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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

M2 POWER B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M2 

Power B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

34356927, statutair gevestigd te Amsterdam en zaakdoende te 

(1052 BV) Amsterdam aan de Jacob Catskade 43-2, hierna te 

noemen: ‘M2 Power’. 

Faillissementsnummer :   C/13/17/269 F  

Datum uitspraak : 25 juli 2017 

Uitgesproken op : op aangifte van een schuldeiser, te weten SP Innovation B.V.  

Curator  :   mr. D.J. van Dongen (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 

KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: vandongen@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. I.M. Bilderbeek 
Activiteiten onderneming : exploitatie van een onderneming zich richt op onderzoek naar en 

handel in lithium accu’s. 

Omzetgegevens : 2013: EUR 57.820,= 

   2014: EUR 102.304,= 

  2015: EUR 49.153,= 

  2016: onbekend 

Personeel gemiddeld aantal : 1 

Datum verslag : 18 augustus 2017 

Verslagperiode : 25 juli - 17 augustus 2017 

Bestede uren in verslagperiode : 12,3 uren 

Bestede uren totaal : 12,3 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : nihil 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden, 
medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 
curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 
vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 
oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
M2 Power is opgericht bij notariële akte van 28 juli 2010 door de heer D. van Gogswaardt (“Van 
Gogswaardt”), SPinvest B.V. (“SP”) en Peeraer Holding B.V. (“PH”). Van Gogswaardt houdt 
30% van de aandelen, SP en PH houden ieder 35% van de aandelen. 
 
Het bestuur van M2 werd vanaf de oprichting gevormd door Van Gogswaardt en SP. Vanaf mei 
2013 is Van Gogswaardt de enige bestuurder van M2 Power. 

 

1.2  Winst en verlies (resultaat voor belastingen) 
 2013: EUR 55.824,= verlies 
 2014: EUR 39.483,= 
 2015: EUR 67.244,= 
 2016: onbekend  

 

1.3 Balanstotaal 
 2013: onbekend 
 2014: onbekend 
 2015: onbekend 

 2016: onbekend 

 

1.4 Verzekeringen 
Naar opgaaf van het bestuur beschikte M2 Power tot en met eind 2015 over de gebruikelijke 
bedrijfsverzekeringen.  
 
De curator heeft de documentatie opgevraagd. 

 

1.5 Huur 
Van een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte lijkt (thans) geen sprake. De activiteiten van 
M2 Power werden op datum faillissement gedreven vanaf het woonadres van Van Gogswaardt. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 
 
Activiteiten en oorzaak van het faillissement 
Het bestuur van M2 Power heeft als volgt verklaard over de activiteiten van M2 Power en de 
oorzaken van het faillissement. 
 
M2 Power exploiteerde een onderneming die zich richt op onderzoek naar en handel in lithium 
accu’s. Het bestuur is van oordeel dat het faillissement van M2 Power is veroorzaakt door de 
trage marktacceptatie van lithium batterijen. Over de jaren 2011 en 2012 realiseerde M2 Power 
haar break even omzet vanwege enkele early adopters die geïnteresseerd waren in lithium 
batterijen, ondanks de hoge prijs.  
 
In de jaren die volgden merkte M2 Power dat lithium accu’s minder gewild waren. M2 Power kon 
minder goed concurreren met andere marktpartijen. Omdat lithium accu’s de core business 
waren van M2 Power, kon zij zich geen lage marges veroorloven. Concurrenten van M2 Power 
bieden doorgaans een groter assortiment accu’s aan waardoor zij de kosten beter konden 
spreiden. Daardoor konden die partijen zich een lage marge op lithium accu’s wel veroorloven.  
 
M2 Power is naar eigen zeggen te vroeg gespecialiseerd. 
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2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
1 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 1  

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

Van Gogswaardt had een arbeidsovereenkomst met M2 Power. Met machtiging van de rechter-

commissaris heeft de curator de arbeidsovereenkomst met Van Gogswaardt op 3 augustus 

2017 opgezegd. 

 

Van Gogswaardt is reeds sinds begin 2017 werkzaam in loondienst bij een ander bedrijf. De 

curator heeft met Van Gogswaardt afgesproken dat hij om die reden geen beroep zal doen op 

de loongarantieregeling van UWV. 

 

 

3. ACTIVA 

 

 Onroerende zaken 

3.1 De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen. 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.2 Van Gogswaardt maakt gebruik van een laptop die in eigendom toebehoort aan M2 Power. Van 

Gogswaardt heeft aangegeven de laptop van de curator over te willen nemen. De curator zal in 

overleg treden met de Van Gogswaardt en in voorkomend geval toestemming vragen aan de 

rechter-commissaris. 

 

 De curator heeft verder geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.3  De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen. 

 

 Andere activa 

3.4 Beschrijving 

 Van Gogswaardt maakt gebruik van een laptop die in eigendom toebehoort aan M2 Power. Van 

Gogswaardt heeft aangegeven de laptop van de curator over te willen nemen. De curator zal in 

overleg treden met de Van Gogswaardt en in voorkomend geval toestemming vragen aan de 

rechter-commissaris. 

 

 De curator heeft verder geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

 
 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 De curator heeft geen debiteurenportefeuille aangetroffen. 
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5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

M2 Power bankierde bij Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”). Er is sprake van beperkt 

bancair krediet. Er zijn geen zekerheden gesteld. Rabobank heeft een vordering ingediend van 

EUR 18.890,40. 

 

5.2 Leasecontracten, Beschrijving zekerheden, Separatistenpositie, Boedelbijdragen, 

Eigendomsvoorbehoud, Reclamerechten, Retentierechten 
Nog niet bekend. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

 Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot een doorstart. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De curator heeft een klein gedeelte van de boekhouding ontvangen. Een (groot) deel van de 

administratie ontbreekt. Van het bestuur van M2 Power vernam de curator er in de laatste jaren 

slechts een beperkte financiële boekhouding werd gevoerd. Het bestuur van M2 Power heeft 

enkel een aantal winst- en verliesrekeningen verstrekt, die naar verluidt door het bestuur zelf 

werden opgesteld. 

 

De curator zal onderzoek doen en voornoemde omstandigheid betrekken in het onderzoek naar 

de rechtmatigheden. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

 Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er over de jaren 2013 t/m 2016 

geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. De jaarrekening over 2012 is te laat gedeponeerd, 

namelijk op 7 december 2015. 
 
Ter zake de jaarrekeningen over 2012 t/m 2015 lijkt derhalve sprake te zijn van een schending 
van de verplichtingen uit artikel 2:394 lid 3 BW. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een accountant 

niet vereist. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 De curator beschikt nog niet over het register van aandeelhouder. De curator heeft het register 
van aandeelhouders opgevraagd, en zal controleren of de aandelen (conform de statutaire 
bepalingen) zijn volgestort bij de oprichting van de vennootschap, dan wel bij de uitgifte van de 
aandelen. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 Zal nog worden onderzocht. 
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7.6 Paulianeus handelen 

 Zal nog worden onderzocht. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 1 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 18.890,40 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

 Voor zover bekend is M2 Power niet betrokken bij procedures. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op; 

 Het trachten te verkrijgen van de administratie van M2 Power; 

 Een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek; 

 Communicatie met crediteuren om de oorzaken van het faillissement vast te stellen; 

 Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden. 
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10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie (3) maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 18 

augustus 2017. 

 

 

 

 

D.J. van Dongen, 

curator 

 

 

 

 

 

 


