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Één van onze successen uit de praktijk op het gebied van insolventie 
 
U heeft al jaren een goed draaiend bedrijf maar in de afgelopen 2 jaren gaat het allemaal iets minder en 
zijn de eerste verliezen in de boeken opgenomen. Als klap op de vuurpijl gaat ook een belangrijke klant 
van u failliet. Deze had een behoorlijke betalingsachterstand en dit geeft een behoorlijke impact op de 
liquiditeit van de onderneming.  
 
U heeft echter al jaren een goede relatie met uw bank en belt hen op om over een tijdelijk 
overbruggingskrediet te praten. Er volgt een afspraak op korte termijn en tot uw verbazing is een 
medewerker van de afdeling bijzonder beheer aanwezig. Tijdens het gesprek werden u een tal van 
vragen gesteld over de financiële gang van zaken binnen de onderneming. U verstrekt de informatie en 
binnen enkele dagen geeft de bank aan geen vertrouwen meer te hebben en niet alleen het krediet niet 
te verruimen maar zelfs het bestaande krediet alleen te willen handhaven als er een forse eigen 
vermogensversterking komt. Ook geeft de bank aan extra zekerheid via privé als mogelijkheid te zien 
(borgtocht met hypotheek op eigen huis). Tot dat hierin duidelijkheid kwam was het krediet bevroren 
en werden alleen nog betalingen gedaan, welke door de medewerker bijzonder beheer werden 
gefiatteerd. U bent verbijsterd en langzaam kwam u tot het besef dat uw bedrijf op het spel stond. U 
had dit niet verwacht en naar uw mening ook niet verdiend.  
  
U belde Lawton en de volgende dag omarmden wij de case om u met raad en daad bij te staan. Er werd 
een quick scan gemaakt van uw financiële positie in combinatie met uw rechten en verplichtingen en 
daaraan toegevoegd een analyse van uw sterke en zwakke punten in combinatie met de toekomstige 
winstgevendheid van de onderneming. Er werden diverse scenario’s uitgewerkt en alle stakeholders 
werden hierin meegenomen zodat de mogelijkheden en de scenario’s voor iedereen duidelijk werd en 
iedereen op het zelfde informatie niveau zat. Vervolgens werd met de bank nauw overleg gevoerd. De 
oorzaak van de terughoudende opstelling van de bank werd al snel gevonden; deze hing  samen met de 
overall slechte resultaten in de bedrijfstak waarin u werkzaam bent, gekoppeld aan de tegenvallende 
resultaten in uw eigen bedrijf. De toekomststrategie die u zelf al had ingezet – verbreding met 
beloftevolle activiteiten buiten deze bedrijfstak en kostensaneringen in het onderdeel werkzaam in deze 
bedrijfstak - wordt qua liquiditeit uitgewerkt en met de bank besproken. De bank kon zich in de 
strategie vinden en was bereid een deel van de kosten te financieren, mits de rest vanuit een andere 
bron werd gefinancierd. Door het brede en professionele netwerk van Lawton waren de contacten snel 
gelegd. Een privé investeerder was bereid om een kapitaal injectie te doen, waarmee ook de solvabiliteit 
van het bedrijf weer op een door de bank aanvaardbaar percentage kon komen. De investeerder en U 
werkten aan de voorwaarden en de deal was snel gesloten.  
 
Resumerend: we komen tot een snelle en grondige analyse van de feiten, met zorg en aandacht 
begeleiden wij het proces naar uw eigen stakeholders en naar de bank, samen zorgen wij voor een 
robuuste oplossing en kunt u vooral doorgaan met uw eigen passie, uw eigen onderneming!  
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