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Konkurssag Phoenix Kapitaldienst GmbH
Kreditorinformation pr. 1. juli 2005

1.  I henhold til konkursbegæring af 14. marts 2005 har Amtsgericht Frankfurt –
skifteretten – nu ved konkursdekret af 01. juli 2005 indledt konkurs og indsat
advokat Frank Schmitt, Schultze & Braun Frankfurt, som kurator.

2. Skifteretten har fastsat følgende skiftesamlinger:

Redegørelse: 05. oktober 2005, CongressCenter, Messe Frankfurt
Prøvelse: 24. november 2005, Amtsgericht Frankfurt

Nærmere oplysninger om skiftesamlingerne findes i konkursdekretet, der er
offentliggjort på www.schubra.de. 

Kurator, som har fået overdraget forkyndelsen af konkursdekretet til
kreditorerne fra skifteretten, vil tilskrive kreditorerne i løbet af juli 2005. Ud over
forkyndelsen af konkursdekretet vil kreditorerne blive opfordret til at anmelde
deres krav.

På grund af det store antal kreditorer kan udsendelsen af cirkulæret vare indtil
ultimo juli 2005.

3 .   Managed Accounts-investorerne vil på den af kurator fremsendte
anmeldelsesblanket kunne finde det beløb, som var opført på sidste
kontoudskrift af 28. februar 2005.

Denne fremgangsmåde betyder dog på ingen måde, at  kurator deler den
retsopfattelse, som nogle af investorernes advokater er fremkommet med, at
dette beløb inkl. de fiktive fortjenester svarer til de krav, der skal gøres
gældende i forbindelse med konkurssagen.   

Tværtimod er kurator af den opfattelse, at der er gode juridiske argumenter, der
taler for, at der skal tages udgangspunkt i de faktisk foretagne indbetalinger,
evt. med tillæg af en passende forrentning.

Da der dog er tale om meget relevante spørgsmål, der endnu ikke er afgjort ved
en højere retsinstans, har  kurator i enighed med skifteretten besluttet i første
omgang at give kreditorerne mulighed for at anmelde deres maksimale krav. Det
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skal så afklares ved prøvesager, hvilken retsopfattelse domstolene har. Derefter
kan alle anmeldelser prøves endeligt svarende til disse afgørelser.

Fristen for at anmelde krav fastsættes af skifteretten til 

  15. september 2005.

4.  Kurator vil give kreditorerne en udførlig redegørelse ved første skiftesamling.
Kreditorerne vil samtidig med anmeldelsen af kravet blive opfordret til at melde
sig til deltagelse i skiftesamlingen.

Undertegnede skal her endnu en gang anmode om, at man tilmelder sig
skiftesamlingen, hvis man forventer at deltage, så lokalestørrelsen kan tilpasses
deltagerantallet.

5.  De skandinaviske kreditorer får mulighed for at deltage i et separat
informationsmøde i København den 6. oktober 2005. Detaljer om dette fremgår
ligeledes af cirkulæret, der fremsendes sammen med opfordringen til at
anmelde sine krav.

6 .  Der er ikke advokattvang hverken til anmeldelsen af kravene til
kreditorfortegnelsen eller til deltagelse i skiftesamlingen.

7.  Ændringer i de personlige data, som adresseændring, ændringer af bankdata
e.l., skal som hidtil meddeles til Phoenix Kapitaldienst GmbH, så disse ændringer
kan blive noteret der. Hvis der indtræffer sådanne ændringer, når kravet er
anmeldt til konkursfortegnelsen, skal disse ændringer ligeledes meddeles til
kurator under henvisning til anmeldelsen.

8. Ud over anmeldelsen i konkurssagen kan investorer under visse forudsætninger
evt. gøre krav gældende mod den tyske garantifond (EdW). Nærmere
oplysninger om dette findes på www.e-d-w.de. Hvis der udbetales
erstatningsydelser via EdW, overgår investorens krav til EdW med
erstatningsbeløbet, og EdW vil gøre de pågældende krav gældende i
konkurssagen. I så fald reduceres det krav, som investorerne selv har anmeldt
til konkursfortegnelsen, naturligvis tilsvarende. Skulle der derfor være
investorer, der allerede har modtaget erstatningsbeløb på tidspunktet for
anmeldelsen, kan disse kun anmelde krav, der er reduceret med erstatningen.
For så vidt der endnu ikke er udbetalt et erstatningsbeløb, kan kravet anmeldes i
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sin fulde størrelse. Kreditorerne vil skriftligt få nærmere oplysninger om dette af
bobestyreren i forbindelse med opfordringen til at anmelde deres krav. 

9 .  Investorer, der gør erstatningskrav gældende over for EdW, behøver ikke
tilsende bobestyreren en kopi af de bilag, de har sendt til EdW.

10. For at sikre en effektiv sagsbehandling skal vi indtrængende anmode
om, at man undlader forespørgsler både skriftligt, elektronisk og
telefonisk til kurator og skifteretten. Kreditorer, der ikke deltager i den
første skiftesamling, kan se bobestyrerens skriftlige redegørelse på
www.schubra.de. Nærmere oplysninger gives i forbindelse med opfordringen til
anmeldelsen af krav.

11. Pressemeddelelser til offentligheden kan ligeledes ses på hjemmesiden
www.schubra.de. Specifikke informationer vedrørende konkurssagen samt
forskellige dokumenter (som fx skifterettens kendelser, handelsregisterudskrifter
osv.) findes på samme hjemmeside under „Insolvenzverwaltung / Infos zu
Insolvenzverfahren“ ( kurator/info vedr. konkurssagen).

12. Til hjælp for kurator har skifteretten nedsat et foreløbigt kreditorudvalg på tre
personer, der allerede har konstitueret sig og påbegyndt sit arbejde under
behandlingen af konkursbegæringen. Dette udvalg får regelmæssige
informationer fra kurator og inddrages i de væsentlige beslutninger.

13. Ud over kravene mod konkursboet og EdW kan man også forestille sig, at nogle
investorer gør krav mod tredjemand gældende. Kurator hverken kan eller må
give oplysning eller rådgivning vedrørende disse potentielle krav.

Hvis man på internettet og/eller i avisartikler skulle høre eller læse om, at
investorer skulle have gjort deres krav gældende inden 1. juli 2005, kan vi
oplyse, at denne frist ikke vedrører kravene mod konkursboet eller EdW. Denne
præklusionsfrist vedrører derimod krav, der skal gøres gældende ved såkaldt
proklama iht. BGB's §§ 1970 ff mod boet efter afdøde eneejer/direktør Dieter
Breitkreuz. Denne proklama er indbragt for Amtsgericht Frankfurt am Main –
Höchst – under sagsnummer: 501 VI 463/04 (2004). I denne proklama var
fristen for kreditorerne til at anmelde deres krav mod dødsboet til skifteretten
fastsat til 1. juli 2005. 

Den midlertidige bobestyrer har naturligvis gjort de krav gældende mod
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PHOENIX, der efter hans opfattelse kunne gøres gældende, inden for
præklusionsfristen. Om der derudover er individuelle krav fra enkelte investorer,
hverken kan eller må vi tage stilling til, da den midlertidige bobestyrer for så vidt
ikke kan eller må give de enkelte investorer juridisk rådgivning. Yderligere kan
det på nuværende tidspunkt ikke vurderes, om midlerne fra dødsboet allerede er
opbrugt af kravene fra konkursboet, da dødsboet hverken har givet kurator
oplysning om værdien af dødsboet eller har indsendt en boopgørelse til
skifteretten.

14. Bobestyreren vil informere særskilt om skatteattesterne for 2004 efter
indledelsen af konkursen i forbindelse med forkyndelsen af konkursdekretet.

Frankfurt, den 2005-07-01 / BY

Frank Schmitt
Advokat med speciale i konkursret
som bobestyrer


