Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

08-05-2017

Insolventienummer:

F.18/17/73

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012330:F001

Datum uitspraak:

04-04-2017

Curator:

mr. H.J. Meijer

R-C:

mr. P Molema

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Nano Fiber Matrices, gevestigd te Zernikepark 6, 9747 AN
Groningen, KvK-nummer 52301974
Activiteiten onderneming
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten
en farmaceutische processen en van voeding.
Omzetgegevens
2014: 274.543
2015: 244.315
Personeel gemiddeld aantal
4
Saldo einde verslagperiode
€ 20.168,09.
Verslagperiode
4 april 2017 t/m 7 mei 2017
Bestede uren in verslagperiode
32,3 uur.
Bestede uren totaal
32,3 uur.

Pagina 1 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

08-05-2017

Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens
en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen
rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 17 maart 2011. De aandelen worden gehouden door
een vijftal aandeelhouders:
- Kennis Conversie Fonds B.V.
- Stichting Administratiekantoor Aandelen Nano Fiber Matrices
- business Angels Technostarters II B.V.
- Stichting ir. G.J. Smid Fonds
- Hanzepoort B.V.
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap is de heer M.R. de Jong.

1.2

Winst en verlies
2014: -126.934
2015: -110.283

1.3

Balanstotaal
2014: -202.517
2015: -166.842

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Onbekend; de curator dient nog informatie te ontvangen.

1.6

Huur
Op het adres van de vennootschap, zijnde een bedrijfsverzamelgebouw, werd een
tweetal bedrijfsunits gehuurd van Krevast B.V. De curator heeft de huur inmiddels
opgezegd ex art. 39Fw.
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Oorzaak faillissement
De directie heeft met betrekking tot de oorzaak van het faillissement het volgende
aangegeven:
"Nano Fiber Matrices B.V. (Nano-FM) werd in 2011 opgericht als een spin-out van
onderzoeksinstituut ³Biomade Technology Foundation´Gebruikmakend van een
viertal patenten richtte NanoFM zich primair op de ontwikkeling en toepassing van een
2D synthetische gel op basis van zelf assemblerende nanovezels voor humane
celkweek. Rond 2013 bleek de markt voor 2D producten minder interessant dan in de
jaren ervoor gedacht en ontstond de overtuiging dat 3D toepassingen voor de toekomst
veel interessanter zouden zijn. Na een directiewisseling werd het product ArtiCYT
doorontwikkeld als basisformulering naar een 3D omgeving. Tegelijkertijd werd in
toenemende mate gezocht naar marktpartijen om mee samen te werken bij het testen en
bij de toekomstige commercialisatie.
Eind 2014 werd met PerkinElmer (PE), een beursgenoteerde onderneming actief in de
life sciences sector, op hun verzoek een exclusief distributiecontract getekend voor het
2D product. Medio 2015 volgde een eveneens exclusief distributiecontract voor 3D in
combinatie met de start van een uitvoerig testtraject om de werking te bewijzen. Het 3D
contract met PE voorzag in de out-of-pocket betaling van initieel ca. € 100.000 in 2015,
gevolgd door andermaal € 100.000 een jaar later, mits de testen bevredigend verliepen.
Ultimo 2015 leek ArtiCYT zich in verschillende tests voldoende bewezen te hebben voor
de belangrijkste cellijnen op het gebeid van kanker. Wetenschappelijke publicaties
moesten gaan volgen op gedane en nog lopende tests, waaraan in 2016 verder is
gewerkt. Ten aanzien van stamcelkweek was verdere optimalisering nog gewenst;
Hieraan is in 2016 in samenwerking met stamcelonderzoekers bij UMCG en het
Hubrecht Instituut veel aandacht besteed.
Op 3 augustus 2016 heeft PE het 3D contract formeel opgezegd. Daarmee kwam de
commercialisatie door PE te vervallen. NanoFM bestrijdt de motivering van deze
opzegging nog steeds.
In de maanden na de opzegging van het 3D contract door PE heeft NanoFM gezocht
naar nieuwe commercialiseringspartners en nieuwe private financiering. Nadat
concurrenten van PE geen interesse toonden in ArtiCYT, heeft NanoFM ook gekeken
naar een nieuw commercialiseringsmodel voor haar producten, gebaseerd op
rechtstreekse verkoop aan partners (primair Hubrecht Instituut en UMCG) in
validatietrajecten voor medische applicaties, gevolgd door verkopen aan instituten die
volgend zijn aan deze partners. Begin 2017 heeft Hubrecht Instituut laten weten in 2017
QLHWYRRUQHPHQV]LMQRYHUWHJDDQWRWHHQVXEVWDQWLsOHDDQNRRSYDQ$UWL&<7,QIHEUXDUL
en maart zijn mogelijkheden voor overlevingsscenario¶s met de partners in
gesubsidieerde projecten onderzocht. Deze overlevingsscenario¶s bleken medio maart
2017 niet haalbaar."
Naar aanleiding hiervan stelt de curator nog nader onderzoek in met betrekking tot:
GHZLM]HYDQEHsLQGLJLQJYDQGHGLVWULEXWLHRYHUHHQNRPVWPHW3HUNLQ(OPHU
- met betrekking tot het "verdienmodel".

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
4.
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Aantal in jaar voor faillissement
4.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 5 april 2017.

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft een personeelsbijeenkomst belegd tezamen met het UWV,
ontslagbrieven opgesteld en vragen beantwoord.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Er zijn geen onroerende zaken in bezit.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De vennootschap beschikt over een kantoor- en laboratoriuminventaris, zoals
gespecificeerd in het verslag van NTAB, wat als aparte bijlage in het programma
7RH]LFKWZRUGWJHSORDG

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Hoewel de curator nog geen opgave van en fiscale vordering ontving, moet daarmee
wel rekening worden gehouden. onder andere uit door crediteuren terug te vorderen
omzetbelasting; het bodemvoorrecht is derhalve van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is sprake van een beperkte voorraad stamcellen; naar het zich laat aanzien
YHUWHJHQZRRUGLJWGH]HYRRUUDDGJHHQFRPPHUFLsOHZDDUGH

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De vennootschap ontving ten behoeve van het door haar verrichte onderzoek
verschillende subsidies; mogelijk zijn hieruit nog bedragen te ontvangen.
Voorts beschikt de vennootschap over IE-rechten, waaronder octrooirechten. De laatste
]LMQHYHQZHOUHHGVYyyUIDLOOLVVHPHQWGRRUSDQGKRXGHUVXLWJHZRQQHQ'HFXUDWRUKHHIW
dit in onderzoek.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden
Er zijn geen debiteuren.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

08-05-2017

De vennootschap maakte geen gebruik van bancaire financiering. Bij de ABN AMRO
Bank werden twee zakelijke rekeningen aangehouden, welke ten tijde van het
faillissement creditsaldi vertoonden. De curator heeft de creditsaldi, vermeerderd met
mogelijke storneringen, laten overschrijven naar de faillissementsrekening. Totaal werd
bijgeschreven een bedrag van € 12.995,20.
5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er is sprake van verpanding van IE-rechten aan een aantal investeerders van de
vennootschap. De curator ontving inmiddels de hierop betrekking hebbende stukken en
KHHIWppQHQDQGHULQRQGHU]RHNYRRUZDWEHWUHIWGHYHVWLJLQJYDQGH]HUHFKWHQHQGH
wijze van (gedeeltelijke) uitwinning hiervan voorafgaand aan het faillissement.

5.4

Separatistenpositie
Zie 5.3. De betreffende pandhouders zijn separatisten.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
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6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

Datum:

08-05-2017

Er is geen sprake van een voortzetten/doorstart.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator had contact met de accountant (Hut & Co te Groningen). Aan de
boekhoudplicht lijt te zijn voldaan. De curator onderzoekt dit nog nader.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn steeds tijdige gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Is niet van toepassing in verband met de omvang van de vennootschap.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
Hiervoor is voorlasnog niet gebleken. De curator heeft de wijze van uitwinning van de
IE-rechten (zie 5.3) in onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de
curatorenverzekering, de huur over de boedelperiode en loonkosten vergoed door het
UWV over de boedelperiode.
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Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering in gediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er zijn nog geen andere preferente crediteuren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Er zijn zestien crediteuren aangeschreven, waarvan er twee een vordering hebben
ingediend bij de curator.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 151.102,61.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden
Er zijn geen procedures.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.
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Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden verrichten:
- nadere inventarisatie boedel
- verkoop van de activa
- onderzoek uitwinning pandrechten

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op 4 augustus 2017.

10.4

Werkzaamheden
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