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EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG  
EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN 

 
1. MEXX EUROPE B.V.  
2. MEXX HOLDING NETHERLANDS B.V  
3. MEXX EUROPE INTERNATIONAL B.V. 
4. MEXX EUROPRODUCTION B.V.  
5. MEXX EUROPE HOLDING B.V. 

 

 
 
Gegevens ondernemingen : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   MEXX EUROPE B.V. (hierna: “ME”), statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan 
Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 28054067; 

   2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   MEXX HOLDING NETHERLANDS B.V. (hierna: “MHN”), statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de 
Johan Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 28048659; 

   3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   MEXX EUROPE INTERNATIONAL B.V. (hierna: “MEI”), statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de 
Johan Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 28100841; 

   4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   MEXX EUROPRODUCTION B.V. (hierna: “MEP”), statutair 

gevestigd te Voorschoten en kantoorhoudende te (1066 JS) 
Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 400, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
28054654; 

   5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   MEXX EUROPE HOLDING B.V. (hierna: “MEH”), statutair gevestigd 

en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan 
Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 28048657. 

 
Faillissementsnummers :   1. ME F.13/14/662 
   2. MHN F.13/14/663 
   3. MEI  F.13/14/664 
   4. MEP F.13/14/671 
   5.  MEH F.13/15/49  
 
Datum uitspraak : 1. ME 4 december 2014  
   2. MHN 4 december 2014 
   3. MEI 4 december 2014 
   4. MEP 10 december 2014 (bij vonnis van rechtbank Den Haag)  
   5. MEH 3 februari 2015 
 
Uitgesproken op : Alle faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte. 
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Curator  :   mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: mexx@fortadvocaten.nl). 
 
Rechter-commissaris  : mr. L. van Berkum 
 
Activiteiten onderneming : Groothandel en ontwerp van bovenkleding, exploitatie van winkels in 

bovenkleding en modeartikelen, coördinatie van productieactiviteiten 
van groepsvennootschappen en aanverwante ondernemingen en 
exploitatie van en handel in industriële eigendomsrechten. 

 
Personeel gemiddeld aantal : 1. ME 299  

2. MHN 282  
3. MEI 228  
4. MEP 1  
5. MEH - 

 
Datum verslag : 22 februari 2015  
Verslagperiode : 4 december 2014 – 22 februari 2015 
 
Bestede uren in verslagperiode : 2.769,1 uren 
Bestede uren totaal : 2.769,1 uren 
 
Saldi faillissementsrekeningen : 1. ME EUR  11.952.214,38 

2. MHN EUR    2.708.357,82 
3. MEI EUR         41.254,00 
4. MEP EUR   - 
5. MEH EUR   - 
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ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in deze faillissementen vindt geconsolideerd plaats. Dat geldt niet voor de materiële 
afwikkeling, die per vennootschap zal plaatsvinden. 
 
De verslagen in deze faillissementen zijn ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009. Bij de verwerking van de financiële gegevens in een Tussentijds Financieel 
Verslag is gekozen voor het model bekend onder de naam Standaard Financieel Verslag van de 
werkgroep afwikkeling faillissementen 2011. Per vennootschap is een Financieel Verslag opgemaakt. Het 
is niet altijd eenvoudig om betalingen toe te schatten aan de juiste vennootschap, omdat interne 
rechtsbetrekkingen niet altijd eenduidig zijn geadministreerd. Daarom is het mogelijk dat latere correcties 
moeten worden verwerkt, hetgeen gevolgen kan hebben voor de opgegeven saldi van de 
faillissementsrekeningen. 
 
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 bestuurders, 
medewerkers en betrokken derden, 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 Introductie 
Mexx is een Nederlandse modehuisketen en kledinggroothandel. Het is internationaal actief en bekend in 
grote delen van de wereld. Het bedrijf werd in 1986 opgericht door de heer Rattan Chadha en was een 
samenvoeging van de modewinkels Moustache (herenmode) en Emanuelle (damesmode). De beginletters 
M en E werden de eerste twee letters van het nieuwe merk Mexx en de daaropvolgende X-en waren, zo 
werd uitgelegd, twee zoenen om het samengaan te bezegelen. Mexx bediende zich in haar marketing van 
speelse symbolen die aansloten bij een positieve levensstijl en die werden gepresenteerd als de 
kernwaarden van het merk. 
 
Daarmee had Mexx succes en al snel werden haar activiteiten uitgebreid. Mexx vond wholesale klanten in 
allerlei delen van de wereld en realiseerde zelf expansie in Europa en Noord-Amerika. Mexx werd 
uitgebouwd tot een internationaal lifestylemerk met heren-, dames- en kinderkleding alsmede 
modeaccessoires.  
 
In 2001 werden de aandelen in Mexx verkocht aan het Amerikaanse kledingbedrijf Liz Claiborne Inc voor 
(naar verluidt) $ 430 mln. Chadha bleef daarna nog enige jaren aan Mexx verbonden om de transitie te 
begeleiden. Er kwamen in die periode veel nieuwe Mexx winkels bij, waaronder op Fifth Avenue in New 
York. Er werd een prestigieus hoofdkantoor geopend aan de A4 tussen Amsterdam en Schiphol. Op haar 
hoogtepunt kende Mexx meer dan 10.000 verkooppunten en werden er goede omzetten behaald.  
 
De onstuimige groei werd onvoldoende geschraagd door een solide interne en operationele structuur en 
voldoende winstgevendheid. Gaandeweg verloor Mexx haar marktpositie en verloor zij bovendien de 
aansluiting bij haar traditionele kernwaarden. De collecties werden als ongeïnspireerd ervaren en de 
concurrentie van fast fashion ketens zoals Zara en H&M was erg groot. Mexx werd een merk dat in het 
ongedefinieerde midden lag; ergens tussen goedkopere aanbieders en luxemerken in. Die positie maakte 
het moeilijk om een onderscheidend imago te handhaven. 
 
In het najaar van 2011 verkocht Liz Claiborne Inc de aandelen Mexx aan de Amerikaanse 
investeringsmaatschappij The Gores Group, LLC (hierna: “Gores”), waarbij zij aanvankelijk een klein 
belang hield in een joint venture met Gores. De waarde van Mexx werd in 2011 nog maar op $ 85 mln 
getaxeerd. Mexx werd opgenomen in het investeringsportfolio van het fonds Gores Capital Partners III, 
L.P., een van de investeringsfondsen van Gores. Eind 2013 was de omvang van dit fonds $ 2,1 miljard. 
Het fonds richt zich op control investments in slecht presterende en ondergewaardeerde middle-market 
ondernemingen en tracht waarde te ontsluiten door het verbeteren van interne operationele expertise. Op 
grond van interne investeringsparameters mocht niet meer dan 10% van het fonds geïnvesteerd worden in 
Mexx.  
 
Er werden allerlei plannen ontwikkeld en nieuwe marketingactiviteiten ontplooid. Zo werd bijvoorbeeld de 
Nederlandse filmactrice Carice van Houten ingehuurd voor een marketingcampagne. 
 
De gewenste verbeteringen lieten zich niet zien. In 2012 was in de totale groep sprake van een verlies van 
EUR 86 mln, in 2013 van EUR 82 mln op een omzet van EUR 452 mln. Wederom werden nieuwe plannen 
ontwikkeld. Gores intensiveerde haar bemoeienis en wenste in 2012 binnen vijf jaar tot een zodanige 
verbetering van de resultaten te komen, dat Mexx op profijtelijke wijze zou kunnen worden verkocht, het 
liefst via een beursgang. 
 
Over het beleid in het laatste jaar worden in hoofdstuk 1.7 (Oorzaak faillissement) nadere opmerkingen 
gemaakt. Opvallend is in ieder geval het grote aantal bestuurswisselingen; dat was zorgwekkend hoog. In 
2013 werd een nieuwe ontwerpster aangesteld, van wie veel werd verwacht. De curator meent dat de 
sterke focus op een wijziging van de collectie, onvoldoende werd ondersteund door noodzakelijke 
herstructureringen.   
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Nadat de resultaten in 2014 bleven tegenvallen, is op 4 december 2014 het faillissement uitgesproken van 
de belangrijkste en meest centrale groepsvennootschap: Mexx Europe. Ten gevolge daarvan volgden vele 
andere faillissementen van buitenlandse Mexx-vennootschappen en werd het gehele concern lamgelegd, 
zoals de buitenlandse retailactiviteiten en de ontwerpafdeling. Begin december had Mexx winkels in vijftig 
landen. Daarnaast waren er ook nog eens veel franchisenemers. 
 
Er waren geen voorbereidingen getroffen om te voorzien in de gevolgen van het faillissement, dat als een 
grote verrassing kwam. 
 
 
1.2 Directie en organisatie 
Ten tijde van de faillietverklaringen bestond de Mexx-groep uit dertig vennootschappen, waarvan zes 
vennootschappen met een statutaire vestigingsplaats in Nederland. Met uitzondering van Mexx Lifestyle 
B.V. (hierna ook: “ML”) zijn alle Nederlandse entiteiten in staat van faillissement verklaard.  
 
De overige vennootschappen hebben hun statutaire vestigingsplaats in het buitenland. Vrijwel alle  
buitenlandse vennootschappen zijn gedurende de verslagperiode in staat van faillissement verklaard. 
Daarbij is de curator niet betrokken geweest en zijn naar plaatselijk recht buitenlandse curatoren 
aangesteld. De faillissementen van de buitenlandse entiteiten vallen buiten het bestek van deze 
verslaglegging.  
 
Het zenuwknooppunt van de Mexx-organisatie lag in Nederland, met name bij ME. Bij de Nederlandse 
vennootschappen was de centrale organisatie ondergebracht (‘shared services center’) en werd de 
distributie van de gehele Mexx-groep geregeld.  
 
Als bijlage 1 is aan dit verslag een organogram (“legal tree”) gehecht van de Mexx-groep, zoals dat gold 
ten tijde van de faillietverklaringen.  
 
ML is, volgens opgave van het handelsregister, sinds 25 september 2011 enig aandeelhouder in het 
kapitaal van MEH.  Op haar beurt is MEH enig aandeelhouder in het kapitaal van MEI. Samen met MEH 
houdt MEI de aandelen in het kapitaal van MHN. Deze laatste vennootschap is op haar beurt sinds 
14 maart 2000 enig aandeelhouder in het kapitaal van ME en MEP.  
 
Het bestuur van de Mexx-groep wordt gevormd door mevrouw J. Hansen en (deels middellijk door) de 
heer M. Tank. Mevrouw J. Hansen trad op 1 oktober 2013 aan als bestuurder (CCO). De heer M. Tank 
trad op 1 september 2014 aan als (middellijk) bestuurder (CFO). De heer M. Stone van Gores was feitelijk 
bestuurder (CEO). Voor alle gefailleerde vennootschappen geldt dat de bestuurders zelfstandig bevoegd 
waren om de vennootschappen te vertegenwoordigen.  
 
De vennootschapsstructuur laat zich beter begrijpen bij een duidelijk beeld van afzet en supply. Voor de 
afzet van haar producten maakte de Mexx-groep gebruik van verschillende kanalen. Het belangrijkste 
afzetkanaal was wholesale, waarbij goederen worden verkocht en geleverd aan binnenlandse en 
buitenlandse bedrijven. Wat betreft wholesale was sprake van vijf varianten:  
(i) onafhankelijke winkelketens,  
(ii) franchisepartners,  
(iii) grote warenhuizen buiten Nederland,  
(iv) digitale verkoopkanalen en  
(v) distributeurs.  
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Daarnaast was sprake van een retailkanaal: verkoop van producten direct aan consumenten. Er waren vijf 
retailvarianten: 
(i) eigen winkels,  
(ii) buitenlandse winkels, die toebehoren aan buitenlandse Mexx-entiteiten,  
(iii) Shop-in-Shops  (zoals in de warenhuizen van Vroom & Dreesmann), 
(iv) outletwinkels en  
(v) franchisepartners.  
 
 
1.3  Balanstotaal, omzet, winst en verlies 
De gefailleerde vennootschappen maken deel uit van een concern en zijn 100% (indirecte) deelnemingen 
van ML Deze vennootschap is nog niet failliet verklaard omdat Gores betrokkenheid wenst bij het 
Canadese insolventieproces van Mexx Canada. ML publiceert geconsolideerde jaarverslagen. De 
financiële gegevens van de gefailleerde vennootschappen zijn daardoor onderdeel van de 
geconsolideerde jaarrekening. De meest recente geconsolideerde jaarrekening (over 2013) van ML is aan 
dit verslag gehecht als bijlage 2.  
 
MEH heeft tot 2010 (geconsolideerde) jaarrekeningen gepubliceerd, daarna niet meer. In dit verslag is 
getracht tot een separate weergave van de cijfers te komen van de vennootschappen die door deze 
faillissementen zijn geraakt (dus zonder Canada). De hieronder genoemde financiële gegevens zijn dan 
ook geconsolideerde gegevens van alleen MEH en de aan haar verbonden vennootschappen. Deze 
gegevens zijn ontleend aan interne rapportages, waarbij geen accountantscontrole is toegepast. 
 
 
 
 
 
 
     (alle bedragen in EUR * mln) 

 
1.4 Verzekeringen 
Er werd gebruikt gemaakt van de assurantietussenpersoon AON Risk Solutions. De failliete entiteiten zijn 
veelal meeverzekerd onder de volgende polissen van ML:  

• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 
• Brandverzekering (All Risks) 
• Transportverzekering 
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
• Excedent bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
• Employment Practices Liability Insurance (inmiddels vervallen) 
• Reisverzekering (inmiddels vervallen) 

 
De verzekeringspremies waren voldaan tot het einde van het jaar 2014, met uitzondering van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarvan was de premie niet betaald, zodat er geen dekking 
bestond. De premie is alsnog betaald uit de boedel. De kosten bedroegen EUR 17.665. De 
brandverzekering en de aansprakelijkheids- en transportverzekeringen zijn verlengd tot en met het eerste 
kwartaal 2015. De totale kosten bedroegen circa EUR 116.294,66. 
 
 
 
 
 
 

 Balanstotaal Netto Omzet Resultaat na belastingen 

2014 (okt) 144,2 254,3 18,3 -/- 

2013 148,7 320,1 48,4 -/- 

2012 145,7 352,2 55,4 -/- 
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Bij de navolgende verzekeringen is ML verzekeringnemer: 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

Verzekeraar: RSA Insurance Group 
Looptijd: 1 januari 2015 tot en met 1 april 2015 (verlengd door curator) 
Verzekerd bedrag: EUR 20 mln per jaar, met aanvullende limieten 
Systeem: claims made 

• Brandverzekering  
Verzekeraar: FM Insurance Company Limited 
Looptijd: 1 januari 2015 tot en met 1 april 2015 (verlengd door curator) 
Verzekerd bedrag: polis limiet is EUR 275 mln per schadegeval 
Systeem: n.v.t. 

• Transportverzekering (Marine Cargo Extended All Risks insurance)  

Verzekeraar: XL Insurance Company PLC 
 Looptijd: 1 januari 2015 tot en met 1 april 2015 (verlengd door curator) 

Verzekerd bedrag: 5 - 20 mln per transport, aanvullende limieten 
Systeem: claims made 

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  
Verzekeraar: Allianz Global Corporate & Specialty 
Looptijd: 31 oktober 2013 tot en met 30 april 2015 
Verzekerd bedrag: EUR 20 mln gedurende de hele looptijd, aanvullende limieten 
Systeem: claims made 

• Excedent bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Verzekeraar: Navigators / Nual AG 
Looptijd: 31 oktober 2014 tot en met 1 mei 2015 
Verzekerd bedrag: EUR 10 mln gedurende de hele looptijd, aanvullende limieten 
Systeem: claims made 

 
 
1.5 Huurovereenkomsten  
Alle bedrijfsruimten werden gehuurd. Het gaat daarbij om het hoofdkantoor te Amsterdam, het 
distributiecentrum te Voorschoten, 19 winkelpanden en een opslagruimte op Schiphol Plaza. Vier 
winkelruimten worden onderverhuurd aan franchisenemers dan wel onderhuurders die anderszins zijn 
gebonden aan toepassing van de Mexx-formule. Daarnaast werd door Mexx ten behoeve van haar shops-
in-stores winkelruimte gehuurd van de besloten vennootschap V&D B.V. (hierna: “V&D”). Ten slotte 
huurde ME van VR Maasmechelen Tourist Outlet Comm. VA (hierna: “VR”) winkelruimte in het 
outletcentrum Maasmechelen Village te Maasmechelen (België). 

 
Hoofdkantoor Amsterdam 

ME huurt van Johan H (Amsterdam) B.V. zes verdiepingen in het kantoorgebouw aan de Johan 
Huizingalaan 400 te Amsterdam alsmede alle bijbehorende 200 parkeerplaatsen (hierna: “het 
Hoofdkantoor”). De gehuurde kantoorruimte heeft een oppervlakte van 12.032 m2. Het gehuurde doet 
dienst als hoofdkantoor. De jaarlijkse huurprijs bedraagt ongeveer EUR 2.250.000 inclusief btw. De 
huurovereenkomst is door de curator per 30 december 2014 ex artikel 39 Fw opgezegd. 
 
De doorstartpartij heeft aangegeven de huur van drie van de zes verdiepingen over te willen nemen. De 
curator is hierover met de betrokken partijen in overleg. 
 
Distributiecentrum Voorschoten  

ME en MEH huren van ABN AMRO Bouwfonds Vastgoedfonds VII Distrifonds II Nederland C.V. (hierna: 
“AA Bouwfonds”) en Stichting Bewaarder Distrifonds II een bedrijfsruimte groot 27.969 m2, een 
kantoorruimte groot 5.530 m2 alsmede 200 parkeerplaatsen te Voorschoten, gelegen aan de 
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Industrieweg 15a (hierna: “het Distributiecentrum Voorschoten”). Het gehuurde doet dienst als 
distributiecentrum. Na aftrek van de geldende huurkorting bedraagt de jaarlijkse huurprijs ongeveer 
EUR 2.260.000 inclusief btw. De huurovereenkomst is door de curator per 30 december 2014 ex artikel 
39 Fw opgezegd. Bij aanvang van de huurovereenkomst is voor ME een bankgarantie gesteld ad 
EUR 781.382. De bankgarantie is door AA Bouwfonds voor het volledige bedrag ingeroepen.    
 
De doorstartende partij heeft aangegeven de huur van het Distributiecentrum Voorschoten over te willen 
nemen. De curator faciliteert de totstandkoming van een nieuwe huurovereenkomst en voert overleg over 
de datum van oplevering van het gehuurde.  
 
Eigen Winkels 

MHN huurt van diverse verhuurders winkelruimten. Voor de in totaal 19 winkelpanden bestaan 
21 huurovereenkomsten (hierna gezamenlijk: “de Eigen Winkels”). De vestiging in Maastricht bestaat uit 
drie samengevoegde winkelruimten. Ter ondersteuning van de winkel op Schiphol Plaza, worden op 
Schiphol een magazijnruimte en een viertal parkeerplaatsen gehuurd.  
 
De jaarlijkse huurprijs voor Eigen Winkels gezamenlijk bedraagt ongeveer EUR 7.000.000 inclusief btw, 
waarvan ongeveer EUR 200.000 rechtstreeks wordt voldaan door de onderhuurders van de vestigingen in 
Middelburg en Sittard. Aan de onderhuurders is meegedeeld dat betaling van de huur uitsluitend 
bevrijdend kan worden gedaan op de faillissementsrekening. Voor de winkels op Schiphol Plaza en in 
Roermond geldt dat naast de vaste huur tevens een omzetgebonden huurprijs dient te worden voldaan. 
Deze variabele component is niet in bovengenoemde jaarlijkse huurprijs begrepen. De jaarlijkse huurprijs 
voor de magazijnruimte op Schiphol Plaza bedraagt ongeveer EUR 22.500 inclusief btw.   
 
De curator heeft vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff V.O.F. (hierna: “DTZ”) ingeschakeld om de 
winkelportefeuille van MHN te waarderen.  
 
Naar aanleiding van het advies van DTZ heeft de curator twee makelaars, te weten DTZ en Jacobs & Van 
der Meij, ingeschakeld om kandidaten te zoeken voor de overname van een aantal  winkels. De 
activiteiten van de beide makelaars richtten zich op de overname van de winkels te (i) Amsterdam 
(Hartenstraat 20a), (ii) Arnhem (Ketelstraat 15) en (iii) Utrecht (Oudegracht 129-129a). In diverse gevallen 
kon de curator een indeplaatsstelling vorderen. 

Ad (i): Amsterdam (Hartenstraat 20a) 

Voor de winkelruimte te Amsterdam is een overnamepartij gevonden. Tussen de verhuurder en de 
overnamepartij is inmiddels overeenstemming bereikt, waardoor een indeplaatsstellingsprocedure 
achterwege kan blijven. Oplevering van de winkel heeft plaatsgevonden op 15 februari 2015. De 
netto-opbrengst voor de boedel bedraagt EUR 65.000 exclusief btw. 
Ad (ii): Arnhem (Ketelstraat 15) 

Voor de winkelruimte te Arnhem gelegen aan de Ketelstraat 15 bleek uiteindelijk geen interesse. 
De winkel is op 30 januari 2015 definitief gesloten.  
Ad (iii): Utrecht (Oudegracht 129-129a) 
Nadat de verhuurder van de winkelruimte te Utrecht aangaf niet aan indeplaatsstelling te willen 
meewerken, is onderhandeld. Met de verhuurder is overeenstemming bereikt over beëindiging van 
de huurrelatie per 1 april 2015. De opbrengst voor de boedel bedraagt EUR 450.000 exclusief btw. 

 
Met instemming van de verhuurder van de winkelruimte te Utrecht is de winkel voor de duur van 
twee maanden (februari en maart 2015) onderverhuurd. De tijdelijke onderhuurder heeft in het 
pand een pop-up store gevestigd. De opbrengst voor de boedel bedraagt EUR 30.000 exclusief 
btw. 
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Acht van de in totaal 19 Nederlandse winkels maken onderdeel uit van de doorstart, te weten: 
(i) Amersfoort, (ii) Amsterdam Schiphol Plaza, (iii) Den Bosch, (iv) Den Haag, (v) Haarlem, (vi) Maastricht 
(betreft drie huurovereenkomsten), (vii) Nijmegen en (viii) Roermond. De curator faciliteert de 
totstandkoming van nieuwe huurovereenkomsten met de doorstarter.   
 
De vier winkels in (i) Etten-Leur, (ii) Heerlen, (iii) Middelburg en (iv) Sittard worden aan derden 
onderverhuurd ten behoeve van het exploiteren van een winkel onder toepassing van de Mexx-formule. 
Aan de onderhuurders is meegedeeld dat de curator na beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst het 
huurgenot niet langer kan verschaffen.  
 
De overige winkels, te weten (i) Apeldoorn, (ii) Lelystad, (iii) Rijswijk en (iv) Tilburg zijn uiterlijk op 
21 januari 2015, te weten de einddatum van de arbeidsovereenkomsten, gesloten. De curator  heeft de 
ontruiming en oplevering van de winkels in voorbereiding.  
 
Shop-in-Shops Vroom & Dreesmann 
Naast de eigen winkels exploiteert MHN in Nederland ook 32 Shop-in-Shops in warenhuizen van V&D. 
Feitelijk huurt MHN ten behoeve van de exploitatie van de shops-in-shops vierkante meters winkelruimte in 
de warenhuizen van V&D (hierna gezamenlijk: “de Shop-in-Shops”). Mexx richtte de locaties in met eigen 
winkelinventaris, eigen voorraad en (in de meeste gevallen) eigen personeel.  
 
Partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de overeenkomst. V&D meent dat geen sprake is 
van huurovereenkomsten en stelt dat sprake is van ‘concessieovereenkomsten’ en 
‘consignatieovereenkomsten’, althans overeenkomsten sui generis. Naar het oordeel van de curator is 
sprake van overeenkomsten tot huur van winkelruimte.  
 
In ieder geval is een variabele, aan de omzet gerelateerde huurprijs overeengekomen. De variabele 
huurprijs verschilt per contractvorm en per locatie en varieert van 27% tot 40% van de gerealiseerde 
omzet. Betalingen van klanten worden geïncasseerd via het kassasysteem van V&D, waarna V&D de 
gerealiseerde omzet na aftrek van de variabele huurprijs aan Mexx dient af te dragen. 
 
Daarover heeft debat plaatsgevonden. De curator stelt zich op het standpunt dat zowel in het geval van 
concessie als consignatie sprake is van een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 BW 
(winkelruimte). Dit betekent dat de overeenkomsten opzegbaar zijn ex artikel 39 Fw. De curator heeft op 
23 december 2014 de overeenkomsten op die grond opgezegd. 
 
Met het oog op een mogelijke verkoop en overdracht van activiteiten van Mexx heeft de curator echter 
besloten de Shop-in-Shops na faillietverklaring van MHN zo veel mogelijk voort te zetten.  
Daarmee is een aanzienlijke omzet gegenereerd. V&D ging niet over tot afdracht van de verschuldigde 
bedragen, hetgeen tot strubbelingen heeft geleid. De curator wijt die strubbelingen aan de precaire 
financiële positie van V&D.  
 
Het is gelukt om de Shop-in-Shops een onderdeel te doen zijn van de doorstart. De doorstartende partij is 
in overleg getreden met V&D over de overname c.q. voortzetting van de Shop-in-Shops. Dat heeft 
geresulteerd tot verbeterde betalingen door V&D. 
 
Voor de financiële implicaties van de voortzetting en doorstart wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van dit 
verslag. 
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Maasmechelen (België) 
Op basis van een ‘Mutual Services Agreement’ huurt ME winkelruimte in het outletcentrum Maasmechelen 
Village te Maasmechelen (België). De winkelruimte werd feitelijk geëxploiteerd door de Belgische entiteit. 
De winkelruimte maakt onderdeel uit van de doorstart. Om die reden is de overeenkomst vooralsnog niet 
door de curator opgezegd. De curator faciliteert de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst tussen 
VR en de doorstartpartij.  
 
 
1.6  Diverse werkzaamheden 
De curator heeft in de beginfase van het faillissement slechts op moeizame wijze een helder beeld kunnen 
verkrijgen. De belangrijkste oorzaak daarvan was, dat het faillissement niet was voorbereid en er binnen 
het bestuur geen duidelijk aanspreekpunt was voor de curator. Het bestuur leek vooral te zijn gedreven 
door angst voor mogelijke persoonlijke gevolgen van het faillissement en niet door een wens om te komen 
tot een behoud van delen van de onderneming. De heer Stone van Gores was op het moment van 
faillietverklaring en de dagen daarna niet meer in Nederland. 
 
De bekendmaking van het faillissement door de media kwam volkomen onverwacht en heeft bij veel 
partijen een paniekreactie veroorzaakt. Met uitzondering van ABN AMRO Commercial Finance N.V. 
(“ACF”) en leverancier Li&Fung waren betrokken partijen niet geïnformeerd over financiële problemen, 
maar ook deze twee partijen wisten niet van de faillissementsaanvraag. De curator werd overspoeld met 
berichten en verzoeken van retail- en whole sale afnemers, meer dan honderd leveranciers, financiers, 
pandhouders en verhuurders van bedrijfs- en winkelruimten. Ook de buitenlandse entiteiten verlangden 
informatie, net als de bijna tweeduizend werknemers in het buitenland. 
 
Deze golf van paniek sloeg over naar allerlei voor het bedrijfsproces essentiële leveranciers en 
dienstverleners, waarbij in veel gevallen werd gedreigd om terstond alle leveranties en verrichtingen te 
staken, hetgeen tot een enorme en nodeloze aanwas van schade zou hebben geleid. 
 
In de eerste dagen heeft de curator getracht duidelijkheid te creëren, escalatie te voorkomen en door 
studie van beschikbare gegevens tot een algemeen beeld te komen. Om tot een beeld van de 
ondernemingstructuur te komen, werd begonnen met de goederenstroom van fabriek tot consument 
zowel juridisch, financieel als logistiek in kaart te brengen. Dat gaf inzicht in voorraadposities, 
aanspraken en mogelijkheden voor een doorstart. Daarbij bleek dat -grofweg- de wholesale omzet 
ongeveer 150 mln was. Deze omzet was winstgevend met een positieve ebitda. De retail omzet bedroeg 
100 mln, was verlieslatend met een negatieve ebitda, maar kon op onderdelen winstgevend worden 
gemaakt. 
 
Op grond van deze eerste studie werd al snel duidelijk, dat het gerechtvaardigd was om te streven naar 
een gedeeltelijke doorstart door middel van een activatransactie. Bepaalde delen van de onderneming 
leken immers winstgevend te zijn, dan wel door middel van kleine en correctieve ingrepen die bij een 
activatransactie mogelijk zijn, winstgevend te kunnen worden. 
 
Drie dagen na het faillissement werd een tweeledige doelstelling geformuleerd: 

1. Onderzoek van de mogelijkheden van een doorstart. Besloten werd een virtuele dataroom in 
te richten. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van speciaal geselecteerde werknemers, de 
controller, een externe registeraccountant en zouden ook ACF en Gores om input worden 
gevraagd. 

2. Het opstellen van een liquidatieplan, waarmee de niet-verpande winkelvoorraden op een zo 
profijtelijk mogelijke wijze te gelde zouden worden gemaakt.  
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De plannen sloten goed op elkaar aan en vereisten dat de onderneming werd voortgezet. Daarbij was 
sprake van een spanningsveld, want een doorstart is gebaat bij een behoud van de integriteit van het 
merk (geen ingrijpende uitverkoop) en een liquidatie vergt juist wel uitverkopen. Er is besloten tot een 
geregisseerde uitverkoop om te voorkomen dat de voorraad zou verouderen. 
 
Deze doelstelling leidde tot de strategische keuze om winkels open te houden, informatiestromen 
operationeel te houden en tot het streven de supply chains zoveel mogelijk in leven te laten. Er bestond 
een groot risico dat met het stilvallen van de onderneming alle waarde zou verdampen. Met name het 
voortzetten van de (retail)activiteiten was van groot belang voor de instandhouding van het merk en de 
goodwill van de onderneming.  
 
Ondernemen is een vak apart. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator daarom een op 
het gebied van retail ervaren interim-CEO aangesteld, de heer H. Hovestad 
(www.custommanagement.nl). Hovestad heeft -kort samengevat- de lopende ondernemingsactiviteiten 
aangestuurd, commerciële processen begeleid, een nieuw managementteam geselecteerd en geholpen 
bij het opzetten en begeleiden van de verkoopprocedure van de onderneming. In feite heeft Hovestad 
als een tweede curator geopereerd. De samenwerking met Hovestad is naadloos verlopen. 
 
De curator heeft ook een eigen accountant ingeschakeld, in eerste instantie om de digitale administratie 
veilig te stellen en te assisteren bij de informatievoorziening.  
 
In het eerste weekend (het Sinterklaasweekend) na de faillietverklaring zijn alle Eigen Winkels en een 
groot aantal Shop-in-Shops bezocht door medewerkers van de curator. Er zijn voorzieningen getroffen 
om de winkels open te houden, enerzijds met het doel de aanwezige voorraden optimaal te verkopen en 
anderzijds met het oog op de instandhouding van de onderneming ten behoeve van een doorstart.  
 
Er is een personeelsbijeenkomst georganiseerd en er zijn informatieberichten aan werknemers, 
leveranciers en buitenlandse entiteiten gezonden. Ook zijn vele individuele vragen van werknemers 
beantwoord. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meer rust ontstond onder de werknemers en andere 
betrokken partijen, en de activiteiten konden worden voortgezet. 
 
Daarnaast dienden vele noodverbanden te worden gelegd. Tientallen dwangleveranciers maakten 
aanspraak op onmiddellijke betaling. Ten behoeve van de instandhouding van de onderneming is 
onderzocht welke leveranciers daarvoor noodzakelijk waren. Met hen is een regeling getroffen. Een 
voorbeeld daarvan is het ICT-systeem van Mexx, dat slechts functioneerde door intensieve 
ondersteuning van een externe partij, met wie een regeling moest worden getroffen.  
 
Er zijn voorzieningen getroffen om de activa (met name de voorraden) te behouden en bewaren. Er 
werden voorraden aangetroffen op verschillende locaties. Ten behoeve van de bewaring en ter 
voorbereiding van de liquidatie van deze voorraden zijn regelingen getroffen met betrekking tot 
verzekering, beveiliging, opslag en administratie. 
 
In diezelfde periode is een verkoopprocedure voorbereid. Er is een biedingsprotocol opgesteld en een 
virtuele data room ingericht, waarin zoveel mogelijk informatie die relevant was voor een doorstart werd 
geplaatst. Gores heeft daarbij input verschaft. Diverse partijen zijn benaderd en uitgenodigd deel te nemen 
aan het biedingsproces.  
 
Door de interim-CEO en het managementteam van Mexx is, onder leiding van de curator, een analyse 
gemaakt van de onderneming en de mogelijk te behouden activiteiten. Onder leiding van de interim-CEO 
is een ‘Restart plan’ opgesteld, waarin een propositie aan potentiële kopers werd verschaft en 
onderbouwd.  
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Hangende dit proces moest overleg worden gevoerd met een groot aantal partijen, zoals financiers, 
pandhouders en bij de supply chains betrokken hoofdrolspelers. Met velen van hen moest 
overeenstemming worden bereikt om de overname te kunnen realiseren. Zo dienden activa vrij van 
pandrechten te kunnen worden geleverd. Dit overleg liep met enige regelmaat vast en was uitermate 
gecompliceerd en tijdrovend. 
 
Uiteindelijk zijn arrangementen getroffen waarmee onder voorwaarden afstand gedaan werd van 
pandrechten, onder andere op voorraden en IP-rechten. 
 
Na twee maanden werd een doorstartovereenkomst gesloten en zijn grote delen van de Mexx-organisatie 
gered. Voor de specifieke verslaglegging over de voortzetting van activiteiten en de doorstart wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6.  
 
In de eerste periode van het faillissement is een team van zeven advocaten fulltime betrokken geweest. 
Daarbij is op basis van een interne taakverdeling gewerkt en werden regelmatig voortgangsbesprekingen 
gevoerd. Met alle hoofdrolspelers (waaronder belastingdienst, werknemersorganisaties, financiers, 
pandhouders en afnemers) zijn waar mogelijk besprekingen gevoerd. In de eerste verslagperiode zijn 
meer dan 15.000 mails verwerkt en beantwoord. 
 
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Het oorzakenonderzoek verkeert nog in een premature fase. De curator heeft met bestuursleden, 
aandeelhouders en overige betrokkenen besprekingen gevoerd en hen verzocht om visies en  
toelichtingen. Vervolgbesprekingen worden nog gepland. Een eerste en uiterst voorlopige analyse van de 
gesprekken en beschikbare documenten leidt tot het volgende beeld.  
 
Overname Gores 
Nadat kenbaar was dat de resultaten verslechterden, heeft Liz Claiborne, Inc. (“Liz”) in september 2011 
81,25% van haar aandeel in Mexx verkocht aan Gores Capital Partners III, L.P. (“Gores”).  Gores verkreeg 
controlerende zeggenschap in ML, die op haar beurt alle aandelen in MEH en Mexx Canada Company 
hield. De heer R. Reynders van Gores werd aangesteld als bestuurder van ML  
 
De Gores-groep is een ‘control oriented private equity firm’ die zich onder meer heeft gespecialiseerd in 
‘turnaround-cases’, wat betekent dat de groep voornamelijk investeert in bedrijven waar reorganisatie is 
vereist.  
 
Mexx verkeerde ten tijde van de overname in een slechte financiële positie. Omzetten liepen terug en er 
was sprake van een verlieslatende exploitatie. Dit komt tot uitdrukking in de onderstaande grafiek die ziet 
op de omzet van Mexx in Europa. 
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Na de overname door Gores is een managementteam van het kledingmerk Esprit aangesteld om de 
neerwaartse koers te keren. Die wijziging in het management sorteerde niet het gewenste effect. De 
periode daarna kenmerkte zich door regelmatige wijzigingen in het management. Dit zorgde ervoor dat er 
weinig knowhow in de vorm van ervaren medewerkers in het bedrijf aanwezig was. 
 
In 2013 kreeg een partner van Gores, de heer M. Stone, de (feitelijke) leiding over Mexx. Hij stelde 
mevrouw J. Hansen als Chief Creative Officer aan. Onder haar leiding werd aan een nieuwe collectie 
gewerkt. Het merk moest terug naar haar oorspronkelijke positionering en weer een frisse en 
vernieuwende uitstraling krijgen. Het was bekend dat de collectie pas in augustus 2014 in de winkels zou 
liggen. Dat is, hoe die collectie ook zou zijn ontvangen, te laat gebleken.  
 
De sterke focus op een nieuw merk en een nieuwe collectie ging niet gepaard met een focus op 
herstructurering van de bedrijfsorganisatie. Tijdens en na de overname door Gores kenmerkte de 
organisatie zich, volgens betrokkenen, door een onderbezet en zwak bestuur. Er was geen duidelijke en 
consistente visie. De kwaliteit van het cashmanagement was onvoldoende. Door snelle personele 
wisselingen was er geen goede basis voor continuïteit en werden verantwoordelijkheden verkeerd 
ingevuld. 
Dit resulteerde in onbetrouwbare financiële forecasts en andere administratieve problemen. Hierdoor was 
er geen goed zicht op korte en middellange betalingsverplichtingen van Mexx. Daarnaast leek ook sprake 
te zijn van besluiteloosheid en gebrek aan richtinggevend beleid; benodigde hervormingen zijn niet of te 
laat doorgevoerd.  
 
Er zijn externe deskundigen ingehuurd en in augustus werd Mehul Tank aangesteld als Chief Financial 
Officer. Dat leidde bij de financiële rapportages tot verbeteringen. 
 
Beslissingen over financiën – met name het beschikbaar stellen van gelden – werden door Gores zelf 
genomen. Door het bestuur van Mexx is kenbaar gemaakt dat bij iedere liquiditeitshoefte, Gores steevast 
overging tot het verstrekken van een nieuwe financiering. Dat werd omschreven als een infuus, in het 
Engels een ‘drip feed’.  
 
Het statutair bestuur van Mexx verklaart dat zij tot het laatste moment in de veronderstelling verkeerde dat 
Gores zou blijven financieren. In november van 2014 werd voor het eerst duidelijk dat Gores daartoe niet 
meer bereid was. Er werden nog enkele vergeefse besprekingen gevoerd. Omdat Mexx in acute 
liquiditeitsproblemen kwam en het bestuur geen nieuwe verplichtingen meer durfde aan te gaan, werd kort 
daarna het faillissement aangevraagd. 
 
Resultaten onder leiding van Gores 

In het jaar 2012 leed Mexx een netto verlies van EUR 85,7 mln. In dat jaar 2012 leidde Gores een 
beoogde herstructurering van het bedrijfsmodel. Gestreefd werd naar een verbeterde concurrentiepositie 
en een groei van afzet via e-commerce.  
 
In het jaar 2013 waren de resultaten niet beter dan 2012. Mexx leed een nettoverlies van EUR 82,6 mln. 
Inmiddels waren ook bezuinigingen doorgevoerd die haaks stonden op de gewenste 
concurrentieversterking. Zo was het aantal collecties per jaar verminderd van 12 naar 6.  
In het jaarverslag staat vermeld, dat het bestuur bezig was met het re-positioneren en/of herstructureren 
van het merk en het vergroten van de afzetmarkt door het uitbreiden van het netwerk en het openen van 
franchisewinkels.  
 
In 2013 werd een nieuwe Chief Creative Officer aangesteld en werd veel, zo niet te veel, verwacht van een 
nieuwe collectie die in de herfst van 2014 in de winkels zou liggen. In 2014 werd aan dit beleid vervolg 
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gegeven. Met name werd ook veel tijd besteed aan allerlei financieringsvraagstukken, hetgeen bij de 
curator de indruk heeft gewekt dat ondernemingsactiviteiten zich gedurende het laatste jaar meer op de 
passief- dan op de actiefzijde van de balans hebben gericht. 
 
In een ‘transmittal letter’ van Deloitte van 30 juni 2014, waarin een toelichting wordt gegeven op de 
jaarrekening over 2013, wijst Deloitte op meerdere onzekerheden ter zake de ‘going concern assumption’. 
Volgens Deloitte was de continuïteit van Mexx afhankelijk van de bereidwilligheid van Gores om te blijven 
investeren. 
 
Een overzicht van de resultaten in 2012 en 2013, blijkend uit een grafiek uit het jaarverslag van 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De slechte resultaten leidden logischerwijs tot een grotere kredietbehoefte. Sinds 2012 zijn de kredieten 
aanzienlijk toegenomen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek uit het jaarverslag over 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Macro-economische omstandigheden 
De bedrijfsresultaten waren voor een groot deel afhankelijk van zowel de vraag als het uitgavenpatroon 
van de consument. In abstracte, algemene zin had Mexx daarop geen invloed. De economische crisis 
heeft geleid tot een verminderd uitgavenpatroon en dus een verminderde vraag naar producten van Mexx.  
Naast deze algehele malaise op de retailmarkt, kenmerkte de omzet in zowel Canada als Duitsland zich in 
september 2014 door een stevige daling. Beide landen hebben een groot aandeel in de wereldwijde omzet 
van Mexx. In Duitsland viel de omzet 20% slechter uit dan verwacht, waardoor direct een 
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liquiditeitsprobleem ontstond. In Canada bleef een verwachte verbetering van de omzet uit, mede als 
gevolg van sterke concurrentie vanuit Amerika waaraan Mexx zich niet kon meten. Canada bleef dus een 
kostenpost; anders dan was voorzien. 
 
Microsoft AX 

Een van de door het bestuur genoemde kwesties die in 2013 en 2014 voor veel problemen zorgde, was de 
implementatie van een nieuw softwareprogramma voor Enterpise Resource Planning (ERP). In een ERP 
systeem worden alle bedrijfsprocessen centraal gevoerd, waaronder voorraadbeheer, supply chain 
management, logistiek en financiën. Het voorheen gebruikte systeem was afkomstig van Liz Clayborne en 
het gebruiksrecht daarvan eindigde in oktober 2013.  Dat was bekend. De implementatie van het nieuwe 
systeem Microsoft Dynamics AX leidde echter tot allerlei hardnekkige problemen en zelfs een volledige 
black out van enkele weken. Dat veroorzaakte schade, verlies van wholesale-klanten en een 
imagoprobleem. 
Mexx bleek ook niet in staat te voorzien in een operationeel platform ten behoeve van internetverkopen; de 
geprognosticeerde omzet werd ook hier niet gerealiseerd.  
 
Debiteur BNS 

De militaire en politieke onrust in de Oekraïne en de val van de roebel heeft eveneens grote problemen 
veroorzaakt. Een van de grootste wholesale-afnemers uit Rusland, BNS, betaalde de leveringen 
aanvankelijk op voorhand. Contractueel was echter geregeld dat betalingen ook 90 dagen na levering 
mochten worden gedaan. BNS ging van dat recht gebruik maken, hetgeen een gat sloeg in de 
liquiditeitsbegroting van Mexx. 
Daarnaast is BNS in de maanden voorafgaand aan het faillissement  op langere termijn dan 90 dagen 
gaan betalen en werden bestellingen ten dele geannuleerd. Begin december was er een vordering op BNS 
van circa EUR 8 mln. 
 
ABN AMRO Commercial Finance 

Mexx werd vanaf mei 2014 ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer van ACF. ACF heeft  Mexx 
herhaaldelijk verzocht om een ‘Independent Business Review (”IBR”) en om een taxatie van de 
voorraadpositie. Die taxatie is uiteindelijk uitgevoerd door NTAB en leidde bij ACF tot zorg over de 
dekkingsgraad. Daarover is tussen Mexx en ACF gecorrespondeerd. Uiteindelijk stemde Mexx ook in met 
een IBR, daarvan is het echter niet meer gekomen. 
 
De laatste periode 
Vanaf begin 2014 heeft Gores pogingen gedaan te komen tot herfinanciering en zijn ook de 
mogelijkheden van een reorganisatie door een zogeheten pre-pack onderzocht. Er zijn in 2014 
financieringsovereenkomsten gesloten en zekerheden gevestigd. In oktober 2014 werd nog aan de bank 
(ABN AMRO Corporate Finance) en een belangrijke leverancier meegedeeld, dat de onderneming werd 
gered en vanaf eind 2015 weer helemaal gezond zou zijn. Eind november 2014 werd echter door het 
bestuur besloten eigen aangifte tot faillietverklaring te doen, nadat Gores niet meer bereid was tot 
financiële ondersteuning. Over de omvang van de benodigde financiële injectie bestaat nog 
onduidelijkheid. Op korte termijn bestond een onmiddellijk tekort van EUR 4 mln. In de mode moeten 
collecties zeer vroegtijdig worden besteld; de orders voor zomer- en herfstcollecties voor 2015 dienden 
terstond te worden geplaatst. Dat vergde een investering van nog eens EUR 10 mln. Aan de curator is 
verklaard dat er EUR 35 mln vereist was om weer tot een renderende exploitatie te komen. 
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2 PERSONEEL 

 
2.1 Aantal werknemers ten tijde van faillissement 
 Mexx Europe 299 

Mexx Holding Netherlands 282 
Mexx Europe International 228 

 Mexx Europroduction 1 
Mexx Europe Holding - 

 
Bij Mexx werkten grote aantallen freelancers en zzp’ers, waarvan er velen in de laatste periode 
zijn ingehuurd. Deze arbeidskrachten zijn niet betaald en indien zij gelijk worden gesteld aan 
werknemers zouden de hier genoemde aantallen veel hoger zijn.  

 
2.2 Aantal in jaar vóór faillissement 

Het aantal werknemers varieerde sterk. Er werden afvloeiingsregelingen getroffen en er werd 
gewerkt met afroepkrachten en parttimers. Het is daarom niet duidelijk hoeveel werknemers in het 
jaar voor faillissement in dienst waren van de verschillende vennootschappen.  

 
2.3 Datum ontslagaanzegging 
 Mexx Europe 10 december 2014 

Mexx Holding Netherlands 10 december 2014 
Mexx Europe International 10 december 2014 

 Mexx Europroduction 10 december 2014 
Mexx Europe Holding  - 

 
2.4 Toelichting 

Veel werknemers die in dienst waren bij één van de Nederlandse entiteiten verrichtten ook 
werkzaamheden voor buitenlandse entiteiten.  
De Nederlandse vennootschappen vormden een shared service center voor het gehele concern. 
Vrijwel alle werkzaamheden ten behoeve van de groepsmaatschappijen werden verricht door 
(werknemers van) de Nederlandse Mexx-vennootschappen. De kosten werden op verschillende 
manieren doorbelast en soms gebeurde dat in het geheel niet. In enkele gevallen waren er 
arbeidscontracten met meerdere werkgevers (verschillende Mexx-entiteiten) in andere gevallen 
was alleen ME werkgever, maar werd een deel van het salaris betaald door een (buitenlandse) 
entiteit. 

 
Tijdens de bezoeken aan de winkels op 6 en 7 december 2014 is getracht met alle werknemers 
in de winkels gesprekken te voeren, dit gebeurde door medewerkers van de curator. Op 9 
december 2014 vond een informatieve bijeenkomst plaats op het hoofdkantoor. Daarbij waren 
circa 700 mensen aanwezig. Tijdens de gesprekken is uitleg verschaft over het faillissement en 
de gevolgen daarvan. In de weken daarna zijn de werknemers regelmatig, en in elk geval 
wekelijks, door middel van centrale e-mailberichten geïnformeerd over de voortgang van de 
faillissementen. In deze e-mailberichten zijn veel voorkomende vragen zoveel mogelijk 
beantwoord.  

 
Op 5 en 8 december 2014 heeft overleg plaatsgehad met de voorzitter van de centrale 
ondernemingsraad. Op 10 december 2014 is melding collectief ontslag gedaan bij de relevante 
organisaties. Daarmee is voldaan aan het bepaalde in de Wet Melding Collectief Ontslag. 

 
Alle werknemers zijn, met machtiging van de rechter-commissaris, op 10 december 2014 
ontslagen.  
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In overleg met de curator heeft UWV de Loongarantieregeling terstond in werking gesteld. 
Vanwege het grote aantal werknemers, werden de intakegesprekken verspreid over vier dagen. 
Tijdens de intake heeft UWV de werknemers individueel begeleid en met hen de benodigde 
formulieren ingevuld en doorgenomen.  
Het werkgeversformulier heeft de curator laten invullen door de personeelsafdeling van Mexx. 
UWV heeft ook inzage gekregen in de personeelsadministratie van Mexx. Het salarismodel van 
Mexx werd zo ingewikkeld gevonden, dat door UWV werd gevraagd om de verloning over 
december 2014 vanuit de Mexx-systemen te laten plaatsvinden. Omdat UWV ernstig uitstel 
vreesde, is de functionaliteit van het door Mexx gebruikte portal met een maand verlengd. De 
verzorging van de verloning in het kader van de loonovernameverplichting vond daarmee in feite 
plaats door Mexx, uiteraard in overleg met UWV.  

 
Er deed zich een specifiek probleem voor, omdat er veel gewerkt werd met buitenlandse 
stagiairs, veelal studenten uit Engeland, die op vergunning in Nederland verbleven. Deze 
vergunning is gekoppeld aan de stageovereenkomst. Doordat die overeenkomst werd 
beëindigd, verviel de vergunning. Omdat een stageovereenkomst niet onder het bereik van de 
Werkloosheidswet valt, kregen de stagiairs geen betaling van UWV.  

 
De curator heeft bemiddeld met de betrokken Engelse universiteiten om ervoor te zorgen dat de 
stagiairs niettemin een stageverklaring zouden ontvangen. Ook is waar mogelijk assistentie 
verleend bij het vinden van een nieuwe stageplaats en het zoeken van een oplossing voor 
urgente problemen, zoals met zorgverzekeraars en verhuurders. 

 
In de Eigen Winkels en Shop-in-Shops werkten veel werknemers op basis van een tijdelijk 
contract, of zaten zij in een proeftijd. Vanwege het algemeen verleende ontslag dreigde een 
onderbezetting te ontstaan. Die is opgelost door enkele werknemers (circa 20 personen) een 
contract aan te bieden via een uitzendbureau.  

 
De laatste werkdag van het merendeel van de werknemers was 21 januari 2015. Op deze dag 
zijn de meeste winkels gesloten, net als het hoofdkantoor en het distributiecentrum. In de weken 
daarna is door een klein groepje werknemers onder leiding van de curator en de interim-CEO 
doorgewerkt aan de doorstart. Het betrof een team van circa tien mensen, dat een wisselende 
samenstelling kende. Deze mensen zijn betaald via een payrollbureau.  

 
Naast eigen werknemers maakte Mexx veel gebruik van opdrachtnemers, meestal zzp’ers. In 
enkele gevallen (met name op ICT-gebied) zijn de contracten met de opdrachtnemers tijdelijk 
door de curator gecontinueerd. Dit was noodzakelijk om systemen operationeel en toegankelijk 
te houden.  

 
Als onderdeel van de doorstart is bedongen dat minimaal 160 werknemers onmiddellijk een 
nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden. Hierdoor is een gedeelte van de 
werkgelegenheid in Nederland behouden gebleven. Gaandeweg zal dat aantal groeien, omdat 
op diverse locaties winkels worden ge- of heropend. De doorstart resulteert ook in behoud van 
werkgelegenheid in verschillende buitenlanden, omdat ook daar de activiteiten van Mexx 
worden overgenomen en voortgezet. 
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3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
3.1 - 3.4 
Niet gebleken is dat Mexx eigenaar is van onroerende zaken of rechthebbende is van registergoederen. 
 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving 
Tot het vermogen van Mexx behoren de bedrijfsinventarissen en -inrichtingen van het Hoofdkantoor, het 
Distributiecentrum Voorschoten alsmede de winkelinrichting van de Eigen Winkels en de Shop-in-Shops. 
Voorshands is nog onduidelijk tot welke entiteit(en) de eigendom van de goederen behoort. Dit wordt 
nader onderzocht. De opbrengst zal voorts aan de geëigende entiteit worden toegerekend. Alle goederen 
zijn in opdracht van de curator getaxeerd. 
 
Hoofdkantoor Amsterdam 
De bedrijfsinventaris en -inrichting van het Hoofdkantoor bestaat uit de kantoorinventaris, de aangebrachte 
gebouw gebonden voorzieningen, ICT-voorzieningen en apparatuur. De getaxeerde liquidatiewaarde is 
EUR 185.000. 
 
Distributiecentrum Voorschoten 
Hier gaat het om kantoorinventaris, gebouw gebonden voorzieningen, ICT-voorzieningen en apparatuur. 
Tevens betreft het de voorzieningen en machines ten behoeve van de distributie en logistiek van de in het 
Distributiecentrum Voorschoten aanwezige voorraad. De goederen zijn getaxeerd op een liquidatiewaarde 
van EUR 565.000. 
 
Eigen Winkels 

De Eigen Winkels zijn volgens verschillende winkelconcepten ingericht, te weten ‘Black Box,  ‘White Box’ 
en ‘Loft’. Tot de winkelinrichting behoort de winkelinventaris, promotiemateriaal en de aangebrachte 
voorzieningen. De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd op een liquidatiewaarde van EUR 98.000. 
 
Shop-in-Shops 

Het betreft de voor de Shop-in-Shops gebruikte winkelinrichting die aanwezig is in de verschillende 
locaties bij V&D alsmede de overige voor shop-in-shop beschikbare aanvullende winkelinrichting die werd 
gehouden in het Distributiecentrum Voorschoten. Deze winkelinrichting is getaxeerd op een 
liquidatiewaarde van EUR 47.000. 
 
Pilot / Hirsch 

Bij twee partijen, Pilot Freight Services B.V. en Hirsch GmbH,  is winkelinventaris en promotiemateriaal 
aanwezig. Deze goederen zijn in opdracht van de curator getaxeerd op een liquidatiewaarde van 
EUR 50.000 respectievelijk EUR 5.000. Op de goederen wordt door Pilot respectievelijk Hirsch een 
retentierecht uitgeoefend. Tevens wordt op de goederen aanspraak gemaakt door de leverancier. De 
goederen zijn vanwege deze botsende aanspraken niet verkocht. De curator overlegt met partijen.  
 
 
3.6  Verkoopopbrengst 
Veel van de bedrijfsmiddelen zijn als onderdeel van de doorstart verkocht. Bij de onderhandelingen over 
de doorstart is tussen koper en verkoper uitsluitend over een totaalbedrag onderhandeld. Voor een 
uitgebreide beschrijving van het biedingsproces en de doorstartonderhandelingen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6. 
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De aan de bedrijfsmiddelen op de verschillende locaties toe te rekenen opbrengst is als volgt: 

Hoofdkantoor  EUR 203.000 
Distributiecentrum Voorschoten  EUR 621.000 
Eigen Winkels  EUR 108.000 
Shop-in-Shops  EUR   51.000 

 
Voor zover winkel- en kantoorinventaris niet als onderdeel van de doorstart is verkocht, wordt een 
internetveiling georganiseerd om de resterende goederen te gelde te maken.  
 
 
3.7  Boedelbijdrage 
De beschreven bedrijfsmiddelen waren niet verpand. Van een boedelbijdrage is daarom geen sprake.  
 
 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus 
Voor wat betreft de vorderingen van de Belastingdienst kan artikel 21 lid 2 jo. 22 lid 3 IW 1990 met zich 
meebrengen dat het fiscaal voorrecht boven het recht van pand gaat. Nu de bedrijfsmiddelen niet zijn 
verpand, doet deze situatie zich niet voor. Voor alle vorderingen van de Belastingdienst geldt het reguliere 
fiscale voorrecht van artikel 21 IW 1990.  
 
 
Voorraden / onderhanden werk 
3.9  Voorraden 
Algemene beschrijving 
De curator heeft op verschillende locaties voorraden aangetroffen. Het gaat om kledingstukken of 
accessoires die in opdracht van Mexx zijn geproduceerd en zijn gekocht van leveranciers. De voorraad 
betreft kleding uit verschillende collecties daterend van 2009 tot (voorjaar) 2015. Ook betreft het de 
permanente collectie waarvan niet werd geregistreerd op welke periode deze zag. 
 
Mexx beschikte over drie belangrijke distributiecentra waar de ingekochte kleding werd opgeslagen. 
Ingevoerde en verscheepte goederen werden opgeslagen bij transporteurs OTX Logistics B.V. en 
OTX Logistics Rotterdam B.V. (“de Voorraad OTX”). Vandaar werden de goederen vervoerd naar een 
eigen distributiecentrum in Voorschoten (“de Voorraad Voorschoten”) en naar een extern 
distributiecentrum van Alpha Textielveredeling B.V. c.s. (“de Voorraad Alpha Group’).  
 
Door de taxateur en bij Mexx werkzame betrokkenen is uitgelegd dat de voorraad zodanig (oneigenlijk) is 
vermengd dat voorraden niet meer aan individuele leveranciers kunnen worden toegekend. De curator 
onderschrijft dit. 
 
Ten tijde van de faillietverklaring was een onbekend aantal goederen aanwezig in de Eigen Winkels en in 
de Shop-in-Shops (gezamenlijk: “de Winkelvoorraad”). Deze voorraden zijn deels in het kader van de 
voortzetting van het bedrijf verkocht en deels als onderdeel van de doorstart. Hiervoor wordt verwezen 
naar hoofdstuk 6. 
 
Hieronder wordt over belangrijke voorraadposities  nader verslag gedaan.  
 
Voorraad OTX 
OTX Logistics B.V. en OTX Logistics Rotterdam B.V. (hierna gezamenlijk: “OTX”) houden een grote 
hoeveelheid goederen onder zich. Het betreft goederen die door Mexx van leveranciers zijn gekocht. OTX 
nam de goederen van de buitenlandse leveranciers (dat waren er 108) voor Mexx in ontvangst en 
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transporteerde deze goederen naar Nederland. OTX sloeg de goederen vervolgens op totdat deze werden 
gedistribueerd naar de twee distributiecentra. OTX heeft opgaaf gedaan van de goederen die zij onder 
zich heeft. Het aantal goederen dat OTX onder zich heeft is onbekend. OTX maakt aanspraak op een 
retentierecht en vuistpand op de goederen die zij houdt. 
 
Voorraad Voorschoten 

Het betreft een aanzienlijke hoeveelheid kledingstukken die ten tijde van de faillietverklaring aanwezig 
waren in het Distributiecentrum Voorschoten. Volgens de administratie van Mexx betreft het circa 766.000 
stuks. Het gaat uitsluitend om voorraadstukken die ‘liggend’ worden opgeslagen.  
 
De voorraden waren zodanig verdeeld en ingepakt dat zij gereed waren voor verzending aan afnemers. 
De goederen waren verspreid over ongeveer vijftigduizend verschillende bakken en werden daarbij 
geadministreerd op afnemer, niet op leverancier.  
 
In het Distributiecentrum Voorschoten liggen ook retourgoederen opgeslagen. Dat zijn goederen die eerst 
aan afnemers in eigendom zijn geleverd en vervolgens retour kwamen. 
 
Voorraad Alpha Group 

In het externe distributiecentrum waren per datum faillissement circa 93.000 stuks kleding aanwezig. Het 
betrof uitsluitend hangende kleding. Door het distributiecentrum werd een retentierecht uitgeoefend.  
 
Naast de voorraden in de drie warenhuizen was ook sprake van andere voorraadposities. 
 
Winkelvoorraden 
Ten tijde van de faillietverklaring was een aantal kledingstukken aanwezig in de Eigen Winkels en in de 
Shop-in-Shops bij V&D. Door Mexx werd ingeschat dat bij reguliere verkoop er nog een voorraad 
aanwezig was voor verkoop gedurende circa 8 tot 10 weken. Het exacte aantal goederen was onbekend, 
evenals de leveranciers daarvan. 
 
Tevens bestond er een consignatieovereenkomst met Rudolf Wohrl AG (“Wohrl”). Uit hoofde daarvan 
waren er bij deze partij voorraden van Mexx aanwezig. Het aantal goederen is voorshands onduidelijk. Dit 
werd niet door Mexx geadministreerd. De resterende goederen worden in het kader van de voortzetting 
onder de lopende overeenkomst verkocht.  
 
Voorraad Fiege 
Bij een Duitse partij, FIEGE Logistik Stiftung & Co KG (“Fiege”), was een voorraad van circa 135.000 stuks 
aanwezig. Het betrof uitsluitend goederen die door afnemers retour zijn gezonden.  
 
Voorraden bij derden 

Er waren verschillende derden die voorraden onder zich hadden, zoals transporteurs en distributeurs. 
Veelal waren deze voorraadgoederen onderweg naar afnemers of winkels. De curator heeft van de 
betreffende partijen opgaaf verzocht van de goederen die zij onder zich hebben. De meeste pretenderen 
bepaalde aanspraken op de goederen, variërend van retentierecht, pandrecht, of aanspraken naar 
buitenlands recht. De curator is in overleg getreden met deze partijen om tot liquidatie van de voorraden te 
komen.  
 
Sprake is van botsende aanspraken, die veelal in overleg zijn afgewikkeld. Verwezen wordt naar de 
hoofdstukken 5 (zekerheden) en 8 (crediteuren). 
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Onderhanden werk / Douane 
Vóór datum faillissement waren er verschillende overeenkomsten gesloten met derden (zoals 
franchisenemers, wholesale partijen en buitenlandse Mexx-entiteiten) tot verkoop en levering van partijen 
kleding. De curator heeft onderzocht in hoeverre dergelijke overeenkomsten gestand kon worden gedaan. 
Dat bleek vaak onhaalbaar, met name vanwege de verschillende botsende aanspraken die verschillende 
partijen op de aangetroffen voorraden pretendeerden alsmede vanwege het feit dat de meeste 
aangetroffen voorraden nog niet waren ingeklaard.  
 
Mexx kocht haar voorraden vooral in van partijen die buiten de Europese Unie (“EU”) zijn gevestigd. Dat 
vereist dat de ingekochte goederen moeten worden ingevoerd alvorens deze kunnen worden verkocht 
binnen de EU. Mexx beschikte over een vergunning van de Douane om goederen die zij ontving, 
zelfstandig in te klaren. Door het faillissement kwam de vergunning te vervallen. Er konden nog slechts 
goederen worden ingevoerd door een derde (een douane-expediteur) en onder zeer strikte condities. 
Daarbij kwamen vergaande administratieve verplichtingen waarop de organisatie van Mexx niet was 
ingericht. De curator heeft daardoor geen verkopen van (nog niet ingeklaarde goederen) binnen de EU 
kunnen doen. 
 
Er zijn slechts enkele partijen (door de pandhouder) verkocht aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd 
nu de voorgaande problematiek daarvoor niet aan de orde was.  
 
 
3.10 Verkoopopbrengst voorraden 
Voorraad Voorschoten 
Een beperkt deel van de Voorraad Voorschoten is door de pandhouder (onderhands) geëxecuteerd en 
verkocht aan partijen die gevestigd zijn in Rusland en Kazachstan. Daarmee is een opbrengst van 
EUR 1.780.949,06 gerealiseerd.  
 
De resterende Voorraad Voorschoten is in het kader van de doorstart verkocht voor een bedrag van 
EUR 1.850.000.  Beide bedragen worden door ACF in depot gehouden. Verwezen wordt ook naar 
hoofdstuk 5. 
 
Voorraad Alpha Group 
De Voorraad Alpha Group is eveneens in het kader van de doorstart verkocht, voor een bedrag van 
EUR 605.000. Verschillende partijen maken aanspraak op dit bedrag uit hoofde van tegenstrijdige 
aanspraken. De opbrengst wordt daarom door de curator in depot gehouden en zal worden afgewikkeld 
overeenkomstig het wettelijk systeem.  
 
Winkelvoorraden 
De voorraad als aanwezig in de Eigen Winkels en de Shop-in-Shops is deels in het kader van de 
voortzetting van de activiteiten verkocht. Daarmee is een omzet gerealiseerd van EUR 3.784.289,19 
(incl. btw) respectievelijk EUR 1.894.979,04. 
 
Daarnaast zijn de op 6 februari 2015 resterende voorraden in acht Eigen Winkels en in de Shop-in-Shops 
als onderdeel van de doorstart verkocht voor een bedrag van EUR 412.000. Dit bedrag wordt door de 
boedel behouden.  
 
De voorraden bij Wohrl die vanaf datum faillissement zijn verkocht hebben een opbrengst gegenereerd 
van EUR 269.011,84 (incl. btw). 
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Voorraad Fiege 

De restpartij die aanwezig was bij Fiege is voor een groot deel onderhands verkocht, voor een bedrag van 
EUR 1.164.968,00. Dit is vrij actief. De resterende goederen zijn nog niet verkocht. Fiege assisteert de 
curator bij de verkoop van de resterende goederen en heeft bij verschillende partijen de goederen te koop 
aangeboden. De curator beoogt snel tot verkoop van de resterende goederen te komen.  
 
OTX; Schikking leveranciers 
De OTX-voorraad is niet door de curator verkocht. Met een aantal leveranciers is, met toestemming van de 
rechter-commissaris, een schikking getroffen omtrent de aanspraken die zij pretendeerden op 
verschillende voorraden. Deze schikking houdt (op hoofdlijnen) in dat de curator de aanspraken van de 
betreffende leverancier op de Voorraad OTX erkent en de leverancier diens aanspraken op overige 
voorraden prijs geeft.  
 
Deze schikking biedt een pragmatische en aantrekkelijke oplossing voor de problematiek van de botsende 
aanspraken. Het merendeel van de leveranciers heeft de oplossing aanvaard.  
 
 
3.11 Boedelbijdrage 
Op de voorraden in Nederland en in transit naar Nederland pretendeert ACF een pandrecht. Verwezen 
wordt naar hoofdstuk 5 (bank / zekerheden). De curator ontvangt een boedelbijdrage van 12,5% over de 
opbrengst van de aan ACF verpande voorraad. 
 
 
Andere activa 
3.12 Intellectueel eigendomsrecht 
Beschrijving IE-rechten 

Mexx was rechthebbende op een groot 
aantal intellectueel eigendomsrechten, 
zoals beeld- en woordmerken, 
auteursrechten, tekeningen en modellen, geregistreerd bij het Benelux Merkenregister, the Office for 
Harmonization in the Internal Market en de World Intellectual Property Organization. In totaal ging het om 
420 nationaal geregistreerde merken, 22 Benelux-merken, 13 EU-merken en 225 WIPO-merken (Madrid 
Agreement), hierna gezamenlijk: “de IE-rechten”. De IE- rechten werden, met uitzondering van de 
nationaal geregistreerde Duitse merkrechten, gehouden door ME.  
 
Licenties 
ME heeft twee licenties afgegeven voor het gebruik van de IE-rechten: één aan Procter & Gamble 
International Operations S.A. (“P&G”) en één aan OWP Brillen GmbH (“OWP”).  
 
De aan P&G afgegeven licentie is bestemd voor de productie en verkoop van parfum en aanverwante 
producten. Over de netto-verkoopwaarde wordt jaarlijks 5% afgedragen als licentievergoeding. De 
afrekening over het vierde kwartaal 2014 vindt plaats in februari 2015. De opbrengst komt gedeeltelijk toe 
aan de pandhouder (tot datum faillissement) en gedeeltelijk aan de boedel (vanaf datum faillissement). 
Eind december 2014 is het contract met P&G met een jaar verlengd door de curator. Daarbij is 
overeengekomen dat direct een voorschot op de licentievergoeding voor het eerste halfjaar van 2015 ad 
EUR 700.000 zou worden betaald. Deze betaling heeft inmiddels plaatsgevonden.  
 
Het bedrag blijft in depot staan tot de afrekening over het eerste halfjaar definitief is. De opbrengst over het 
eerste kwartaal 2015 komt gedeeltelijk toe aan de boedel (tot 6 februari 2015) en gedeeltelijk aan MG 
(vanaf 6 februari 2015). De opbrengst over het tweede kwartaal 2015 komt volledig toe aan MG. Verdeling 
zal plaatsvinden na definitieve afrekening voor het eerste halfjaar met P&G. 
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OWP gebruikt de licentie om brillen te verkopen met het merk Mexx. Over de netto-verkoopwaarde wordt 
jaarlijks 8% (met een minimum van EUR 750.000) afgedragen als licentievergoeding. De vergoeding tot en 
met het derde kwartaal 2014 is betaald, over het laatste kwartaal moet nog worden afgerekend.  
 
Pandrechten en waardering 
Op de IE-rechten was een eerste pandrecht gevestigd ten gunste van Crystal Financial LLC (“Crystal”). 
Ten behoeve van een Gores vennootschap was een tweede pandrecht gevestigd. Over de omvang van 
de pandrechten ontstond een discussie met Crystal en Gores, omdat niet aan alle formele 
vestigingshandelingen was voldaan. 
 
Over enkele IE-rechten konden partijen het eens worden dat deze niet waren verpand. 
 
De waarde van de verpande IE-rechten zijn getaxeerd in opdracht van Crystal en Gores.  Daarbij is een 
Forced Liquidation Value per 30 september 2014 vastgesteld van CAD 24.282.000 gelijk aan circa 
EUR 17.000.000

1
. Aan deze waardering zijn echter verschillende aannames verbonden, zoals de 

veronderstelling dat een eventuele insolventie voorbereid zou zijn. Dat was niet het geval. 
 
Het was moeilijk om tot goede afspraken te komen over de allocatie van de koopprijs. Om de doorstart 
zoveel mogelijk te faciliteren, werden alle immateriële activa, waartoe ook niet verpande elementen zoals 
goodwill en onderhanden werk behoren, in een bundel verkocht. Het lag dan ook op de weg van curator 
en pandhouders om tot een onderlinge verdeling te komen. Partijen hebben zeer uitvoerig onderhandeld 
over dit allocatievraagstuk waarbij uiteindelijk overeenstemming is bereikt. Voor de curator was daarbij van 
belang, dat de geselecteerde overnamekandidaat een duidelijk continuïteitscenario voor ogen heeft, 
hetgeen zal leiden tot aanzienlijke secundaire baten voor de boedel.  
 
De IE-rechten zijn in het kader van de doorstart verkocht voor EUR 17.150.000. Van dit bedrag komt een 
gedeelte van EUR 2.260.000 toe aan de boedel.  
 
 
3.13 Deelnemingen 
Voor een overzicht van de verschillende deelnemingen van Mexx wordt verwezen naar de als bijlage 1 
aangehechte Legal Tree.  
 
De aandelen in deze vennootschappen behoren toe aan een van de Nederlandse vennootschappen. De 
statutair bestuurders van de buitenlandse vennootschappen waren vaak dezelfde als die van de 
Nederlandse vennootschappen. Veel kennis van lokaal recht en de feitelijke gang van zaken had het 
bestuur niet. De juridische bestuurstaken werden vaak door lokale advocatenkantoren of trustkantoren 
uitgevoerd en het feitelijk bestuur lag bij een bedrijfsleider. 
 
De volledige financiële administratie van de vennootschappen werd in Nederland verzorgd. Er was een 
zogeheten ‘shared service center’ voor alle buitenlandse deelnemingen. Dit hield in dat infrastructurele 
faciliteiten zoals administratie, verzekering, inkoop, design, promotie en aangiftes in Nederland werden 
geregeld. 
 
Er is door de lokale besturen niet voorzien in de gevolgen van het faillissement in Nederland, ook niet na 4 
december. 
 

                                                   
1
 Op basis van de wisselkoers per de datum van dit verslag. 
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Over bijna alle deelnemingen is, op instigatie van het bestuur van deze vennootschappen, het faillissement 
uitgesproken. In een aantal gevallen is voor een vrijwillige vereffening buiten faillissement gekozen. Een 
overzicht van de status van de deelnemingen is als bijlage 3 aan dit verslag gehecht. 
 
De curator is met name in de beginfase van de faillissementen regelmatig benaderd met uiteenlopende 
verzoeken van buitenlandse bedrijfsleiders en curatoren. Aan die verzoeken kon vaak niet worden voldaan 
omdat de ICT-systemen in Nederland niet meer operationeel waren, relevante werknemers vertrokken 
waren en aanzienlijke kosten zouden moeten worden gemaakt, zonder dat daar een vergoeding tegenover 
stond. 
 
Met de Nederlandse vennootschappen hadden de buitenlandse vennootschappen zogenaamde transfer 
pricing agreements gesloten op basis waarvan er jaarlijks een afrekening plaatvond op grond van de 
behaalde omzetten. De Nederlandse vennootschappen voorzagen de buitenlandse vennootschappen 
daarnaast van voorraad. Uit hoofde van de transfer pricing agreements en de leveringen van de voorraden 
bestaan verschillende kortlopende en langlopende intercompany vorderingen tussen de Nederlandse en 
buitenlandse vennootschappen. 
 
De Poolse en Griekse entiteiten zijn niet failliet. Deze vennootschappen beschikken nog over een actieve 
onderneming. Als onderdeel van de doorstart is door de curator een optie tot koop van de aandelen in de 
Poolse en Griekse entiteit verleend. Dit optierecht is door de doorstartende partij (voorwaardelijk) 
ingeroepen. 
 
Bijgevoegd is een overzicht van de status van de verschillende deelnemingen. 
 
 
3.14 Locatiegoodwill 
Onder verwijzing naar hoofdstuk 1, paragraaf 4, behoorde tot het vermogen van ME de goodwill bij het 
huurrecht van de winkels in de Hartenstraat te Amsterdam en de Oude Gracht te Utrecht. Via een 
indeplaatsstelling heeft de curator voor de goodwill van de winkel in de hartenstraat te Amsterdam 
EUR 72.500,- ontvangen en (ter voorkoming van indeplaatsstelling) van de verhuurder van de winkel aan 
de Oude Gracht te Utrecht een bedrag van EUR 450.000.  
 
 
3.15 Kasgeld 
Brinks Waardetransport droeg zorg voor de afdracht van de kasgelden van de 19 Eigen Winkels in 
Nederland. De dag na het uitspreken van het faillissement heeft Brinks haar werkzaamheden gestaakt. 
Vanaf dat moment heeft de curator de instructie gegeven dat in de Eigen Winkels uitsluitend met PIN kan 
worden betaald. De curator heeft de aanwezige contanten tegen kwitantie onder zich genomen.  
 
Het totaal van de kasgelden, EUR 65.311,38, is gestort op de faillissementsrekening. 
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4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren en opbrengst 
 
Valuta Saldo bij 

aanvang 
Afboeking bij 

aanvang 
Ontvangen Openstaand 

EUR       23.466.849         29.891        2.382.654      21.054.304 
GBP            314.914                3.817           311.097 
SEK         3.508.093           3.483           813.763        2.690.847 
USD         3.667.371          3.667.371 

 
 
4.2 Toelichting debiteurenpositie en incasso 
Mexx heeft een omvangrijke debiteurenportefeuille. Deze bestaat uit wholesaledebiteuren en andere 
debiteuren. De vorderingen op de wholesaledebiteuren zijn verpand aan ACF. Met ACF zijn 
werkafspraken gemaakt om te komen tot een praktische afwikkeling.  
 
Afgesproken is dat ACF de incasso van de wholesaledebiteuren op zich neemt. Zij wordt daarin bijgestaan 
door Atradius, omdat die een belang heeft bij de inning van zoveel mogelijk vorderingen ter voorkomen 
van claims onder de kredietverzekering. De curator verleent waar nodig medewerking, onder meer door 
informatieverstrekking.  
Over andere vorderingen zijn geen afspraken gemaakt, de curator meent dat deze niet zijn verpand. 
 
De incasso van de wholsesaledebiteuren is verdeeld in drie categorieën:  
(i) top 20 van grootste vorderingen,  
(ii) debiteuren met een schuld die groter is dan EUR 10.000 maar niet tot de top 20 behoren  
(iii) restcategorie. 
 
De top 20 is goed voor circa EUR 20 mln. De tweede categorie bestaat uit circa 800 debiteuren. De 
overige debiteuren in de restcategorie zijn omvangrijk in aantal maar zien op een relatief klein bedrag.  
 
Veruit de grootste debiteur is de Russische afnemer BNS, die maar liefst 1/3 van de totale openstaande 
vorderingen beslaat. De debiteur beroept zich op een opschortingsrecht in verband met schade die zij zou 
lijden door het failleren van Mexx, maar de vraag is of de debiteur niet al eerder in gebreke verkeerde. De 
curator en ACF hebben begin maart in een bespreking een mondelinge schikking bereikt, deze afspraak 
dient nog te worden vastgelegd. 
 
Tot de andere vorderingen – die dus niet (uitsluitend) door ACF worden geïncasseerd – behoren onder 
meer de vorderingen van Mexx op V&D in verband met de afrekening van de Shops-in-Shops en de 
vorderingen op Wöhrl in verband met een vergelijkbare constructie als met V&D.  
 
De incasso van vorderingen verloopt moeizaam, zoals dat in faillissementen helaas maar al te vaak het 
geval is. Met vrijwel alle debiteuren moet veel worden gesproken alvorens zij tot betaling overgaan. Veel 
debiteuren stellen schade te lijden door het failleren van Mexx. In veel gevallen is deze schade niet 
aangetoond maar lijkt het te gaan om een gelegenheidsargument. De curator zal in die situaties de 
incasso onverkort voortzetten en zo nodig rechtsmaatregelen treffen. 
 
 
4.3 Boedelbijdrage 
Met ACF is overeengekomen dat, voor zover sprake is van geïncasseerde verpande vorderingen,  de 
boedel een bijdrage ontvangt van 5%. 
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5. BANK / ZEKERHEDEN 
 
 
5.1  Bankrelatie ING Bank N.V. 
Alle Nederlandse winkels hielden een rekening aan bij ING Bank N.V. (“ING”), waar de 
winkelopbrengsten binnenkwamen.  
 
Met ING bestonden drie regelingen, die een fiat- en rentestelsel inhouden: de notional balance pool, de 
notional interest pool en de zero balance pool. Het doel van deze drie pools is een effectief cash 
management. De notional balance pool is bedoeld om de beschikbare liquide middelen op de 
verschillende bankrekeningen binnen het concern optimaal te benutten. In dit fiatstelsel zijn de rekeningen 
aan elkaar gekoppeld, waardoor gebruik kan worden gemaakt van creditposities op de diverse rekeningen. 
Een betaling wordt door de bank gefiatteerd indien er binnen het stelsel van gekoppelde rekeningen 
voldoende creditsaldo is om de betaling uit te verrichten. De notional interest pool strekt ertoe de rentelast 
binnen het concern te beperken. Mexx betaalde en ontving rente over het saldo van alle binnen de 
notional interest pool gekoppelde rekeningen. De notional interest pool is dus een rente-instrument. In de 
zero balance pool waren rekeningen van Mexx-winkels betrokken. Het idee van een zero balance pool is 
dat op een rekening slechts het bedrag staat dat op dat moment nodig is om bepaalde kosten uit te 
voldoen. Een surplus wordt direct afgeroomd naar een andere rekening (de master-account); een 
negatieve stand wordt direct aangevuld. 
 
Ten tijde van het faillissement werd onder het rekeningstelsel een creditsaldo aangehouden, dat op 
instructie van de curator naar de faillissementsrekening is overgemaakt. 
 
De verschillende rekeningen zijn ten behoeve van de voortzetting van de onderneming aangehouden. ING 
heeft (digitaal) toegang gegeven tot de rekeningen van gefailleerden. De komende periode zal de positie 
van ING (verder) worden afgewikkeld. 
 
 
5.2 Bankgaranties en borgstellingen 
Mexx heeft zowel via ABN AMRO als via ING bankgaranties en borgstellingen afgegeven.  
 
ABN AMRO Bank N.V. 

Er zijn 15 bankgaranties gesteld voor een totaalbedrag van circa EUR 3.470.000. De bankgaranties zijn 
gesteld door ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”). Het gaat om negen garanties ten behoeve van 
verhuurders, twee borgstellingen ten behoeve van de Belastingdienst/Douane en één garantie ten 
behoeve van een crediteur van ME. 
 
Twee van de huurgaranties zijn vervallen omdat de onderliggende huurovereenkomsten meer dan zes 
maanden geleden zijn beëindigd en het gehuurde is opgeleverd. Eén huurgarantie maakte onderdeel uit 
van een huurovereenkomst die inmiddels is overgenomen door een andere Mexx-entiteit. Onderzocht 
wordt in hoeverre dit invloed heeft op deze garantie. Een andere huurgarantie ziet op een 
onderhuurovereenkomst in België. Onderzocht wordt of deze overeenkomst nog steeds geldt. Verder is 
één huurgarantie ingeroepen door een ander dan de begunstigde, en staat weer een andere bankgarantie 
op naam van een ander dan de verhuurder. Dit wordt ook nader onderzocht.  
 
De borgstelling ten behoeve van de Belastingdienst/Douane is gedeeltelijk aangesproken door de 
Belastingdienst. Onderzocht wordt of deze aanspraak terecht is.  
 
De garantie ten behoeve van de crediteur van ME is op 31 december 2014 geclaimd. Op grond van de 
garantie heeft de curator vier maanden de tijd om de crediteur in een procedure te betrekken met als 
onderwerp de vermeende vordering van de crediteur. Indien de curator een procedure begint, wordt 
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daarmee de betalingsverplichting van de bank onder de bankgarantie opgeschort. Er loopt al een 
procedure tussen partijen over de vordering van de crediteur; binnenkort zal overleg plaatsvinden over de 
invulling die gegeven moet worden aan de bepaling betreffende het starten van een (nieuwe) procedure 
door de curator jegens de begunstigde schuldeiser. 
 
ABN AMRO heeft de garanties en borgstellingen afgegeven op basis van een kredietovereenkomst met 
ME en MEI d.d. 13 juni 2014. Als contra-garantie strekken gelden van ME en MEI op geblokkeerde 
rekeningen bij ABN AMRO. De creditsaldi van deze rekeningen zouden volgens ABN AMRO zijn verpand, 
dat is echter nog niet aangetoond. Er vindt overleg plaats met de bank over de dekking van de garanties 
en borgstellingen. Eén van de vragen die de curator heeft gesteld, ziet op de dekking van de 
bankgaranties die zijn gesteld voor verplichtingen van MHN, omdat die vennootschap geen partij bij de 
onderliggende kredietovereenkomst is.  
 
ING Bank N.V. 

ING heeft nog geen opgave gedaan van de bankgarantie(s) die zij ten behoeve van Mexx heeft gesteld. 
Uit de brieven die de curator van de bank heeft ontvangen, blijkt dat er in elk geval één garantie is gesteld 
ten behoeve van een verhuurder. Of deze garantie is gedekt door een contragarantie of anderszins is nog 
niet duidelijk. Dit wordt nader onderzocht.  
 
 
5.3 Vorderingen van financiers 
Het Mexx-concern werd door verschillende partijen gefinancierd. De financieringsstructuur kenmerkt zich 
door een relatief beperkt regulier bancair krediet, aangevuld met een lening van de Silicon Valley Bank, 
een aandeelhouderslening en leverancierskrediet. Gores had garanties verstrekt aan Silicon Valley Bank 
en de voornaamste leverancier van kleding, Li & Fung Credit PTE. LTD. 
Met Li & Fung was een betaaltermijn van 90 dagen overeengekomen, met andere leveranciers werden 
betaaltermijnen van 60 dagen overeengekomen. Deze posities zijn thans onderdeel van de (concurrente) 
crediteurenlast. 
 
Mexx Canada werd zowel gefinancierd vanuit haar aandeelhouder ML en daarnaast zelfstandig door 
externe financiers.   
 
Sillicon Valley Bank 
Sillicon Valley Bank heeft op 5 maart 2012 een lening verstrekt aan MEH van EUR 60 mln. Voor deze 
lening was een borgtocht afgegeven door twee tot de Gores groep behorende partijen. De lening liep af 
per 5 maart 2014.  
Op 25 februari 2014 is een verlenging van de looptijd van de lening overeengekomen, te weten tot 25 
februari 2017. De verlening van de looptijd was onderdeel van een algehele herfinanciering van de 
Mexx groep. Voorwaarden voor deze verlenging waren onder meer dat de verstrekte borgtocht 
eveneens zouden worden verlengd en dat vanaf 1 april 2015 elk kwartaal werd afgelost.  
 
ABN AMRO Commercial Finance N.V. 

De wholesale activiteiten van ME werden gefinancierd door ACF. Dit gebeurde op basis van een 
Financing Agreement van 29 maart 2012. Op grond van het kredietarrangement kon ME gebruik maken 
van een krediet met een plafond van EUR 35 mln. Het daadwerkelijke ter beschikking gestelde krediet was 
afhankelijk van de omvang van de debiteurenpositie en de voorraadpositie van ME als geformuleerd in de 
‘borrowing base’ van de kredietovereenkomst.  
 
Per datum faillissement bedroeg de vordering van ACF op ME circa EUR 9 mln. Thans bedraagt het obligo 
nog circa EUR 3,6 mln. 
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Crystal Financial LLC 

Crystal had een lening verstrekt aan Mexx Canada. Per datum faillissement bedroeg deze nog circa 
CAD 13,6 mln (ongeveer EUR 9 mln).  
 
Tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening was een pandrecht gevestigd op activa van Mexx 
Canada alsmede een eerste recht van pand op de IE-rechten van ME. Gores heeft de geldvordering van 
Crystal op15 januari 2015 overgenomen en is eveneens gesubrogeerd in de zekerheden van Crystal.  
De geldvordering is inmiddels volledig voldaan uit de opbrengst van de pandrechten op de activa van 
Mexx Canada. 
 
Gores 

Vennootschappen van de Gores Groep hebben bij wijze van kredietverstrekking verschillende leningen 
aan ML verschaft. ML heeft deze gelden aangewend voor de bedrijfsactiviteiten van het concern. Zo heeft 
Gores Malibu Holdings (Luxembourg) S.A.R.L. in totaal leningen voor een bedrag van EUR 22,5 mln 
verstrekt. 
 
Gores Capital Partners (Alternative) III L.P. en Gores Co-Invest Alternative III L.P. hebben op hun beurt in 
totaal leningen verstrekt tot een bedrag van EUR 46 mln.  
 
De interne financieringsverhoudingen zijn niet neergelegd in kredietovereenkomsten, deze zouden uit de 
interne administratie zijn af te leiden. 
 
 
5.4 Beschrijving zekerheden  
ABN AMRO Commercial Finance N.V. 

ME heeft aan ACF pandrechten verstrekt op Wholesale vorderingen en op voorraden die onderweg zijn 
naar Nederland alsmede of zijn opgeslagen in Nederlandse distributiecentra.  
 
Tussen ACF en de curator bestaat discussie over de omvang van het pandrecht op vorderingen. ACF 
meent dat op alle handelsvorderingen van ME op derden een pandrecht rust. De curator is van oordeel dat 
dit pandrecht is beperkt tot vorderingen uit wholesale activiteiten.  
 
Partijen zijn een arrangement aangegaan op grond waarvan afspraken zijn gemaakt over de uitwinning 
van de betreffende activa. Ten aanzien van de vorderingen is overeengekomen dat ACF de incasso ter 
hand zal nemen op naam van Mexx en met assistentie van de curator. 
 
Voor wat betreft de liquidatie van voorraden geldt dat bepaalde voorraden onderhands zijn geëxecuteerd 
door ACF. De voorraden die in het kader van de doorstart zijn geleverd, zijn onderhands door de curator 
verkocht, onder vrijgave van het pandrecht door ACF. De opbrengt van beide transacties wordt door ACF 
in depot gehouden in afwachting van eventuele discussies over de aanspraak op de opbrengst door 
verschillende partijen. Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 3. 
 
Crystal Financial LLC 

Ten behoeve van Crystal waren pandrechten gevestigd op activa van Mexx Canada. Daarnaast was voor 
een schuld van Mexx Canada een eerste pandrecht gevestigd op de IE-rechten van ME. Dat betrof dus 
een derdenzekerheid. Nu de vordering door uitwinning van de pandrechten verstrekt door Mexx Canada is 
voldaan, is het eerste pandrecht op de IE-rechten tenietgegaan. 
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Gores 
Ten gunste van Gores Capital Partners (Alternative) III L.P. en Gores Co-Invest Alternative III L.P. is op 
24 februari 2014 een pandrecht in tweede verband gevestigd op de IE-rechten van Mexx Europe. Ook dit 
betrof een derdenpandrecht, nu de lening waarvoor de zekerheid gold, was verstrekt aan ML 
 
Het pandrecht is in het kader van de doorstart, bij de levering van de IE-rechten, vrijgegeven. 
 
Leveranciers 

Naast de bovengenoemde financiers hebben verschillende leveranciers aanspraak gemaakt op 
zekerheden. Over deze posities wordt verslag gedaan in paragraaf 5.7. 
 
 
5.5 Leasecontracten 
Met diverse partijen waren operationele leaseovereenkomsten gesloten. Er zijn niet onmiddellijk goederen 
uitgeleverd omdat er tijd nodig was voor de evaluatie van de aanspraken. Daarbij is een beroep gedaan op 
de afkoelingsperiode die was gelast. Voor zover de aanspraken inmiddels zijn erkend, zijn de goederen 
geretourneerd of zal dat gebeuren op een nader vast te stellen uitleverdag. Het gaat om de volgende 
goederen. 
 
Koffiemachine 
Espresso Servicedienst B.V. maakt aanspraak op een koffiemachine. Mexx heeft de koffiemachine op 
basis van operational lease onder zich. De aanspraak wordt door de curator voorshands erkend.  
Waterkoelers  
Mexx least van Watercompany B.V. twaalf waterkoelers. De aanspraak van Watercompany B.V. wordt 
door de curator voorshands erkend. 
Serverracks met toebehoren 
Mexx least 10 serverracks met toebehoren, diverse andere racks en softwarepakketten. De lessor is De 
Lage Landen Vendor Lease B.V. De lessor heeft een vordering ingediend van EUR 164.213,95. De 
aanspraak wordt onderzocht. 
Printers/copiers 
ME least 133 printers/copiers van Xerox Financial Services. Een deel van de apparaten bevindt zich bij de 
buitenlandse entiteiten. De curator erkent voorshands de aanspraak van Xerox. Voor de zich in het 
buitenland bevindende apparaten is de lessor verwezen naar de respectievelijke curatoren.  
Voertuigen 
ME en MEI leasden in totaal honderd voertuigen van verschillende leasemaatschappijen; Kamsteeg Auto 
Lease B.V. (negen voertuigen), Alphabet Nederland B.V. (89 voertuigen) en Alphabet Belgium N.V. (twee 
voertuigen). De curator erkent voorshands de aanspraak van de leasemaatschappijen.  
Ten tijde van deze verslaglegging zijn twaalf voertuigen nog in gebruik, waarvan twee afkomstig zijn van 
Kamsteeg en tien van Alphabet. De curator voert overleg over de overdracht van de leaseovereenkomsten 
aan de doorstartende partij.  
Alle overige voertuigen zijn ingeleverd bij de respectievelijke leasemaatschappijen.  
Music boxes 
MHN least van DDJ Retail B.V. vijftien kastjes voor het doorgeven van streaming muziek. De curator 
erkent voorshands de aanspraak van DDJ Retail B.V. Vijf daarvan zijn inmiddels onder de curator, de 
overige bevinden zich nog op locatie in de eigen winkels.  
 
 
5.6 Separatistenpositie 
ACF maakt als separatist aanspraak op de opbrengst van de voorraden aanwezig in de distributiecentra 
en bij OTX. Daarnaast maakt ACF aanspraak op de incasso-opbrengst van de vorderingen op derden.  
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Gores maakt als separatist aanspraak op de opbrengst van de IE-rechten en de ontvangsten uit de 
licentieovereenkomsten.  
 
 
5.7 Boedelbijdragen 
De curator is met ACF overeengekomen dat de boedel een boedelbijdrage van 5% met een maximum van 
EUR 250.000 ontvangt over de opbrengst van de geïncasseerde verpande vorderingen. Tevens ontvangt 
de boedel 12,5% van de opbrengst van de opbrengst van de verpande voorraden. 
 
 
5.8 Eigendomsvoorbehoud (niet op voorraden) 
19 partijen hebben bij de curator een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud ter zake goederen die aan 
Mexx zijn geleverd. De verschillende aanspraken worden momenteel geïnventariseerd en in veel gevallen 
vindt overleg plaats. 
 
Een aantal beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn door de curator van de hand gewezen, hetzij met een 
beroep op General Purchase Conditions van Mexx, dan wel vanwege goederenrechtelijke argumenten als 
vermenging. 
 
 
5.9 Recht van reclame, retentierechten, pandrechten en eigendomsvoorbehoud op voorraden 
Per faillissementsdatum bevonden zich nog verschillende leveranties kleding bij partijen die logistieke 
diensten verleenden aan de verschillende Mexx vennootschappen, zoals transport- of opslagdiensten. Die 
partijen hebben zich veelal beroepen op een retentierecht en soms ook op vuistpand. 
 
Daarmee is sprake van botsende aanspraken van leveranciers, pandhouders en retentors. 
Hieronder wordt een kort overzicht verschaft. 
 
Distributeurs 
• Alpha Textielveredeling B.V., Alpha Fashion Support B.V., Alpha Vervoer B.V. (“Alpha Groep”) 

De Alpha Groep is een in Nederland gevestigde groep die diverse diensten op het gebied van transport en 
opslag verleende voor ME Op datum faillissement bevond zich een voorraadpartij van circa 93.000 stuks 
in het magazijn van Alpha Groep. Alpha Groep heeft een vordering van EUR 480.991,72 ingediend in de 
faillissementen van Mexx. 
 
Alpha Groep heeft zich ten aanzien van voornoemde partij op haar retentierecht beroepen. De curator 
heeft de goederen, na de verkregen machtiging van de rechter-commissaris, opgeëist op grond van artikel 
60 lid 2 Fw. 
 
De goederen die zich bij Alpha Groep bevonden, zijn betrokken in de Asset Purchase Agreement en 
verkocht aan de doorstartende partij, Holer Retail B.V., voor een bedrag van EUR 605.000.  
 
• FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG (“Fiege”) 

Fiege is een in Duitsland gevestigde distributeur die diverse diensten op het gebied van transport en 
opslag verleende voor ME Op datum faillissement bevond zich een voorraadpartij met retourgoederen, 
van circa 135.000 stuks in het magazijn van Fiege, die voorraad is later aangevuld.  
 
Fiege heeft zich ten aanzien van voornoemde partij op een retentierecht beroepen. Voor zover vereist, 
heeft de curator de goederen na de verkregen machtiging van de rechter-commissaris opgeëist op grond 
van artikel 60 lid 2 Fw. Na overleg met Fiege is de kwestie in der minne opgelost. 
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De curator heeft circa 158.000 stuks onderhands verkocht voor een bedrag van EUR 1.164.968,00. 
Tevens heeft de curator een resterende partij van circa 29.000 stuks verkocht aan Bingo Germany GmbH 
voor een bedrag van EUR 133.000. 
 
• Ekol Lojistik A.S. (“Ekol”) 

Ekol is een in Turkije gevestigde distributeur die diverse diensten op het gebied van transport en opslag 
verleende voor ME Op datum faillissement bevond zich een voorraadpartij van circa 17.000 stuks in het 
magazijn van Ekol. Ekol heeft een vordering van EUR 61.076,31 ingediend in het faillissement van ME 
 
Ekol heeft zich ten aanzien van voornoemde partij op een ‘haulers right of lien’ (zekerheidsrecht) 
beroepen. 
 
De curator heeft de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. Het onderzoek naar 
de geldigheid van het ‘haulers right of lien’ is nog niet afgerond. 
 
• OTX Logistics B.V. en OTX Logistics Rotterdam B.V. (“OTX”) 

OTX is een transporteur die voor Mexx voorraden in ontvangst nam van diverse leveranciers ter wereld en 
deze transporteerde naar de verschillende opslaglocaties. Ten tijde van de faillietverklaring bevonden zich 
in de macht van OTX nog diverse voorraadpartijen. De partijen die OTX in haar macht heeft, verschillen 
zowel qua herkomst, bestemming en juridische positie. Sommige partijen waren nog onderweg naar hun 
eindbestemming. Deze goederen waren daardoor nog in transit. Andere goederen waren reeds 
gearriveerd in de haven en worden daar door OTX behouden.  
 
OTX beroept zich op een retentierecht en een vuistpandrecht. Ook verschillende leveranciers en financier  
ACF stellen aanspraken te hebben op de door OTX gehouden goederen. De curator voert overleg met 
verschillende leveranciers en OTX over de verdere afwikkeling van deze voorraadgoederen.    

 

• Logwin Solutions GmbH (“Logwin”) 

Logwin is een in Duitsland gevestigde distributeur die diverse diensten op het gebied van transport en 
opslag verleende voor ME Op datum faillissement bevond zich een voorraadpartij van circa 17.000 stuks 
in het magazijn van Logwin. Logwin heeft een vordering van EUR 109.127,23 in het faillissement 
ingediend. 
 
Logwin heeft zich ten aanzien van voornoemde partij goederen op een ‘right of lien’ beroepen.  
 
De curator heeft overeenstemming bereikt met Logwin, welke inhoudt dat de curator de partij goederen die 
zich bij Logwin bevindt, verkoopt en de opbrengst verdeeld wordt tussen Logwin en de boedel. Hiermee is 
de curator nog doende. 

 

• CB Fashion (“CB”) 
CB is een in Nederland gevestigde distributeur die diverse diensten op het gebied van transport en opslag 
verleende voor ME Op datum faillissement bevond zich een voorraadpartij van circa 7.000 stuks in het 
magazijn van CB. CB heeft een vordering van EUR 120.802,76 in het faillissement ingediend. 
CB heeft zich ten aanzien van voornoemde partij goederen op een retentierecht beroepen.  
 
De curator heeft principale overeenstemming bereikt met CB, die inhoudt dat de curator de partij goederen 
die zich bij CB bevindt, verkoopt en de opbrengst op een nader te bepalen wijze verdeeld wordt tussen CB 
en de boedel. Dat is nog niet afgewikkeld. 
 
Leveranciers 
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Meerdere leveranciers hebben zich met vorderingen bij de curator gemeld. Sommigen stellen aanspraken 
te hebben op door de curator aangetroffen voorraadgoederen (de Voorraad OTX, de Voorraad 
Voorschoten en de Voorraad Alpha Group). In veel gevallen was er echter geen voorraad van de 
leverancier meer aanwezig. De aard en grondslag van de aanspraken variëren. In alle gevallen botsen de 
aanspraken met die van de pandhouder en (in voorkomend geval) met die van de retentor. 
 
Nu de Voorraad Voorschoten en de Voorraad Alpha Group zijn verkocht, resteert wat betreft de 
aanspraken op die goederen slechts een financiële discussie; de opbrengsten zijn in depot geplaatst en 
afhankelijk van de uitkomst van eventuele discussies, worden de opbrengsten afgewikkeld.  
 
Twee leveranciers worden hier apart benoemd. 
 
De grootste leverancier was Li & Fung Limited (“L&F”) 
L&F is een ‘agent’ van ME, gevestigd in Hong Kong. L&F was verantwoordelijk voor de bemiddeling 
tussen ME en meerdere leveranciers die gezamenlijk circa 70% van de geïmporteerde kleding leverden. 
L&F heeft aangekondigd een vordering van EUR 52 mln te zullen indienen in het faillissement van ME en 
heeft zich ten aanzien van de door haar geleverde en/of bemiddelde goederen beroepen op zowel het 
recht van reclame, als een ‘notice of stoppage’. 
Voordat het onderzoek naar de geldigheid van het recht van reclame en ‘notice of stoppage’ was 
afgerond, heeft de curator een regeling getroffen met L&F, die inhoudt dat de curator de aanspraken van 
L&F op de goederen bij OTX erkent en L&F haar aanspraken op de Voorraad Voorschoten en de 
Voorraad Alpha Group prijsgeeft. 
 
TMS Group (“TMS”)  is ook een agent van ME, gevestigd in Hong Kong. TMS was verantwoordelijk voor 
de bemiddeling tussen ME en de leveranciers die gezamenlijk circa 8,5% van de geïmporteerde kleding  
verzorgden. TMS heeft zich ten aanzien van de door haar geleverde goederen eerst op een 
eigendomsvoorbehoud beroepen en later ook op een recht van reclame. Inmiddels heeft TMS erkend dat 
geen eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. De curator voert nog discussie met TMS over de 
geldigheid van haar aanspraken. De curator heeft TMS tevens een voorstel gedaan voor de afwikkeling 
van de aanspraken, vergelijkbaar met hetgeen de curator met L&F is overeengekomen.  
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie / zekerheden 
Op 4 december 2014 was de onderneming volledig operationeel, waaronder ook de retailactiviteiten zoals 
de Eigen Winkels, de Shop-in-Shops, het Duitse Wöhrl en de eigen webwinkel.  
 
De activiteiten van de webwinkel zijn, kort na het faillissement, gestaakt. Deze omzetten waren zo goed 
als nihil. 
 
De overige retailactiviteiten zijn zoveel mogelijk voortgezet. Dat werd essentieel geacht voor een eventuele 
doorstart van de onderneming. De waarde van het merk zou ernstig hebben geleden onder het staken van 
de activiteiten, net als de overige waarde van de onderneming.  
 
De curator heeft zorgvuldig onderzocht of voortzetting verantwoord en renderend was. De uitkomst 
daarvan was positief. De door retailverkoop te realiseren opbrengsten voor de in de winkels aanwezige 
kledingstukken kon niet worden gerealiseerd door een andere wijze van verkoop (zoals veiling of 
wholesale). De omstandigheden waren bovendien gunstig; de faillissementen zijn uitgesproken begin 
december 2014 en de maand december is een goede maand voor de retailbranche. Met een groot aantal 
essentiële leveranciers zijn regelingen getroffen om de activiteiten te continueren (zoals schoonmaak, 
beveiliging, betaaldiensten en nutsvoorzieningen). 
 
Er is geen voorraad vanuit de distributiecentra naar de Eigen Winkels of de Shop-in Shops overgebracht 
vanwege juridische complicaties en mogelijke vermengingsproblemen. Bovendien was het grootste deel 
van de in de distributiecentra aanwezige voorraad nog niet ingevoerd. 
 
De activiteiten in de Eigen Winkels zijn voortgezet tot 21 januari 2015. 
 
Rudolf Wöhrl AG en V&D 

De verkoop van kleding via de warenhuizen van V&D en het Duitse Wöhrl is voortgezet. Daarbij kon 
gebruik worden gemaakt van de bestaande faciliteiten waarvan de kosten waren verdisconteerd in de te 
betalen huursom.  
 
Ook van deze verkoopwijze werd verwacht dat dit zou leiden tot opbrengstmaximalisatie. 
 
De V&D-activiteiten maakten bovendien deel uit van het opgestelde ‘Restart plan’ zodat het in stand 
houden daarvan belangrijk was voor de doorstartonderhandelingen.  
 
 
6.2 Financiële verslaglegging 
De bovengenoemde verwachtingen zijn uitgekomen. Met de voortzetting van de retailactiviteiten zijn de 
navolgende omzetten behaald: 
 
• Eigen Winkels: EUR 3.784.289,19 (incl. btw) 
Voor een bedrag van ten minste EUR 70.383,05 zijn kosten gemaakt om te komen tot deze omzet. Die 
zien op de ingeschakelde uitzendkrachten, productie van posters, opslag, transport, telecom, internet, 
beveiliging, afvalservice, en nutsvoorzieningen. Een deel van de gemaakte kosten dient nog door 
leveranciers te worden gefactureerd. 
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• Whörl:  EUR 269.011,84 (incl. btw) 
De aan Whörl verschuldigde (huur)prijs is verdisconteerd in deze omzet. Verdere directe kosten zijn er 
niet. 
 
• V&D:  EUR 1.894.979,04 (incl. btw) 
Op deze omzet zijn de aan V&D te betalen variabele huurprijs alsmede de bijkomende kosten reeds in 
mindering gebracht. Er zijn geen andere directe kosten. 
 
Over de omzet dient nog omzetbelasting te worden afgedragen. Zo nodig zal een relevant deel van de 
faillissementskosten moeten worden toegerekend aan de omzetten. 
 
Doorstart 
6.3 Beschrijving 
De curator heeft de activa en activiteiten van Mexx in het kader van een doorstart verkocht aan een 
deelneming van het Turkse Eroglu concern, genaamd Holer Retail B.V. Ten tijde van de publicatie van dit 
verslag is de statutaire naam van deze vennootschap gewijzigd in Mexx Global B.V. het betreft de 
volgende activa en activiteiten: 

• de IE-rechten van ME(inclusief de twee licentieovereenkomsten) 
• de goodwill van het Mexx concern 
• de voorraden als aanwezig in het Distributiecentrum Voorschoten 
• de voorraden als aanwezig bij Alpha Group 
• de bedrijfsmiddelen als aanwezig in het Hoofdkantoor 
• de bedrijfsmiddelen als aanwezig in het Distributiecentrum Voorschoten 
• de winkelinrichting van de Shop-in-Shops en van acht van de Eigen Winkels 

 
Onderdeel van de doorstart is voorts dat de koper tenminste 160 werknemers in Nederland een 
dienstverband aanbiedt. Inmiddels is aan ruim 200 werknemers een dienstverband aangeboden, in eerste 
instantie vooral ten behoeve van werkzaamheden in het distributiecentrum en het hoofdkantoor. Het is te 
verwachten dat dit aantal bij heropening van winkels aanzienlijk zal stijgen. 
 
De koper heeft een optie gekregen om de aandelen in het kapitaal van de Poolse en Griekse 
deelnemingen te verkrijgen. Deze vennootschappen zijn niet failliet. Over deze optie wordt nu 
onderhandeld. 
 
Met de doorstart wordt een solide deel van de retail- en wholesale-activiteiten in Nederland en het 
buitenland behouden. In Nederland worden het hoofdkantoor en het distributiecentrum voortgezet, worden 
acht van de 19 Eigen Winkels overgenomen en worden alle Shop-in-Shops voortgezet.  
Met buitenlandse vennootschappen en curatoren wordt onderhandeld om tot een overname van activa en 
behoud van continuïteit te komen.  
 
De doorstart biedt leveranciers mogelijkheden om geproduceerde en bestelde voorraden Mexx-kleding 
alsnog te verkopen en betaald te krijgen. Deze commerciële perspectieven helpen leveranciers hun 
schade aanzienlijk te beperken.  
 
IE-rechten Mexx Duitsland 

De Duitse IE-rechten werden gehouden door een Duitse deelneming Mexx Holding GmbH. Om de 
overdracht van die rechten te realiseren werd een separate transactie geïnitieerd met de Duitse curator en 
de doorstarter. 
 
Dat was lastig. Op het moment van de doorstart in Nederland was nog geen overdracht van de Duitse 
IE-rechten mogelijk. In Duitsland was op dat moment nog sprake van een voorlopige insolventieprocedure 
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en had de toekomstig curator nog niet de bevoegdheid om activa over te dragen. Die insolventieprocedure 
werd pas op 1 maart 2015 geopend, waarna de overdracht kon plaatsvonden. De koopsom van 
EUR 1.350.000 is in anticipatie op de overdracht in depot gestort bij de Duitse curator.  
 
 
6.4 Verantwoording / verloop overnameproces 
Vanwege tijdsdruk en gebrek aan voorbereiding was het niet eenvoudig om tot een verkoopproces te 
komen. Het proces heeft de volgende stappen omvat. 

1. Er is een virtuele dataroom ingericht waar ruime informatie ter beschikking is gesteld. De curator 
heeft een externe partij ingeschakeld om de dataroom in te richten en daarover te adviseren. Er 
is overleg geweest met ACF, Gores en het bestuur.  

2. Vervolgens hebben de gegadigde partijen een informatiememorandum ontvangen waarin het 
biedingsproces is uitgelegd en waarin zij werden verzocht de voorwaarden voor deelname aan 
het biedingsproces te accepteren (waaronder geheimhouding). Vanwege de grote belangstelling 
heeft de curator een entrance fee van EUR 3.000 gehanteerd. Op deze manier zijn de kosten 
voor het inrichten van het proces gecompenseerd en werd het kaf van het koren gescheiden. 
Uiteindelijk hebben 12 van de 36 partijen de entrance fee voldaan en zich verbonden aan de 
overige voorwaarden. Zij hebben toegang gekregen tot de data room. 

3. Er is onder leiding van interim-CEO Hovestad een Restart Plan opgesteld, een propositie met 
mogelijkheden voor een doorstart. Dat werd vanwege de tijdsdruk door gegadigden zeer 
gewaardeerd.  

4. In totaal hebben zes partijen een bod uitgebracht. De biedingen zijn door de curator beoordeeld. 
De vergelijking was niet altijd eenvoudig, omdat verschillende biedingen earn out elementen 
kenden, of andere elementen met een variabele waarde. 

5. Er is besloten een tweede biedingsronde te entameren. De resterende partijen zijn daarover 
geïnformeerd door een Second Round Proces Letter. Vier partijen hebben een nadere bieding 
uitgebracht. Deze biedingen zijn opnieuw door de curator beoordeeld en vertrouwelijk met de 
pandhouders besproken. Er werd unaniem besloten dat Holer Retail B.V. (Eroglu) de beste 
bieding had uitgebracht, waarna onderhandelingen werden gestart.  

6. In dat kader zijn veel besprekingen gevoerd en is nadere informatie verschaft over de 
transactiestructuur. Tijdens deze besprekingen hebben interviews met het managementteam 
van Mexx plaatsgevonden en zijn verschillende locaties (winkels, Shop-in-Shops en 
distributiecentra) bezocht.  

7. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een koopsom van in totaal EUR 21.000.000. Deze 
overeenstemming is in eerste instantie neergelegd in een Termsheet. Op dat moment is een 
gedeelte van EUR 6.000.000 van de koopsom in depot betaald. Er waren opschortende 
voorwaarden van toepassing die in de periode tussen ondertekening van de Termsheet en het 
sluiten van de activaovereenkomst dienden te worden vervuld. Nadat dit was gerealiseerd is op 
6 februari 2015 de activaovereenkomst getekend en is de doorstart geëffectueerd. Daarbij is het 
resterende deel van de koopsom van EUR 15.000.000 betaald.  
 

 
6.5 Opbrengst 
De totale koopsom van de activa bedraagt EUR 21.000.000. Pandhouder Gores ontvangt van dit bedrag 
EUR 13.540.000. Een gedeelte van in totaal EUR 1.350.000 komt toe aan de Duitse curator. In escrow bij 
ACF is een gedeelte van EUR 1.850.000 betaald.  
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De boedel ontvangt uit de doorstart de volgende opbrengsten: 
• Onverpande IE-rechten en goodwill   EUR 2.260.0000 
• Bedrijfsmiddelen Hoofdkantoor    EUR      203.000 
• Bedrijfsmiddelen Distributiecentrum Voorschoten EUR      621.000 
• Resterende winkelvoorraad    EUR      412.000 
• Winkelinrichting Shop-in-Shop’s en Eigen Winkels EUR      159.000 

 
De verkoop van de kledingvoorraad uit het Distributiecentrum Alpha van EUR 605.000 wordt vanwege het 
feit dat de goederen onder artikel 60 Fw door de curator zijn opgeëist, door de boedel behouden.  
 
 
6.6 Boedelbijdrage 
Over de opbrengst van de aan ACF verpande voorraden ontvangt de boedel een bijdrage van 12,5%. 
Ervan uitgaande dat de volledige opbrengst verpand is, ontvangt de boedel 12,5% van EUR 1.850.000, te 
weten EUR 231.250.  
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7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 
De administratie werd gevoerd op basis van geautomatiseerde boekhoudsoftware. Een voorlopige analyse 
van de curator houdt in, dat aard en inrichting van de boekhouding voldoet aan de wettelijke vereisten. Er 
zal nader onderzoek worden gedaan.  
 
 
7.2 Depot jaarrekeningen 
Mexx consolideerde haar jaarrekeningen. De consoliderende vennootschap was Mexx Lifestyle. De 
geconsolideerde vennootschappen zijn ME, MEI, MEP, MHN en MEH Mexx publiceerde 
geconsolideerde jaarrekeningen op het niveau van ML Ingevolge artikel 2:403 BW  zijn de gefailleerde 
vennootschappen vrijgesteld van de verplichting tot publicatie van hun enkelvoudige jaarrekening.  
 
Door ML zijn de jaarrekeningen in de drie jaren voorafgaand aan de faillissementen, als volgt 
gepubliceerd: 
 

Jaar Publicatiedatum:  Tijdig ja/nee 

2011 1 augustus 2012   Ja 
2012 28 mei 2014   Nee, bijna 4 maanden te laat. 
2013 30 juni 2014   Ja 

 
 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant  
In een brief van 30 juni 2014 heeft Deloitte in een ‘transmittal letter’ haar visie op de jaarstukken en de 
financiële positie van ML gegeven. Zowel ter zake de ‘consolidated financial statements’ als ter zake de 
‘company financial statements’ gaf Deloitte aan dat de stukken een getrouw en eerlijk beeld geven van de 
financiële positie van ML in 2013. In haar brief benadrukt Deloitte de onzekerheid met betrekking tot de 
‘going concern’ mogelijkheden van Mexx en wijst zij tevens op het netto-verlies van EUR 82,4 mln. 
 
Het voortbestaan van Mexx was afhankelijk van mogelijkheden tot herfinanciering en van de bereidheid 
van Gores om te blijven investeren. Ook dienden er initiatieven voor verbetering/vernieuwing door het 
bestuur genomen te worden. De door Deloitte geconstateerde onzekerheid werd als volgt verwoord: 

‘the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the 
company’s ability to continue as going concern’. 

 
Aan allerlei formele eisen, zoals vastgelegd in artikel 2:393 sub 5 lid e en f BW, artikel 2:392 sub 1 lid b-h 
BW en artikel 2:391 sub 4 BW lijkt te zijn voldaan. 
 
De curator doet nader onderzoek.   
 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen  
Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het gebruikelijk onderzoek naar de voldoening aan de 
volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt wel, dat schade die is ontstaan 
vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV (op 1 oktober 2012), naar het oude BV-recht moet worden 
bepaald.  
 
De gefailleerde vennootschappen zijn vóór de invoering van de Wet Flex-BV, opgericht. De curator zal 
nader onderzoek doen. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur 
De curator doet onderzoek.  
 
 
7.6 Paulianeus handelen 
De curator heeft een aantal financieringen onderzocht en heeft daarbij geen onregelmatigheden 
geconstateerd. Er wordt nader onderzoek gedaan.  
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8. CREDITEUREN 
 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. 
Dat geschiedt bij voorkeur via het emailadres mexx@fortadvocaten.nl 
 
Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht 
dient expliciet en gemotiveerd te worden vermeld.  
 
 
8.1 Boedelvorderingen 
In voorkomende gevallen is het onmogelijk om te bepalen hoe boedelschulden moeten worden 
toegerekend. Er zal worden gezocht naar een juiste en rechtvaardige methodiek. 
 
Reeds betaalde boedelvorderingen 

Er zijn aanzienlijke bedragen betaald om ICT systemen ten behoeve van logistiek en administratie 
operationeel te houden, daarbij ging het vooral om tijdelijke en kostbare licenties. Er zijn andere kosten 
betaald ten behoeve van de instandhouding van de onderneming en om de mogelijkheden van een goed 
beheer en verantwoorde vereffening veilig te stellen. Daaronder wordt ook begrepen het nog te verrichten 
onderzoek naar oorzaken en rechtmatigheid. 
Daarnaast werd de curator geconfronteerd met een aanzienlijke hoeveelheid dwangcrediteuren die zonder 
betaling dienstverlening of leveranties, noodzakelijk voor de voortzetting van de verkoopactiviteiten zouden 
staken. Dat ging om grote aantallen, maar niet altijd om grote bedragen. 

 
Aan boedelcrediteuren is tot de datum van dit verslag EUR 997.891,33 voldaan.  
 
Nog niet betaalde boedelvorderingen 
Er is ook sprake van de gebruikelijke boedelvorderingen, zoals de vordering van UWV ten aanzien van het 
loon van werknemers over de opzegtermijn en de huur van winkel- en kantoorruimte over de opzegtermijn. 
Over de gerealiseerde winkelverkopen zal BTW verschuldigd zijn, die is niet in het onderstaand 
overzicht verwerkt. Er wordt naar gestreefd boedelschulden zo snel mogelijk te voldoen, daarvoor is 
echter eerst nodig dat de omvang van preferente boedelschulden duidelijk wordt. 
 
 Mexx Europe 
 Verhuurders  EUR 1.130.618,57 
 UWV  EUR 1.474.366,28 
  
 Mexx Europe International 
 Verhuurders   EUR      36.135,78 
  
 Mexx Holding Netherlands 
 Verhuurders   EUR    444.904,53 
  
 Mexx Europroduction   Nog niet ingediend 
  
 Mexx Europe Holding  Nog niet ingediend   
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8.2 Preferente vordering van de Belastingdienst/Douane 
Er is een fiscale eenheid Vpb. De bovenste holding vennootschap is nog niet failliet. Er is een 403 
verklaring afgegeven en er zijn specifieke garanties verstrekt. Vpb aspecten zijn in onderzoek. 
Er was ook een fiscale eenheid BTW. Uit de aansprakelijkheid daarvan is de boedel ontslagen, omdat 
de verbreking van de eenheid aan de fiscus is meegedeeld. Over de wijze waarop BTW aangiftes over 
de boedelperiode worden gedaan vindt overleg plaats. De volgende preferente vorderingen zijn bekend: 
 Mexx Europe   EUR       370.640  
 Mexx Europe International   EUR       397.044 
 Mexx Holding Netherlands   EUR       119.031 
 Mexx Europroduction   EUR           1.077 
 Mexx Europe Holding   Nog niet ingediend 
 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 Mexx Europe   EUR 440.305,20 
 Mexx Europe International   Nog niet ingediend 
 Mexx Holding Netherlands   Nog niet ingediend 
 Mexx Europroduction   Nog niet ingediend 
 Mexx Europe Holding   Nog niet ingediend 
 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 Mexx Europe   EUR 144.591,54 
 Mexx Europe International   EUR 277.700,45 
 Mexx Holding Netherlands   Nog niet ingediend 
 Mexx Europroduction   Nog niet ingediend 
 Mexx Europe Holding   Nog niet ingediend 
 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 Mexx Europe   267 
 Mexx Europe International     35 
 Mexx Holding Netherlands     37 
 Mexx Europroduction      2 
 Mexx Europe Holding   2 
 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 Een aantal grote vorderingen van leveranciers, zoals die van Li & Fung zijn nog niet ingediend. 
 Mexx Europe   EUR 27.105.983,37 
 Mexx Europe International   EUR      799.419,66 
 Mexx Holding Netherlands   EUR      464.037,89 
 Mexx Europroduction  EUR          7.904,93 
 Mexx Europe Holding  EUR      853.822,26 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkeling kan bij de huidige stand van het faillissement nog geen uitsluitsel 
worden gegeven. 
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9. PROCEDURES  

 
9.1 Naam wederpartij(en) 
 
 MEis partij bij procedures tegen de volgende partijen:  

- SL Spirit GmbH (Duitsland) 
- TKXX Handel mit Mexx-Produkten GmbH (Duitsland) 
- Neckermann.de GmbH (Duitsland) 
- Wiegandt Handels GmbH (Duitsland) 
- Intershop Communications AG (Duitsland) 
- Melkior SARL (Frankrijk) 
- ULY (Frankrijk) 
- ING Bank N.V. (Nederland) 
- Lundiform B.V. (Nederland) 
- Pedro Almeida Soc. Unipessoal LDA (Nederland) 
- De heer R. Mor (met MHN) (Zwitserland) 
 
Mexx Europroduction is partij bij procedures tegen de volgende partij:  
-  Lineasse Tessuti SPA (Italië) 

 
 
9.2 Aard procedure 
De eerste vier procedures spelen in Duitsland. Het betreft vorderingen van ME op afnemers. Deze 
procedures zijn geëindigd omdat de schuldenaren zelf in staat van faillissement zijn komen te verkeren. 
Twee vorderingen zijn reeds ingediend bij de curator en door hem erkend (TKXX Handel mit Mexx-
Produkten GmbH en Wiegandt Handels GmbH), van één ingediende vordering weigert de curator 
erkenning (Neckermann.de GmbH) en de vierde vordering moet nog worden ingediend (SL Spirit GmbH).  
 
Twee Franse procedures betreffen incassoprocedures. De ene crediteur is na het uitspreken van het 
faillissement van ME zelf ook failliet verklaard (Melkior SARL); met de andere crediteur is een 
betalingsregeling afgesproken (ULY). 
 
De procedures tegen Lundiform B.V. en Pedro Almeide Soc. Unipessoal LDA zijn geschorst op grond van 
artikel 29 Fw. 
 
Tot slot zouden ME en MHN gezamenlijk zijn betrokken bij een procedure in Zwitserland, waarin een oud-
bestuurder (Mor) Mexx aanspreekt. Gegevens daarover ontbreken, de kwestie wordt nader onderzocht.  
 
MEP is betrokken bij een procedure tegen Lineasse Tessuti SPA. Op grond van de Europese 
Insolventieverordening is Italiaans recht van toepassing. Het Italiaanse recht bepaalt evenals het 
Nederlandse recht dat de procedure wordt geschorst door het failleren van MEP.  
 
Drie procedures worden nader toegelicht. 
 
Lundiform B.V. 

ME procedeert al jaren tegen Lundiform B.V. ME is gedagvaard door Lundiform, die schadevergoeding 
vordert. ME heeft een bankgarantie ad EUR 950.000 laten stellen door ABN AMRO. De zaak stond – na 
verwijzing door de Hoge Raad – voor pleidooi op 10 maart 2015, maar is geschorst ex artikel 29 Fw. De 
curator zal de procedure overnemen. Zoals beschreven bij de zekerheden, bevat de bankgarantie ten 
behoeve van Lundiform een clausule op grond waarvan de curator binnen vier maanden na het claimen 
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van de garantie door Lundiform, een procedure tegen haar kan beginnen waardoor uitbetaling wordt 
opgeschort. De curator heeft een procesvoorstel gedaan aan Lundiform. 
 
Intershop Communications AG 

Deze procedure ziet op een vordering van Intershop Communications AG op ME en een reconventionele 
vordering van EUR 331.000. De procedure bevindt zich in een vergevorderd stadium. De curator 
bestudeert momenteel het procesdossier om de vervolgstap te bepalen.  
 
ING Bank N.V. 

Deze procedure van ME ziet op een vordering op ING Bank N.V. in verband met teveel in rekening 
gebrachte rente. Het gaat om een belang van circa EUR 5 mln. De procedure was door de rechtbank 
Amsterdam op de parkeerrol geplaatst in verband met het failleren van ME. De procedure is thans door 
ING opgebracht om de curator in de gelegenheid te stellen de procedure over te nemen. De curator heeft 
zich inmiddels gesteld. 
 
  



 

1281484.3 Mexx/faillissementen: Eerste Openbare Faillissementsverslag 

 

46

 

10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend. 
 
 
10.2 Plan van aanpak 
Nog steeds dienen zich met regelmaat kwesties aan die acute aandacht verdienen. Het is de verwachting 
dat de intensiteit daarvan langzaamaan afneemt. 
De vereffening is nog niet voltooid. De curator zal primaire aandacht geven aan incasso van debiteuren, 
verkoop van voorraden en veilig stellen van contragaranties. 
Met leveranciers en crediteuren zal overleg worden gevoerd over de correcte vaststelling van hun rechten. 
Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement en eventuele 
onrechtmatigheden. 
 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 
18 maart 2015. 
 
 
 
F. Kemp, 
curator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


