Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 2 juli 2018
In het onderstaande nieuwsbericht wens ik u te informeren over de huidige
stand van zaken.
Laatste openbare verslag.
Het laatste openbare faillissementsverslag treft u aan op de website
www.groeninvest.nl
Het financiële verslag.
Op deze website www.groeninvest.nl treft u ook het op 29 juni 2018
goedgekeurde financiële verslag aan. Aan de crediteuren ( waaronder de
participanten) kan in totaal € 2.406.735,65 worden uitbetaald.
Van dit bedrag zal € 152.212,52 aan de zogenaamde preferente crediteuren
worden uitbetaald.
Van dit bedrag zal € 2.222.649,78 aan de participanten worden uitbetaald.
Hoewel de heer Van der Heijden als directeur ook participaties in zijn bezit
had, zal aan hem geen uitkering worden gedaan.
Het overige zal aan de overige concurrente crediteuren worden uitbetaald.
In voormeld bedrag zijn niet de gelden opgenomen die door de Stivru zullen
worden uitbetaald. Deze uitbetalingen zullen apart plaats vinden.
Slotuitdelingslijst.
Op 9 juli 2018 heeft de rechter-commissaris de door de curator opgestelde
uitdelingslijsten goedgekeurd. De definitieve uitdelingslijsten zijn op de
website www.groeninvest.nl geplaatst. Deze slotuitdelingslijsten liggen met
ingang van 9 juli 2018 gedurende 10 dagen ter inzage op de griffie van de
rechtbank Oost-Brabant.
Op de website www.groeninvest.nl treft u aan:
a. De lijst met daarop de bedragen die aan de preferente crediteuren
zullen worden uitbetaald
b. De lijst met daarop de bedragen die aan de concurrente crediteuren,
niet zijnde participanten zullen worden uitbetaald
c. De lijst met daarop de bedragen die aan de participanten zullen worden
uitbetaald. Deze lijst is gemaakt op alfabetische volgorde.
d. De lijst met daarop de bedragen die aan de participanten zullen worden
uitbetaald. Deze lijst is gemaakt op volgorde van het nummer van de
participatie.
Bankrekeningnummers.

Daar waar het bankrekeningnummer van de participant bekend is, zijn de
laatste 4 cijfers van dit nummer weergegeven in kolom 4. Daar waar dit
nummer niet bekend is of het doorgegeven nummer is niet juist, dan staat in
kolom 4 “niet bekend/onjuist”.
Indien de laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer niet zijn
weergegeven, kunt u uw bankrekeningnummer per email
groeninvest@abenslag.nl doorgeven onder opgave van uw naam, adres,
woonplaats en het participatienummer en onder bijvoeging van een kopie van
uw paspoort of rijbewijs.
Opletten: in mijn email box zitten vandaag 2 juli 2018 nog 341
onbeantwoorde e-mails, die dateren van na 6 februari 2018. Dus als u
na 6 februari 2018 wijzigingen aan de curator hebt doorgegeven
zullen die nog worden verwerkt op de uitdelingslijst. U hoeft die
wijzigingen niet opnieuw onder de aandacht van de curator te
brengen.
De rekeningnummers die nog worden doorgegeven, worden nog opgenomen
in onze administratie tot het moment dat de uitkering heeft plaatsgevonden.
Er wordt echter niet op u gewacht.
Ontbreekt uw rekeningnummer ten tijde van het doen van de uitkering, dan
zullen de aan u toekomende gelden worden afgedragen aan de Nederlandse
Staat (de gelden worden in de zogenaamde consignatiekas van het ministerie
van Financiën gestort). Zodra ik dat gedaan heb, dient u zich met de nodige
bewijsstukken tot het ministerie te wenden en aldaar aanspraak te maken op
uw uitkering. De uitbetaling verloopt dan (dus) niet meer via de curator maar
via de Staat.
Plan van aanpak
In alinea 9 van mijn eindverslag heb ik uiteengezet welke stappen nog
doorlopen moeten worden, het zogenaamde plan van aanpak. Dit plan ziet er
thans als volgt uit:
a. Vanaf 9 juli 2018 zullen de uitdelingslijsten gedurende 10 dagen ter
griffie van de rechtbank ter inzage liggen (zijn feitelijk de lijsten die op
de website www.groeninvest.nl staan)
b. Gedurende de bovengenoemde termijn van 10 dagen kan elke
schuldeiser in verzet komen tegen de inhoud van de uitdelingslijst, door
daartoe een met redenen omkleed bezwaarschrift in te dienen ter griffie
van de rechtbank.
c. Zo er een crediteur verzet heeft ingesteld tegen de inhoud van de
uitdelingslijst, zal de rechter commissaris van de rechtbank Oost
Brabant een datum en een tijdstip vast stellen waarop dit verzet
behandeld zal worden.
d. De behandeling zal in een openbare zitting van de rechtbank plaats
vinden.

e. Na deze behandeling geeft de rechtbank zo spoedig mogelijk een
beschikking af, waartegen eventueel beroep in cassatie open staat.
f. Nadat de uitdelingslijst vast staat, is de curator gehouden om de
uitkeringen zo spoedig mogelijk te verrichten.
g. De ontwikkelingen met betrekking tot de uitdelingslijst, het eventuele
verzet daartegen en de uitbetalingen zullen worden bekend gemaakt op
de website www.groeninvest.nl
Tijdspad
Ik ben mij ervan bewust dat de participanten graag willen weten wanneer zij
hun uitkering zullen ontvangen en wat de hoogte daarvan is. Helaas kan ik
daar nog geen definitief uitsluitsel over geven. Met name het moment van
uitkeren is afhankelijk van de vraag of er wel of niet verzet tegen de
uitdelingslijst zal worden ingesteld.
Helmond, 2 juli 2018
mr. G. (Geurt) te Biesebeek,
curator

