranciers van overige zaken ("Overige Leveranciers").
Voorraadleveranciers zijn leveranciers van onder andere kleding, schoenen en accessoires.
Overige Leveranciers zijn leveranciers van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal,
kantoorartikelen en decoratiemateriaal. De aanspraken van alle leveranciers die zich bij de
Curatoren hebben gemeld zijn door Curatoren met hulp van het NTAB geïnventariseerd. Als
blijkt dat leveranciers onvoldoende stukken hebben overgelegd worden zij in de gelegenheid
gesteld hun standpunt nader te onderbouwen.
6.1.1

Voorraadleveranciers
Doniger Fashion Group heeft met vrijwel alle Voorraadleveranciers overleg
gevoerd. Naar aanleiding van dit overleg heeft Doniger Fashion Group tot dusverre
met ongeveer 70 Voorraadleveranciers overeenstemming bereikt over het
afwikkelen van hun (mogelijke) eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame.
Enkele
Voorraadleveranciers
beschikken
over
een
rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame en hebben geen overeenstemming
kunnen bereiken met Doniger Fashion Group. Deze Voorraadleveranciers zijn in
de gelegenheid gesteld om de aanwezige voorraden af te halen. Als
Vooraadleveranciers na het ophalen van voorraden nog beschikten over een
restantvordering, en de door de Voorraadleveranciers geleverde voorraad is
verkocht door Curatoren tussen 10 juni 2016 en 31 juli 2016 is de volledige
inkoopprijs (inclusief BTW) van de verkopen door de boedel vergoed. Voor zover
deze voorraden ná 31 juli 2016 door Doniger Fashion Group zijn verkocht is de
volledige inkoopprijs (inclusief BTW) door Doniger Fashion Group vergoed. Deze
vergoedingen zijn gezamenlijk maximaal het bedrag dat de betreffende

CMS-AMS/MZ-MNG/11601495/6071991.1

9

Voorraadleverancier na creditering van de inkoopwaarde van de opgehaalde
voorraad te vorderen heeft.
Doniger Fashion Group c.q. Curatoren zijn nog met 7 Voorraadleveranciers in
gesprek. Curatoren verwachten alle claims op eigendomsvoorbehoud en/of recht
van reclame van Voorraadleveranciers in de komende verslagperiode af te
wikkelen.
6.1.2

Overige Leveranciers
Door 19 Overige Leveranciers is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud
en/of recht van reclame. Voor zover een rechtsgeldig beroep op
eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame met betrekking tot de door de
Overige Leveranciers geleverde zaken is vastgesteld worden de Overige
Leveranciers in staat gesteld om deze zaken af te halen. Voor zover deze zaken
tussen 10 juni 2016 en 31 juli 2016 door de Curatoren zijn verkocht wordt de
volledige inkoopprijs (inclusief BTW) door de boedel vergoed. Voor zover deze
zaken ná 31 juli 2016 door Doniger Fashion Group zijn verkocht wordt de
volledige inkoopprijs (inclusief BTW) door Doniger Fashion Group vergoed. Deze
vergoedingen zijn gezamenlijk maximaal het bedrag dat de betreffende Overige
Leverancier na creditering van de inkoopwaarde van de opgehaalde voorraad te
vorderen heeft.
Inmiddels hebben Curatoren het beroep op eigendomsvoorbehoud/recht van
reclame van 16 Overige Leveranciers afgewikkeld. Curatoren verwachten de
komende verslagperiode overeenstemming te bereiken met de resterende Overige
Leveranciers.

6.1.3

Consignatie Adam Menswear
Tussen Adam Menswear en 9 partijen bestonden consignatieovereenkomsten. Deze
partijen (hierna "Consignatie Leveranciers") zijn met name kledingleveranciers
van A-merken die op consignatiebasis hun producten verkochten in de winkels van
Adam Menswear. Curatoren hebben van 10 juni 2016 tot 31 juli 2016 de
consignatieovereenkomsten voortgezet en op gebruikelijke wijze met de
Consignatie Leveranciers afgerekend. Vanaf 1 augustus 2016 is op gebruikelijke
wijze met de Consignatie Leveranciers afgerekend door Doniger Fashion Group.
Doniger Fashion Group heeft met enkele Consignatie Leveranciers een nieuwe
overeenkomst gesloten. De overige Consignatie Leveranciers zijn in staat gesteld
om de resterende voorraden op te halen. Curatoren hebben hun werkzaamheden
voor wat betreft de Consignatie Leveranciers afgerond.

7.

DOORSTART

7.1

Beschrijving
In de afgelopen verslagperiode is uitvoering gegeven aan de overeenkomst betreffende de
doorstart die de Curatoren met Doniger Fashion Group is overeengekomen. Voor wat betreft
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de aandelen in Gaastra Pro Gear B.V. geldt het navolgende. Gaastra International Sportswear
houdt 50% van de aandelen in het kapitaal van Gaastra Pro Gear B.V. Gaastra Pro Gear B.V.
exploiteert de professionele kledinglijn van het merk "Gaastra", bestaande uit functionele
zeilpakken. In het kader van de doorstart is het 50% aandelenbelang gehouden door Gaastra
International Sportswear in het kapitaal van Gaastra Pro Gear B.V. voorwaardelijk verkocht
aan Doniger Fashion Group voor een koopsom van EUR 1,-. De verkoop heeft
plaatsgevonden onder de voorwaarde dat de andere aandeelhouder van Gaastra Pro Gear
GmbH, Xstyles Holding B.V. ("Xstyles") toestemming verleent. Gebleken is dat Xstyles
geen toestemming geeft voor de verkoop en overdracht van de aandelen aan Doniger Fashion
Group. Derhalve hebben de Curatoren conform de aanbiedingsregeling de door Gaastra
International Sportswear gehouden aandelen in Gaastra Pro Gear GmbH aangeboden aan
Xstyles tegen nominale waarde. Xstyles heeft dit aanbod aanvaard. Bij akte van 6 september
2016 zijn de door Gaastra International Sportswear gehouden aandelen in Gaastra Pro Gear
B.V. verkocht en geleverd aan Xstyles tegen de nominale waarde van EUR 9.000.
7.2

Opbrengst
Activa

Koopprijs

Voorraden en IC vorderingen

Credit bid

EUR 16.500.000 Credit bid

100% aandelen in het kapitaal van ETP

EUR 7.000.000 Credit bid

100% aandelen in het kapitaal van Gaastra
Holding International B.V., McGregor
Holding International B.V., X-One B.V.,
Mallanganee Properties B.V., McGregor
Asia Ltd. en McGregor USA LLC.

EUR 500.000 Credit bid

IE-rechten

EUR 500.000 Credit bid

TOTAAL CREDIT BID

EUR 24.500.000 Credit bid

Activa

Koopprijs

Inventaris

Cash betaling

EUR 397.875,50 Betaling

50% van de aandelen in het kapitaal van
E-Sail GmbH

EUR 400.000 Betaling

50% van de aandelen in het kapitaal van
Gaastra Pro Gear B.V.

EUR 1 Betaling

Goodwill
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TOTAAL BETALING

EUR 897.876,50 Cash betaling

Als gevolg van de doorstart is een opbrengst gerealiseerd van EUR 26.397.876,50, bestaande
uit de totale koopprijs van de activa van EUR 25.397.876,50 en de lump sum vergoeding van
EUR 1 miljoen. Deze opbrengst bestaat uit een bedrag van EUR 24.500.000 dat door
Doniger Fashion Group wordt voldaan door middel van een credit bid, hetgeen met zich
meebrengt dat de totale schuldpositie van Doniger Fashion Group van EUR 31.279.709,80
wordt verminderd met EUR 24.5 miljoen tot een bedrag van ongeveer EUR 6.779.709,80.
Het resterende bedrag van EUR 1.897.876,50 is inmiddels voldaan door middel van
verrekening met verkoopopbrengsten van Doniger Fashion Group welke tot 15 november
2016 werden bijgeschreven op de door de MFG Vennootschappen aangehouden
bankrekeningen bij ABN AMRO Bank N.V.

8.

RECHTMATIGHEID

8.1

Oorzakenonderzoek
De Curatoren hebben BFI Global B.V. ("BFI") en Insolresearch de opdracht verstrekt
onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het faillissement. Het verrichten van
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, behoort tot één van de taken van een
curator.
Insolresearch zal een quick scan uit te voeren. Een quick scan is een analyse van de (digitale)
financiële administratie en is bedoeld om een nadere inventarisatie te maken van de
onderzoekspunten in het kader van het oorzakenonderzoek.
BFI zal feitenonderzoek verrichten waarbij vanuit meerdere invalshoeken de periode
voorafgaand aan het faillissement van de McGregor Group zal worden gereconstrueerd.
Het oorzakenonderzoek van BFI zal onder meer uit de navolgende stappen bestaan:
1. Big data verzameling;
2. Big data-onderzoek inclusief feitenreconstructie en financiële analyse;
3. Interviews met diverse betrokkenen;
4. Surveyonderzoek onder (een selectie van) voormalige werknemers;
5. Finale analyse en rapportage.
Limits Consulting B.V. heeft de digitale administratie van de MFG Vennootschappen tot
datum faillissement veiliggesteld waardoor deze beschikbaar is voor het big data onderzoek.
Het surveyonderzoek zal in de maand december 2016worden gehouden. De interviews
zullen in de maanden februari t/m juni 2017 plaatsvinden.
De Curatoren hebben er bewust voor gekozen het oorzakenonderzoek aan BFI en
Insolresearch uit te besteden. Insolresearch is vanaf datum surseance betrokken als
boedelaccountant en derhalve volledig op de hoogte van de financiële structuur van de
McGregor Fashion Group waardoor de financiële administratie door Insolresearch snel kan
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worden geanalyseerd.
BFI is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat reconstructie-onderzoek verricht naar de
oorzaken van het faillissement. Bij het onderzoek wordt ook de context in kaart gebracht
waarin beslissingen werden genomen en dit onderzoek gaat dus verder dan een louter
technisch-financiële analyse.
Nadat de relevante feitelijke omstandigheden in de periode voorafgaan aan het faillissement
van de McGregor Fashion Group zijn vastgesteld, zullen de Curatoren de verschillende
oorzaken van het faillissement juridisch beoordelen. Aldus wordt een splitsing gemaakt
tussen het oorzakenonderzoek waarbij waarheidsvinding voorop staat en de juridische
beoordeling van de oorzaken. Hierdoor vindt het onderzoek uiterst objectief en zorgvuldig
plaats.
De Curatoren verwachten dat de uitkomsten van het oorzakenonderzoek in de tweede helft
van 2017 bekend kunnen worden gemaakt.

9.

CREDITEUREN EN CONSOLIDATIE

9.1

Crediteurenlast
Blijkens de administratie bedraagt de gezamenlijke schuldenlast van de MFG
Vennootschappen ongeveer EUR 53 miljoen totaal.

9.2

Verificatie van crediteurenvorderingen
Het indienen van crediteurenvorderingen, alsmede het toesturen van onderliggende stukken,
kan via het online formulier door gebruik te maken van de 'claim indienen' button op de
website www.cms-dsb.com/mcgregor. Op deze website worden ook voor crediteuren van
belang zijnde berichten geplaatst.
Tot 1 december 2016 hebben in totaal ongeveer 900 crediteuren voor een totaalbedrag van
ongeveer EUR 40 miljoen aan vorderingen ingediend in de faillissementen van de MFG
Vennootschappen. Dit betreft echter een momentopname want er worden nog op zeer
regelmatige basis nieuwe vorderingen ingediend.

9.3

Fiscus en UWV
Bij de McGregor Fashion Group was sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de fiscale schuld ter zake de omzetbelasting
ongeveer EUR 2.5 miljoen bedraagt. De fiscale schuld ter zake de loonheffingen over mei
2016 bedraagt ongeveer EUR 1.7 miljoen.
Uit een eerste inschatting is gebleken dat uit het tot op heden gerealiseerde actief de
boedelvordering van de fiscus ter zake de door de (boedel van de) MFG Vennootschappen
verschuldigde omzetbelasting uit hoofde van de verkochte verpande voorraden over de
periode 10 juni 2016 tot en met 10 juli 2016 kunnen worden voldaan. Dit is echter een
inschatting naar de stand van 18 november 2016. In een later stadium kan blijken dat het te
realiseren boedelactief of de te betalen (boedel)schulden minder of meer zullen bedragen.
Aan deze inschatting kunnen dan ook geen enkele rechten aan worden ontleend.
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Het UWV zal uit hoofde van de Loongarantieregeling naar verwachting substantiële (boedel)
vorderingen indienen in de faillissementen van de MFG Vennootschappen.
Tenslotte heeft de Douane Amsterdam onderzoek ingesteld met betrekking tot afgegeven
vergunningen aan Gaastra International Sportswear en Emergo Sportswear. Naar
verwachting zal dit onderzoek in de komende verslagperiode worden afgerond.

9.4

Consolidatie
Op 22 juli 2016 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om de faillissementen
van de MFG Vennootschappen geconsolideerd af te wikkelen.

10.

PROCEDURES
Kort voor het faillissement van McGregor Fashion Group is er een vonnis is kort geding
gewezen. Voor de achtergronden van deze procedure wordt verwezen naar paragraaf 8.3 van
het eerste gecombineerde openbare faillissementsverslag van 1 september 2016. Daarnaast
zijn er twee procedures aanhangig waarin in rechte indeplaatsstelling wordt gevorderd. Voor
de achtergronden van deze procedures wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2 van dit verslag.

11.

OVERIG

11.1

Saldo faillissementsrekening
Per 18 september 2016 bedragen de saldi van de faillissementsrekeningen van de MFG
Vennootschappen gezamenlijk EUR 2.588.866,36.

11.2

Voorlopig vooruitzicht voor crediteuren en termijn voor afwikkeling
De Curatoren hebben gezamenlijk met de boedelaccountant een inschatting gemaakt van de
toestand van de boedel naar de stand van heden. Hieruit blijkt dat de gerealiseerde en de te
verwachten baten, onvoldoende zijn om alle boedelschulden te volden. Met het tot op heden
gerealiseerde actief en de te verwachten baten kunnen alleen de preferente
boedelvorderingen (gedeeltelijk) worden voldaan, hetgeen betekent dat niet kan worden
toegekomen aan een (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente boedelschuldeisers, de
preferente schuldeisers of de concurrente schuldeisers. Het vorenstaande is een inschatting
naar de stand van heden. In een later stadium kan blijken dat het te realiseren boedelactief
minder of meer zal bedragen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Over de termijn van afwikkeling kunnen de Curatoren geen enkele uitspraken doen,
aangezien dit mede afhankelijk is van de debiteurenincasso en het verloop en de uitkomsten
van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de MFG Vennootschappen.

11.3

Urenbesteding
In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, hebben de Curatoren en hun team van
medewerkers in totaal 1071 uren besteed aan de afwikkeling van de faillissementen van de
MFG Vennootschappen .
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11.4

Tussentijdse financieel verslag
Het tweede tussentijdse financieel verslag van de MFG Vennootschappen is als Bijlage 1
aan dit verslag gehecht. In dit verslag zijn alleen de mutaties op de faillissementsrekeningen
aangehouden bij de Kasbank N.V. meegenomen.

11.5

Plan van aanpak
In verband met de overeengekomen doorstart dient nog de afrekening tussen de boedel en
Doniger Fashion Group plaats te vinden. Voor wat betreft de periode 10 juni – 11 juli 2016
ontvangt de boedel 40% van de netto-verkoopmarge. Voor wat betreft de periode vanaf 11
juli 2016 geldt dat de gehele verkoopopbrengst, verminderd met het bedrag dat aan
Voorraadleveranciers, Overige Leveranciers en Consignatie Leveranciers moet worden
uitgekeerd, toekomt aan Doniger Fashion Group.
Tot medio november 2016 werden alle opbrengsten van de verkopen door Doniger Fashion
Group nog ontvangen op de door de MFG Vennootschappen aangehouden bankrekeningen
bij ABN AMRO Bank N.V. De Curatoren, bijgestaan door de boedelaccountant, zullen de
gelden op de door de MFG Vennootschappen aangehouden bankrekeningen verdelen tussen
de boedel en Doniger Fashion Group conform de gemaakte afspraken.
Voorts zullen de Curatoren alle beroepen van leveranciers op een eigendomsvoorbehoud,
recht van reclame en retentierecht afwikkelen.
Daarnaast zullen de Curatoren de door eSail geretourneerde voorraden te gelde maken.
De Curatoren zullen tevens toezicht houden op de debiteurenincasso.
Tenslotte zullen de Curatoren het onderzoek dat BFI en Insolresearch verrichten naar de
oorzaken van het faillissement van de McGregor Fashion Group monitoren.

11.6

Indiening volgend verslag
Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag
noodzakelijk mochten maken, op 1 maart 2017 worden gepubliceerd.

12.

PUBLICATIE OP DE WEBSITE

12.1

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijzen de Curatoren naar de openbare
verslagen en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd
(www.cms-dsb.com/mcgregor), waar ook dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen
in de faillissementen van de MFG Vennootschappen zullen worden gepubliceerd.

12.2

Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig mogelijk ook beschikbaar
worden gesteld op de website www.cms-dsb.com/mcgregor. Bij (interpretatie)verschillen
tussen de Nederlandse en de Engelse versie van dit openbare verslag, is de Nederlandse
versie doorslaggevend.
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Amsterdam, 1 december 2016

M.R. van Zanten
Curator

M.N. de Groot
Curator

Bijlage

Omschrijving

1

Tussentijds financieel verslag van 18 november 2016
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