Mededelingen en aankondigingen Bewindvoerders

18 januari 2022: SURSEANCE VAN BETALING MET AANBIEDING ONTWERPAKKOORD
1. DSB Bank N.V. is op 19 oktober 2009 failliet verklaard. Dit faillissement is op 17 december 2021
geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst waarbij het restant van de
vorderingen (berekend per faillissementsdatum, de zogenaamde geverifieerde vorderingen) van
alle schuldeisers volledig wordt betaald. Na deze betaling en na aftrek van de verwachte
uitvoeringskosten resteert een positief saldo van circa EUR 650 miljoen. Dat bedrag is
onvoldoende is om de niet-geverifieerde vorderingen (voor zover thans bekend alleen
rentevorderingen tijdens de faillissementsperiode) geheel te voldoen.
2. Op 17 december 2021 is de naam van DSB Bank N.V. gewijzigd in DSB N.V. (“DSB”). DSB verkeert
in liquidatie (art. 2:19 lid 1 onder c jo. lid 5 BW). Overeenkomstig de statuten van DSB is er een
vereffenaar benoemd, die na constatering dat het nog aanwezige saldo niet toereikend is om
genoemde (rente)vorderingen geheel te voldoen, surseance van betaling heeft aangevraagd.
3. De surseance van betaling maakt een zo efficiënt mogelijke verdeling van het resterende
positieve saldo aan de rechthebbenden mogelijk onder toezicht van de rechtbank.
4. Op 18 januari heeft de rechtbank Amsterdam aan DSB surseance van betaling verleend met
benoeming van mr. A.E. de Vos en mr. W.M. de Vries als rechters-commissaris en van
ondergetekenden tot bewindvoerders.
5. DSB heeft bij de aanvraag voor surseance van betaling ook een ontwerpakkoord bij de rechtbank
neergelegd. Het ontwerpakkoord wordt aangeboden aan alle schuldeisers met een concurrente
vordering op DSB. Het ontwerpakkoord houdt zakelijk weergegeven in:
5.1. Schuldeisers met een nominale vordering tot EUR 150.000 ontvangen, na aanmelding, een
eenmalige uitdeling van 88% van hun (resterende) vordering.
5.2. Schuldeisers met een vordering van meer dan EUR 150.000 delen, na aanmelding, naar
verhouding van hun vordering mee in het saldo dat resteert na voldoening van de
uitvoeringskosten en de betalingen aan de hiervoor in paragraaf 5.1 genoemde schuldeisers.
5.3. De rentevorderingen van schuldeisers van DSB worden berekend op basis van de
berekeningsgrondslagen zoals opgenomen in het ontwerpakkoord. Die sluiten in grote mate
aan bij de wet en de afspraken die zijn gemaakt (bijvoorbeeld de deposito-overeenkomst
met een bepaalde toepasselijke rente tot een bepaalde dag). Op de website van DSB onder
rekenvoorbeelden zijn enkele voorbeeldberekeningen beschikbaar.
5.4. Schuldeisers met een rentevordering kunnen – nadat het akkoord definitief is geworden –
aanspraak maken op betaling van een uitkering onder het ontwerpakkoord. Nadere
informatie daarover is te vinden op de website van DSB onder rentevorderingen.
Schuldeisers met een andere vordering dan een rentevordering worden verwezen naar de
website van DSB onder overige vorderingen. DSB is thans niet bekend met andere
vorderingen dan rentevorderingen.
5.5. Voor de volledige tekst van het ontwerpakkoord wordt verwezen naar de website van DSB
onder publicaties.
6. Volgens de Faillissementswet (“Fw”) zijn de bewindvoerders verplicht om de volgende
mededelingen te doen:
- De rechtbank heeft ingevolge art. 255 lid 1 Fw bepaald dat de behandeling genoemd in art.
218 Fw (stemming door de schuldeisers over definitieve verlening) niet zal plaatsvinden.
- De rechtbank heeft de uiterste indieningsdatum voor vorderingen als bedoeld in art. 255 Fw
bepaald op 22 april 2022. Vorderingen, ten aanzien waarvan de surseance niet werkt, zoals
preferente vorderingen, komen niet voor indiening in aanmerking. Heeft nochtans indiening
plaats gehad, dan werkt de surseance ook ten aanzien van die vorderingen en gaat een aan
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de vordering verbonden voorrecht, retentierecht, pandrecht of hypotheek verloren. Een en
ander geldt niet voor zover de vordering vóór de aanvang der stemming over het
ontwerpakkoord wordt teruggenomen. De bewindvoerders wijzen er op dat indiening voor
genoemde datum niet vereist is om aanspraak te maken op een uitkering onder het
ontwerpakkoord. Verwezen wordt naar paragraaf 5.4 hierboven.
De bewindvoerders hebben de rechtbank verzocht om een commissie van vertegenwoordiging te
benoemen als bedoeld in art. 281e Fw om in het belang van de schuldeisers het ontwerpakkoord
te beoordelen en daarover te stemmen. De behandeling van dit verzoek bij de rechtbank zal
plaatsvinden (op een nog bekend te maken tijdstip) op woensdag 23 februari 2022.
De rechtbank heeft bepaald dat op maandag 9 mei 2022 te 10.00 uur in het gebouw van de
rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam, ten overstaan van de rechters-commissaris,
de raadpleging en stemming over het ontwerpakkoord zal worden gehouden.
Schuldeisers die het woord willen voeren tijdens de behandeling bij de rechtbank van het
verzoek tot de benoeming van de commissie van vertegenwoordiging of de behandeling van het
akkoord worden verzocht dit uiterlijk een week voor de behandeling kenbaar maken door een email te sturen naar bewindvoerders@dsb.nl.
De rechtbank heeft bepaald dat alle kennisgevingen die volgens de wet in deze surseance van
betaling moeten worden gedaan, zullen plaatsvinden via de website surseance.dsb.nl. Op de
website zal steeds actuele informatie beschikbaar zijn. De bewindvoerders adviseren de
schuldeisers die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in deze surseance van
betaling om de website periodiek te raadplegen.

De bewindvoerders,
mr. B.F.M. Knüppe en mr. R.J. Schimmelpenninck

