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Edelachtbare heer,
In navolging op het 5e faillissementsverslag van 21 november 2013, bericht ik u als volgt.
Het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid loopt nog. De curator combineert dit met
de gelieerde ondernemingen die ook failliet zijn gegaan en waarvan de (middellijk) bestuurder
tevens de heer Reulink is.
Verder heeft de curator op 21 maart 2014 een schademelding ontvangen van een
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opdrachtgever van, de reeds gefailleerde vennootschap naar Duits recht, Solar Systems GmbH,
welke onderneming in onderaanneming opdracht schijnt te hebben gegeven aan Solar Systems
B.V. (en Syntronixs Solar B.V. eveneens gefailleerd) voor de uitvoering van een solarpark te
Duitsland. De curator heeft deze schade gemeld bij de verzekeraar, die inmiddels de melding
heeft bevestigd en vervolgens het onderzoek heeft gestart.
Tot slot bericht ik u over de Italiaanse entiteit dat Solar Systems van de bestuurder (ondanks
diverse verzoeken daartoe) tot op heden nog geen nadere informatie is ontvangen. Op 6 juni
2014 heb ik de bestuurder voor het laatst verzocht om nadere informatie. lk hoop op korte
termijn hierover duidelijkheid te verkrijgen.
stand van de faillissementsrekeningen:
De stand van de faillissementsrekening van Solar Systems BV bedraagt d.d. 10 juni 2014
€ 21.375,58 (zie eveneens bijlage 1, het tussentijds financieel verslag).
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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.

advocaten belastingkundigen

./.

Als bijlage 2 is aan dit faillissementsverslag gehecht de tijdregistratie. De lijst van voorlopig
erkende boedelcrediteuren is als bijlage 3 aan dit faillissementsverslag gehecht. De lijsten van
preferente, respectievelijk concurrente crediteuren zijn als bijlage 4 en 5 aan dit faillissementsverslag gehecht.
In de verwachting u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

M. Tim
curato
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