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Betreft

Algemene gegevens

Fontijne Grotnes Asia B.V. 07-06-2018 
 6

De besloten vennootschap Fontijne Grotnes Asia B.V., statutair gevestigd te 
Vlaardingen en(voorheen) kantoorhoudende aan Industrieweg 21 te (3133 EE) 
Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24472824.
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Groothandel in 
gereedschapswerktuigen. De verkoop van en installatie van machines ten 
behoeve van het spaanloos vervormen; het importeren en exporteren van het 
spaanloos vervormen."

De Fontijne Grotnes Group bestaat in Nederland uit vier gelieerde entiteiten, te 
weten FG Worldw ide B.V., Fontijne Ghyselinck B.V., Fontijne Grotnes Asia B.V. 
en Fontijne Grotnes B.V. Deze vennootschappen zijn alle in staat van 
faillissement verklaard. De enig andeelhouder van Fontijne Grotnes Asia B.V. 
(FG Worldw ide B.V.) houdt tevens deels middellijk) aandelen in entiteiten in de 
Verenigde Staten, alwaar op kleinere chaal een soortgelijke onderneming 
wordt gedreven als in Vlaardingen. Deze ndernemingen zijn niet gefailleerd en 
draaien vooralsnog gewoon door.

De exploitatie van de groep is gericht op het ontwerpen, ontw ikkelen, 
ervaardigen/samenstellen en het wereldw ijd leveren van diverse 
geavanceerde achines t.b.v. metaalverwerking. Binnen Fontijne Grotnes Group 
is/was sprake van vijf verschillende business units, te weten (i) Pipe Industry, 
(ii) Wheel production lines, (iii) Tire & wheel assembly line, (iv) Platen presses 
en (v) Canning cell & spinning.

De exploitatie van Fontijne Grotnes Asia B.V. was met name gericht op het 
vermarkten van de bedoelde geavanceerde machines in de Aziatische regio.

07-06-2018 
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € -139.662,00 € -254.314,00 € 678.203,00

2015 € 392.415,00 € -594.508,00 € 448.437,00

2014 € 388.863,00 € -116.129,00 € 169.294,00

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de 
curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie in de 
betreffende faillissementen. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het 
bijzonder w ijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden 
ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren 
daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een 
aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Boedelsaldo
€ 12.100,00

07-06-2018 
 6

Boedelsaldo
€ 12.100,00

13-12-2018 
 8

van
7-3-2018

t/m
6-6-2018

07-06-2018 
 6

van
7-6-2018

t/m
11-9-2018

13-09-2018 
 7

van
12-10-2018

t/m
9-12-2018

13-12-2018 
 8

van
10-12-2018

t/m
12-3-2019

13-03-2019 
 9

van
13-3-2019

t/m
10-6-2019

11-06-2019
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

6 3,00 uur

7 1,10 uur

8 1,20 uur

9 1,30 uur

10 0,40 uur

totaal 7,00 uur

Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 25,60 uur. 13-12-2018 
 8

Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 26,90 uur. 13-03-2019 
 9

Het totaal aantal bestede uren tot en met heden bedraagt 27,30 uur. 11-06-2019
 10

1. Inventarisatie

De curator heeft zijn onderzoek primair gebaseerd op de bevindingen in het 
faillissement van dochtervennootschap Fontijne Grotnes B.V. Gelet op de 
samenhang hiervan kan onderhavig faillissement nog niet worden afgewikkeld. 
De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het verslag 
in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

13-03-2019 
 9

De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het onderzoek naar het verslag 
in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

11-06-2019
 10



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

De curator heeft contact met een van de (voormalig) bestuurders van FG 
Worldw ide B.V. of en indien zo ja, op welke w ijze Fontijne Grotnes Korea Co. 
Ltd. kan worden afgewikkeld.

07-06-2018 
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De (voormalig) bestuurder van FG Worldw ide B.V. heeft op uitnodiging van de 
curator aangegeven geen interesse te hebben in het bijstaan, althans 
financieren van de afw ikkeling van Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd.

13-09-2018 
 7

De curator ontving de achterliggende periode geen berichten meer van (de 
bestuurder van) Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd. en gaat ervan uit dat deze 
een eigen weg richting haar afw ikkeling heeft gevonden. De curator acht zijn 
werkzaamheden in dat kader afgerond.

13-12-2018 
 8

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 1.381.094,76 13-12-2018 
 8

€ 1.301.157,84

De bank heeft een aangepaste vordering van € 1.301.157,84 ingediend. 

13-03-2019 
 9

€ 1.113.951,00

De bank heeft een aangepaste vordering van € 1.113.951,- ingediend. 

11-06-2019
 10

€ 12.100,00

Gedurende de verslagperiode werd de boedelbijdrage van € 10.000,- (excl. 
BTW) ontvangen.

07-06-2018 
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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

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De curator heeft dit in onderzoek genomen en merkt op dat dit onderzoek 
mede afhankelijk is van de onderzoeken in de faillissementen van de gelieerde 
vennootschappen.

07-06-2018 
 6

De bevindingen van de door de curator ingeschakelde financieel deskundige 
w ijzen op mogelijke tekortkomingen in de administratie van FG Worldw ide B.V. 
en haar dochtermaatschappijen, waaronder Fontijne Grotnes Asia B.V. Het 
onderzoek loopt.

13-09-2018 
 7



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek binnen de Fontijne vennootschappen, waaronder Fontijne 
Grotnes Asia B.V., bevindt zich in een vergevorderd stadium, maar is nog niet 
geheel afgerond. Gelet op het feit dat de dekking van (voormalig) bestuurder 
onder de D&O polis op korte termijn zou kunnen verlopen en de verzekeraar 
niet bereid was deze te verlengen hangende de afronding van het onderzoek, 
heeft de curator met een onderbouwing aansprakelijkheid gestuit in de richting 
van een aantal voormalig (indirect) bestuurders van Fontijne Grotnes Asia B.V.

13-09-2018 
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft gedurende de verslagperiode het onderzoek - dat met name 
plaatsvindt in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. - voortgezet en 
verw ijst voor de ontw ikkelingen hiervan naar het verslag in dit faillissement.

13-12-2018 
 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator verw ijst met betrekking tot zijn bevindingen omtrent onbehoorlijk 
bestuur naar het verslag in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

13-03-2019 
 9

Contact met financieel deskundige, afronden rechtmatigheidsrapport in het 
faillissement van de moeder. Voor zover relevant wordt het gehouden beleid in 
curanda daarin betrokken.

13-09-2018 
 7

Geen. De onderzoekswerkzaamheden in het kader van dit punt concentreren 
zich in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. en worden daar dan ook 
verantwoord.

13-12-2018 
 8



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

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

1 13-12-2018 
 8

€ 1.381.094,76 13-12-2018 
 8

€ 1.301.157,84

Zie 5.1.

13-03-2019 
 9

€ 1.113.951,00

Zie ook 5.1.

11-06-2019
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9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal zich de komende periode met name richten op (de afronding 
van) het rechtmatigheidsonderzoek en zal tevens contact houden met de 
(voormalig) bestuurder(s) van FG Worldw ide B.V., aandeelhouder van Fontijne 
Grotnes Asia B.V., en met de (voormalige) (indirect) bestuurders van FGK 
inzake de (mogelijke) liquidatie van FGK

07-06-2018 
 6

De curator zal komende periode contact onderhouden met de betrokkenen met 
betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

13-09-2018 
 7

De curator richt zich op (de afronding van) het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek, zowel in dit faillissement als (temeer) in het 
faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

13-12-2018 
 8

De termijn van de afw ikkeling van het faillissement hangt met name af van de 
termijn die nodig is om FGK eventueel (solvent) te liquideren, alsmede van (de 
afronding van) het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Fontijne 
Grotnes B.V., waarvan het faillissement van Fontijne Grotnes Asia B.V. 
afhankelijk is.

07-06-2018 
 6

De termijn van de afw ikkeling van het faillissement hangt af van (de afronding 
van) het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Fontijne Grotnes 
B.V. en FG Worldw ide B.V., waarvan het faillissement van Fontijne Grotnes Asia 
B.V. afhankelijk is.

13-09-2018 
 7

De afw ikkeling van het faillissement is nauw verbonden met en afhankelijk van 
de afronding van het oorzakenonderzoek in het faillissement van Fontijne 
Grotnes B.V. De curator verw ijst met betrekking tot dit punt naar het verslag in 
het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

13-03-2019 
 9

De curator verw ijst met betrekking tot dit punt naar het verslag in het 
faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

11-06-2019
 10

11-9-2019 11-06-2019 
 10



Bijlagen

Bijlagen
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