Uit het verslagvan de bewindvoerder:

de plantage Terron Collorado te Costa Rica, groot 167 hectare inclusief gebouwen, 
opstanden en roerende zaken, alsmede 20 hectare aaneengesloten grond direct gren-zend aan de plantage Terron Collorado 
Met betrekking tot deze onroerende zaken is tussen Eco-Sure Nederland BV en Ro-fuda S.A.L. (Off-sure) gevestigd te Beiroet, Libanon, vertegenwoordigd door de heer R. van de Rhee een overeenkomst d.d. 12 oktober 2004 gesloten, waarvan een 
afschrift als bijlage 6 aan dit verslag is gehecht. 
Ingevolge deze overeenkomst koopt Eco-Nederland BV alle rechten uit investeringen ‘van hieronder vermelde’, zonder dat duidelijk is wat precies wordt bedoeld. 
Eco-Sure Nederland BV dient ingevolge artikel 2 USD 71.000,-- te voldoen als kos-ten van de transactie; of dit bedrag is betaald is niet duidelijk. 
Aan Eco-Sure Nederland zouden de hiervoor in de aanhef omschreven onroerende zaken dienen te worden geleverd op uiterlijk 1 november 2004. Deze levering heeft om onduidelijk redenen tot nu toe niet plaatsgevonden 
Van haar zijde heeft Eco-Sure Nederland BV al vanaf januari 2004 in gevolge artikel 4 van de overeenkomst betalingen verricht aan de investeerders, genoemd in bijge-voegde overeenkomst. 
Aan deze groep investeerders is in totaal € 841.256,31 uitbetaald. 
Om onduidelijke redenen weigert de wederpartij mee te werken aan de levering van de gronden en de uitkering van de lopende rendementen aan Eco-Sure Nederland BV. 
Wanneer geen nakoming van de wederpartij kan worden verkregen, zal de ontbin-ding van de overeenkomst moeten worden ingeroepen met terugvordering van het-geen zijdens Eco-Sure Nederland BV tot nu toe is gepresteerd. 
De bewindvoerder kan vooralsnog tot geen andere conclusie komen dan dat de leve-ring van de gronden niet meer zal plaatsvinden. 
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In dat geval zal de ontbinding van de koopovereenkomst moeten worden ingeroepen met terugvordering van hetgeen is betaald. 
De bewindvoerder heeft Rofuda S.A.L. (Off-shore) gevestigd te Beirut, Libanon, tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst d.d. 12 oktober 2004 - te weten de levering van de grond te Costa Rica - aangesproken. 
Omdat Rofuda S.AL. (Off-shore) op de ingebrekestelling niet heeft gereageerd, heeft de bewindvoerder de ontbinding van de overeenkomst met Rofuda S.A.L. (Off-shore) en de Vereniging van Investeerders Fecundo ingeroepen. 
De bewindvoerder zal op korte termijn een procedure instellen teneinde de ontbin-ding van de overeenkomst gerechtelijk bevestigd te krijgen. 
Vervolgens zal de bewindvoerder terugvorderen hetgeen in het kader van deze over-eenkomst is voldaan. 

