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Edelachtbare heer,
In navolging op het

8e

faillissementsverslag van 11 juni 2015, 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.
Ten aanzien van de schademelding kan ik u berichten dat inmiddels door de verzekeraar wordt
overgegaan tot uitkering van een bedrag ad € 9.549,62. De curator zal nagaan of de uitkering
strookt met de onderbouwing ervan door de verzekeraar en zal vervolgens aan de benadeelde
partij laten weten of de bevoorrechte vordering voor hem nog iets oplevert (in verband met
aftrek/omslag faillissementskosten).
stand van de faillissementsrekeninden:

De stand van de faillissementsrekening van S&R Solar Systems BV bedraagt d.d. 11 december
2015 € 6.332,24 (zie eveneens bijlage 1, het tussentijds financieel verslag).
./.

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.
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Op alle overeenkomaten zijn de algernene voorwaarden voor dienstverlening van BAX advocaten belastingkundigen van toepassing welke cp de achterzilde van deze brief zijn afgedrukt.

advocaten belasnngkundigen

In de verwachting u hiermee naar behoren te hebben geMformeerd.
Met vriendelijke groet,

Blad 2 van brief d.d. 11 december 2015
Inzake: Soiar Systems - faillissement

