Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 21 december 2016
In dit nieuwsbericht treft u de (in het persbericht van 2 december jl.
aangekondigde) controlelijst aan, alsmede een toelichting daarop.
Controlelijst
De controlelijst kunt u hier downloaden.
Op controlelijst staan de participanten die een uitkering kunnen verwachten.
De hoogte daarvan zal pas in een later stadium duidelijk worden (zie onder
“Afwikkeling”).
Wat moet u controleren
Op de controlelijst staan (naast de naam van de participant, het
participatienummer en de hoogte van de vordering) het bij ons bekende
IBAN-nummer en of de vordering verpand is aan IDM Bank vermeld. Het
IBAN-nummer is uit privacyoverwegingen deels onherkenbaar gemaakt (let
op: het aantal *** is niet per se gelijk aan het aantal onherkenbaar gemaakte
cijfers/letters).
U dient te controleren of deze gegevens juist zijn opgenomen. Indien u
meerdere participaties had, dan dient u uw gegevens voor elke participatie te
controleren.
Het kan zijn dat u wel een IBAN-nummer heeft doorgegeven, maar dat bij uw
participatie toch staat vermeld dat uw IBAN-nummer onjuist of onbekend is.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Diverse participanten hebben een
onvolledig IBAN-nummer doorgegeven; veelal ontbrak dan het getal tussen
de landcode en de bankcode. Daarnaast zijn diverse doorgegeven IBANnummers te lang of te kort.
Onvolledige of onjuiste gegevens
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn opgenomen op de controlelijst,
dient u dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven via het e-mailadres
groeninvest@abenslag.nl. U dient ter verificatie tevens een kopie van uw
paspoort c.q. dat van de participant toe te voegen. Wijzigingen dienen
uiterlijk 28 februari 2017 te worden doorgegeven.
Let op: indien bij uw participatie is opgenomen dat deze verpand is, zal de
nog te volgen uitkering worden gedaan aan de pandhouder (IDM Bank), tenzij
u voor de hierboven genoemde datum aangeeft dat er geen sprake (meer) is
van verpanding.
Afwikkeling
Voor informatie over de verdere afwikkeling van de Groen Invest
faillissementen verwijs ik naar het nieuwsbericht van 2 december jl. U vindt
dat bericht hier.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen, dan verzoek ik u uitdrukkelijk uw
vragen te stellen via e-mail. Het adres hiervoor is: groeninvest@abenslag.nl.
Helmond, 21 december 2016,
mr. G. (Geurt) te Biesebeek,
curator

