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Insolvenssag: Phoenix Kapitaldienst GmbH under konkurs

Kreditor: 

Vedr.: Deres anmeldelse af fordring/forberedelse af udbetalingen

PMA kontonr. ...

Kære investor

Jeg henviser til min kreditorinformation af 12. november 2012 og skal herved informere Dem om 

konkursbehandlingens videre forløb.

Som led i den yderligere prøvelse af fordringerne vil jeg i henhold til forbundsdomstolens 

afgørelser om EdW's erstatningspligt opgøre Deres anmeldte fordring efter følgende skema:

Indbetaling

minus agio

minus/plus handelsresultater

minus udbetalinger 

= opgjort fordring

Den fordring, der fremkommer for Dem, fremgår af vedlagte beregning.

Hvis beregningen giver et negativt beløb, kan jeg ikke anerkende fordringen. I dette tilfælde vil De 

ikke modtage en udlodning fra konkursboet.

I kraft af EdW's udbetalinger af erstatning, er den del af fordringen, der svarer til det beløb, som 

EdW har udbetalt, overgået til EdW. EdW har i mellemtiden gjort det overgåede beløb gældende 

over for mig. Dette beløb skal trækkes fra Deres fordring. 
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Enkelte investorer har foretaget indbetalinger på flere PMA-konti. Da EdW har betalt erstatning i 

relation til investoren og ikke til den enkelte PMA-konto, har EdW fordelt den udbetalte erstatning 

på de fordringer vedrørende PMA-konti, som De har anmeldt. Vi har taget hensyn til dette ved den 

aktuelle prøvelse af fordringerne og indarbejdet det i gældbogen. 

Vedlagt fremsendes til Deres orientering udkast til gældbogsblad vedrørende Deres fordring. Det 

fremgår heraf, hvilken virkning min prøvelse og overgangen til EdW har på fordringen. 

Jeg beder Dem venligst kontrollere udkastet til gældbogsblad og, hvis De er uenig, fremsende en 

stillingtagen med begrundelse

skriftligt senest 23, oktober 2013

Jeg vil herefter meddele skifteretten resultatet af den afsluttende prøvelse, således at dette resultat 

kan indføres i gældbogen og bekræftes. 

Der vil kunne udbetales en dividende af Deres bekræftede fordring, dog under ingen 

omstændigheder i indeværende år. Jeg vil som sædvanlig informere om sagens videre forløb på 

vores hjemmeside.

For at kunne forberede den hurtigst mulige udlodning af dividende skal vi registrere Deres aktuelle 

bankoplysninger. Vi beder Dem derfor venligst indtaste disse oplysninger via internettet på 

adressen www.schubra.de / Insolvenzverwaltung / Infos zu Insolvenzverfahren / Phoenix 

Kapitaldienst GmbH / Zur Erfassung der Bankverbindung. I den forbindelse beder vi Dem venligst 

anvende følgende login og pinkode (vær opmærksom på små og store bogstaver samt mellemrum):

Login: 810 IN 300/05 P

PIN: ...

Herefter kan De indtaste Deres bankoplysninger. Når De har indtastet Deres bankoplysninger, 

bedes De venligst lave et print af de registrerede data og sende dette i underskrevet stand til 

adressen, der er anført på printet. Fuldmagtshavere skal vedlægge fuldmagten. 

Ved kreditorfællesskaber (f.eks. flere investorer i fællesskab, arvefællesskaber osv.) skal printet af 

bankoplysningerne underskrives af alle medlemmer af dette kreditorfællesskab. Der kan kun 

gøres undtagelse fra dette, hvis der forelægges en fuldmagt sammen med printet af 

bankoplysningerne. Fuldmagten skal være underskrevet af alle andre medlemmer af 

kreditorfællesskabet. Det skal fremgå af fuldmagten, at fuldmagtshaveren har ret til at afgive 

erklæringer vedrørende fordringsanmeldelsen og modtage betalinger. Vær venligst opmærksom 

på, at det ikke er muligt at anføre flere bankoplysninger vedrørende en PMA-kontrakt, ligesom det 

ikke er muligt at kræve udbetaling af delbeløb til forskellige bankkonti.
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Vi kan først anvende bankoplysningerne i vores system til udbetaling af Deres dividende, når vi 

har modtaget den underskrevne bekræftelse på Deres bankoplysninger og kontrolleret 

legitimationen på den underskrivende.

Hvis De ikke har internetadgang, beder vi Dem venligst sende Deres bankoplysninger pr. post og i 

den forbindelse anføre følgende:

Konkurs: Phoenix Kapitaldienst GmbH

• PMA-kontonummer(-numre)

• Navnet på Deres bank

• Reg.nr.

• Kontonummer

• IBAN-nummer

• BIC/SWIFT (ved konti uden for Tyskland)

Vi skal i øvrigt venligst bede Dem meddele eventuelle senere ændringer af Deres adresse, Deres 

bankoplysninger og yderligere ændringer af Deres personlige data skriftligt (ikke pr. mail). 

Med venlig hilsen

Schultze & Braun

Rechtsanwaltsgesellschaft

für Insolvenzverwaltung mbH

Frank Schmitt

Advokat med speciale i konkursret

som kurator 

Bilag:

• Beregning af fordring

• Udkast til gældsbogsblad


