
Stille insolventie hielp Weijmans
Media aan snelle doorstart
HELMOND - Door middel van een
stille insolventie is begin mei ge-
probeerd om het faillissement
van Weijmans Media Groep te
voorkomen. Die poging is mis-
lukt, maat had toch nut, zo blijkt
uit het faillissementsverslag dat
door curator Floris Dix van Tur-
naround Advocaten gepubliceerd
is.
"Gelet op de liquidieeitsprogno-
ses en h~t feit dat de fiscus reeds
bodembeslag had gelegd, diverse
crediteuren op betaling van de
vorderingen aandrongen en sala-
risronden en vakantiegelden voor
de deur stonden, was er geen tijd
om een dergelijk traject te doorlo-
pen", aldus de curator in het ver-
slag. -

Consequentie was dat Weijmans
Media Groep, kort na het begin
van de stille insolventie, toch fail-
liet ging. .'
Binnen een week was een door-
start gerealiseerd, waardoor Kam-
pert Nauta in Oss de nieuwe eige-
naar werd. Dat bedrijfbood
115.000 euro (ëxclusiefdebiteu- -
ren) voor Weijmans. Voor dat be-
drag is het bedrijf ook verkocht.
Een stille inselventie wordt niet ,
vaak toegepast. Dat kan alleen
met toestemming van de recht-
bank, die een stille bewindvoer-
der - in dit gevalook Di-x- en een
stille rechter-commissaris be-
neemt,
De bewindvoerder probeert in de
periode van stille inselventie acti-

viteiten en activa tegen een zo
hoog mogelijke prijs verkopen.
Na een faillissement lukt dat
meestal niet, omdat zaken in een _)
stroomversnelling komen.
Al eeriweek na zijn aantreden als
stille bewindvoeder, kwam Dix
tot de conclusie dat een dergelijke
oplossing niet haalbaar zou zijn.
Toch is de stille insolventie niet
zinloos geweest, blijkt uit het ver-
slag. De curator heeft tijd gehad

. om voorbereidingen te treffen
voor de doorstart. Op 22 mei, de .:»
dag van het faillissement, had de
curator een short-list van 20 Kan-
didaat-kopers die onmiddellijk be-
naderd zijn. Enkele dagen later
was de doorstart een feit. Dertig
werknemers behielden hun baan.


