advocaten belastingkundigen

edisonstraat 86
7006 re doetinchem
postbus 218
7000 ae doetinchem

Rechtbank Oost-Nederland
t. +31 (0) 314 37 55 00

Afdeling faillissementen
t.a.v. de edelachtbare heer mr. P.F.A. Bierbooms
Postbus 9008

f. +31 (0) 314 33 21 48
bax@baxadvocaten.n1

7200 GJ ZUTPHEN

baxadvocaten.nI
bax@baxbelastingkundigen.n1
baxbelastingkundigen.n1

3e faillissementsverslag

Doetinchem,

26 februari 2013

Uw ref.:

F 12/164

Onze ref.:

515274/corr/MT/JG

Inzake:

Solar Systems - faillissement

Doorkiesnr.:

0314 375513

becon 454965

E-mail:

m.timmer@baxadvocaten.nl

kvk 09213358

stichting beheer derdengelden
BAX advocaten te doetinchem
abn amro 53.34.42.214
bic abnanl2a
iban nI62abna0533442214

Edelachtbare heer,
In bovengenoemd faillissement doe ik met dit schrijven tussentijds verslag ex. artikel 73a
Faillissementswet, het vorige verslag dateert van 19 november 2012.
Recent heeft de curator toestemming gekregen na te gaan of de vordering op een Maleisische
entiteit mag worden gecedeerd. Gesprekken tussen een potentieel geïnteresseerde padij en de
curator zijn inmiddels gestart. Omtrent de vorderingen daarvan zal de curator deze bij separaat
schrijven op de hoogte houden.
Nadat de vordering is gecedeerd, zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten en zal het
verzoek worden gedaan het faillissement voor te dragen voor opheffing.
stand van de faillissementsrekeningen:
De stand van de faillissementsrekening van Solar Systems BV bedraagt d.d. 24 januari 2013
€ 21.828,53.
./.

Als bijlage 1 is aan dit faillissementsverslag gehecht de tijdregistratie. De lijst van voorlopig
erkende boedelcrediteuren is als bijlage 2 aan dit faillissementsverslag gehecht. De lijsten van
preferente, respectievelijk concurrente crediteuren zijn als bijlage 3 en 4 aan dit faillissementsverslag gehecht.
In de verwachting u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden voor dienstverlening van BAX advocaten belastingkundigen van toepassing welke op de achterzijde van deze brief zijn afgedrukt.
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Met vriendelijke groet,

M. timmer
curato
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