
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Gibson Innovations Netherlands B.V. 25-05-2018
 1

Gibson Innovations Netherlands B.V.
Statutair gevestigd te Amsterdam
Kantoorhoudende te Eindhoven aan de Kastanjelaan 400

25-05-2018
 1

Volgens Kamer van Koophandel:
SBI-code: 2640 - Vervaardiging van consumentenelektronica
Holdingmaatschappij, ontw ikkelen, fabriceren en de marketing en
in- en verkoop van en anderzins handeldrijven in en service
verlenen aan elektrische, elektronische, mechanische en andere
producten en daaraan verwante artikelen en systemen met name
op het gebied van lifestyle entertainment.

25-05-2018
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 307.486.393,00 € -1.052.079,00 € 121.475.925,00

2016 € 402.543.601,00 € -435.956,00 € 130.602.979,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 25-05-2018
Insolventienummer F.01/18/152
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000048139:F001
Datum uitspraak 15-05-2018

R-C mr. S.J.O. de Vries
Curator mr. drs. F.P.G. Dix



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boekjaar liep van april tot en met maart. 25-05-2018
 1

60 25-05-2018
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-05-2018
 1

van
15-5-2018

t/m
23-5-2018

25-05-2018
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 99,70 uur

totaal 99,70 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Gibson Brands Inc te USA is de (hoofd) moedermaatschappij. 

Gibson Brands Inc houdt door middel van een Nederlandse (lege) holding 
aandelen in Gibson Innovations Limited te Hong Kong. 

Onder deze Limited hangt Gibson Innovantions Netherlands B.V.

De bestuurders zijn:
De heer B. Mitchell, de heer D.H. Berryman, de heer H.E. Juskiew icz.

25-05-2018
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 25-05-2018
 1

Voor zover aanwezig en aangegaan met failliet zullen deze beëindigd 
worden.

25-05-2018
 1

Failliet huurt een locatie te Eindhoven en te Amsterdam.

Wat betreft Eindhoven heeft de curator overleg met verhuurder m.b.t. de 
beëindiging en oplevering van de locatie.

Wat betreft locatie Amsterdam is het de curator niet duidelijk of sprake is van 
huur. De curator is in afwachting totdat een eventuele verhuurder zich meldt.

25-05-2018
 1

De Amerikaanse moedermaatschappij Gibson Brands Inc. zou reeds enige tijd 
in moeilijkheden verkeren. Onder druk van haar schuldeisers heeft Gibson 
Brands Inc uiteindelijk begin mei een zgn. Chapter 11 procedure 
aangevraagd. De focus in deze procedure ligt blijkbaar op het behoud en 
continuering van het onderdeel muziekinstrumenten. Nu verkoop van de 
audiotak niet mogelijk bleek te zijn, is besloten om dit onderdeel te laten 
failleren en verder af te w ikkelen. Men heeft tegelijkertijd een 
faillissementsprocedure gestart van Gibson Innovations Limited te Hong 
Kong. Diverse entiteiten, waaronder failliet, zijn inmiddels of komen te 
failleren.

De curator zal - voor zover mogelijk - nader onderzoek verrichten.

25-05-2018
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
60

25-05-2018
 1

Personeelsleden
86

Volgens KvK.

25-05-2018
 1

Datum Aantal Toelichting

18-5-2018 60

totaal 60

De curator ondersteunt waar nodig het UWV. Voorts verblijven enkele 
medewerkers als expats in het Buitenland. Voor zover mogelijk informeert de 
curator betreffende medewerkers.

25-05-2018
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Nvt

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Gebruikelijke kantoor meubilair

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op de beide locaties is het gebruikelijke kantoormeubilair (o.m. tafels, stoelen 
en computers) aanwezig.

25-05-2018
 1

De fiscus heeft ter zake een bodemvoorrecht. 25-05-2018
 1

De curator is in afwachting van het standpunt en (aanvang) werkzaamheden 
pandhouder (zie ook hierna).

25-05-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad gereed product.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator is geïnformeerd dat failliet eigenaar is van gereed voorraad 
opgeslagen op een tweetal locaties te Venray en Batta (Hongarije) van CEVA 
Logistics. Deze voorraad vertegenwoordigt een boekwaarde van circa 8,5 
mln. De voorraad is verpand.

Voorts zou er nog gereed product (voorraad) onderweg zijn naar de 
opslaglocaties. Boekwaarde hiervan bedraagt circa € 450.000,-

25-05-2018
 1

De curator voert overleg met pandhouder m.b.t. de w ijze waarop zij haar 
zekerheden wenst uit te w innen. Zie ook hierna.

25-05-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Demo modellen/aandelen

totaal € 0,00 € 0,00

Op de beide locaties te Eindhoven en Amsterdam zijn demo modellen 
aanwezig.

Voorts houdt failliet in 32 buitenlandse entiteiten aandelen. Deze aandelen 
zouden zijn verpand.

25-05-2018
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator voert overleg met pandhouder m.b.t. de w ijze waarop zij haar 
zekerheden wenst uit te w innen. Zie ook hierna.

Wat betreft de aandelen in diverse entiteiten geldt dat inmiddels enkele 
entiteiten reeds zijn komen te failleren dan wel de verwachting is dat ze op 
termijn komen te failleren.

25-05-2018
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

handels- en intercompany debiteuren. € 12.000.000,00

totaal € 12.000.000,00 € 0,00 € 0,00

Omvang debiteuren (inclusief intercompany vorderingen) zou circa € 12 mln 
bedragen.

25-05-2018
 1

Pandhouder heeft reeds voor datum faillissement de debiteuren 
aangeschreven en w int deze (vooralsnog) als seperatist uit.

25-05-2018
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Er zou een banksaldo aanwezig zijn bij de Bank of America van  € 170.055,-. 
Dit saldo zou verpand zijn.

GSO Capital Partners LLP (GSO), financier, zou een vordering hebben op het 
concern (waaronder failliet als entiteit) van circa € 24 mln.

25-05-2018
 1

Er zijn enkele auto's geleased. Deze zijn/worden ingeleverd in overleg met 
de leasemaatschappij.

25-05-2018
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Op datum faillissement hebben de advocaten namens GSO Capital Partners 
LLP (GSO) zich als pandhouder gemeld. GSO zou enig zekerheidsgerechtigde 
zijn met een pandrecht op (al) het actief als aanwezig bij failliet.

25-05-2018
 1

GSO is op dit moment enig pandhouder van al het actief van failliet. De 
curator heeft in afgelopen periode de pandhouder geïnformeerd over het 
actief als verpand. Wat betreft het saldo als aanwezig bij de Bank of America 
heeft de curator nog niet kunnen vaststellen of dit rechtens verpand is 
(mogelijk is er sprake van een verpandingsverbod). 

Bij de curator is aanvankelijk aangedrongen met het direct uitw innen van de 
zekerheden. Hierbij was evenwel niet een voorstel aanwezig in de vorm van 
een bijdrage aan de boedel. Curator heeft aangegeven bereid te zijn in 
samenwerking met de pandhouder het (verpande) actief uit te w innen, met 
name de voorraden. Omdat de boedel geen middelen heeft - en naar 
verwachting op korte termijn ook niet zal verkrijgen - heeft de curator naast 
een boedelbijdrage ook om een boedelkrediet verzocht. GSO en de curator 
zijn op dit punt nog in gesprek.

25-05-2018
 1

Nog in onderzoek. 25-05-2018
 1

Er hebben zich een drietal schuldeiser gemeld met een beroep op het recht 
van retentie. De curator dient deze nog te beoordelen.

25-05-2018
 1

Nog in onderzoek. 25-05-2018
 1

Curator voert nog overleg met GSO. GSO heeft de mogelijkheid om als 
separatist zelf haar zekerheden uit te w innen.

25-05-2018
 1

Het aanleveren van de eerste info aan GSO ingevolge het arrest Hamm 
q.q./ABN Amro.

25-05-2018
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Voortzetten onderneming

Op datum faillissement waren de moedervennootschappen te Amerika en te 
Hong Kong reeds komen te failleren. Hierdoor waren diverse (cruciale) 
activiteiten inmiddels stil komen te vallen dan wel gestaakt. De curator is bij 
aanvang geïnformeerd dat er partijen onderzoek zouden verrichten naar een 
overname van de activiteiten. Mogelijk zou daarbij een gedeeltelijke 
overname (incl. medewerkers) van failliet betrokken kunnen worden. 
Voorgaande zou binnen enkele dagen moeten blijken. De curator heeft zo 
goed en kwaad als het kon de activiteiten voortgezet. 

Inmiddels hebben diverse partijen de curator verzocht aan te geven of hij 
bereid is de overeenkomst ex art. 37 Fw gestand te doen. De curator heeft 
geen middelen in zijn boedel waardoor het feitelijk onmogelijk was om de 
nog resterende activiteiten voort te zetten. 

De activiteiten - voor zover nog aanwezig - zijn definitief gestaakt per 25 mei 
2018.

25-05-2018
 1

Niet van toepassing. 25-05-2018
 1

Waar mogelijk hebben medewerkers van failliet de activiteiten gecontinueerd. 25-05-2018
 1

Doorstarten onderneming

Een doorstart zoals te doen gebruikelijk is niet (meer) mogelijk. 25-05-2018
 1

Met de genoemde activiteiten gingen geen (externe) kosten en/of inkomsten 
gepaard.

25-05-2018
 1

Nvt
25-05-2018

 1

Nvt
25-05-2018

 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Nvt 25-05-2018
 1

7. Rechtmatigheid

De curator is afhankelijk van aanleveren van informatie van derde partijen. 
Gibson Innovations Limited te Hong Kong was (hoofd verantwoordelijke) voor 
de administratie. De administratie draaide op SAP software. In verband met 
betalingsachterstanden heeft de leverancier de systemen 'gesloten'. Hierdoor 
kan men niet bij de gewenste informatie. 

Hierdoor kan de curator niet de beschikking krijgen over de gewenste en 
volledige administratieve bescheiden van failliet. 

Voorgaande is met zoveel woorden bekend gemaakt aan de bestuurders.

Het administratieve bescheiden als nog aanwezig bij de verschillende 
entiteiten en relevant voor de curator van failliet is zo veel mogelijk door de 
medewerkers aangeleverd.

25-05-2018
 1

Boekjaar:                     2017              2016                  2015
Balansdatum:         31-03-2017    31-03-2016         31-03-2015
Datum deponering:  29-3-2018      29-3-2018           29-3-2018
Vastgesteld:             voorlopig        voorlopig             voorlopig

25-05-2018
 1

Nog in onderzoek. 25-05-2018
 1

Nog in onderzoek. 25-05-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek.

25-05-2018
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

25-05-2018
 1

De curator is het onderzoek nog niet aangevangen. Op dit moment tracht de 
curator zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Gelet op de situatie in 
Amerika en te Hong Kong is dit lastig.

25-05-2018
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Salariskosten curator en huur dienen nog verwerkt te worden .

25-05-2018
 1

€ 0,00

Nog onbekend.

25-05-2018
 1

€ 0,00

Nog onbekend

25-05-2018
 1

€ 0,00

Nog onbekend.

25-05-2018
 1

24 25-05-2018
 1

€ 582.850,92 25-05-2018
 1

Onbekend 25-05-2018
 1

De curator verwacht het volgend verslag completer te kunnen zijn ten 
aanzien van de schulden van de failliet alsmede de (overige) 
boedelvorderingen.

25-05-2018
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

Nvt 25-05-2018
 1

10. Overig

De curator zal de komende periode de interne activiteiten bij failliet verder 
afbouwen. 

Voorts inventariseren crediteuren, afw ikkelen verpand actief, verzamelen 
informatie en overige reguliere faillissementswerkzaamheden.

25-05-2018
 1

Onbekend. 25-05-2018
 1

15-11-2018 25-05-2018 
 1

Zie voorgaande. 25-05-2018
 1

Bijlagen
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