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Edelachtbare heer,
In bovengenoemd faillissement doe ik met dit schrijven tussentijds verslag ex. artikel 73a
Faillissementswet, het vorige verslag dateert van 26 februari 2013.
Uit het dossier is gebleken dat de boedel —mogelijk- nog aanspraak kan maken op een bedrag
van om en nabij € 4.000,-. Dat bedrag staat —mogelijk- op een bankrekening in Italië. De
Italiaanse bank is inmiddels verzocht het aldaar ten behoeve van gefailleerde aangehouden
bedrag over te boeken naar de faillissementsrekening.
Voorts dient nog een aantal debiteuren te worden geïnd, alsmede moet nog in het geheel een
koper worden gevonden voor de vordering op Syntronics Asic SON. De Rabobank heeft niet
gereageerd op het aanbod deze vordering te kopen.
Tot slot zal de bestuurder moeten worden uitgenodigd zijn standpunt ter zake het verstrekken
van de lening nader te onderbouwen. De uitleg die tot op heden is gegeven, is weinig
bevredigend.
stand van de faillissementsrekeningen:
De stand van de faillissementsrekening van Solar Systems BV bedraagt d.d. 24 april 2013
€ 21.910,67.
./.

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.
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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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In de verwachting u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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