
Insolvenssag: PHOENIX Kapitaldienst GmbH
Deres ref.:
Vedr: Zustellung Beschluss Schlusstermin und Tabellenauszug

Kære investor,

I ovennævnte insolvenssag har skifteretten under Amtsgericht Frankfurt/Main fastsat den 
afsluttende skiftesamling til den 8. maj 2015. De er ikke forpligtet til personligt fremmøde. 
Hvis De ønsker at deltage i skiftesamlingen, skal jeg bede Dem om at tilmelde Dem til den. 
De bedes i dette tilfælde returnere vedlagte svarskrivelse til den anførte adresse senest den     
17. april 2015. Da der ikke er offentlig adgang til den afsluttende skiftesamling, vil Deres 
kreditorstilling blive kontrolleret ved indgangen. De bedes derfor have denne skrivelse og 
legitimation til kontrol af Deres identitet med. Hvis De deltager via en repræsentant / 
befuldmægtiget, skal fuldmagtsbeføjelsen dokumenteres på en egnet måde (aktuelt 
handelsregisterudskrift, originalfuldmagt osv.). Dørene til mødesalen er allerede åbne fra kl. 9, 
så der er tid til at udføre adgangskontrollen. Hvis De ønsker at deltage i skiftesamlingen, så 
tjek venligst dagen før på vores website www.schubra.de, om der er sket ændringer med 
hensyn til tid og sted.

En kopi af kendelsen er vedlagt. Skifteretten har pålagt kurator at fremsende kendelsen til 
Dem, hvilket sker med denne skrivelse. 

Yderligere vedlægges den aktuelle udskrift af gældbogen, hvor det opdaterede 
prøvningsresultat fremgår. Jeg har - som oplyst i kreditorinformationerne af 23. maj 2014 og 
16. juli 2014 - beregnet fordringerne igen, således at disse nu er fastsat i henhold til 
forbundsdomstolens afgørelse af 10. april 2014 .
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Jeg vedlægger yderligere en formular, hvor De kan se, hvilke bankoplysninger der er 
registreret for Deres fordringsanmeldelse. De bedes kontrollere oplysningerne omhyggeligt og 
skriftligt meddele os eventuelle nødvendige ændringer (pr. post, ikke pr. mail eller fax).

Til meddelelsen om ændrede bankoplysninger kan De benytte formularen, der findes på vores 
hjemmeside www.schubra.de under Insolvenzverwaltung / Infos zu Insolvenzverfahren / 
PHOENIX. Bemærk venligst, at ændringsmeddelelser vedrørende bankoplysninger skal 
underskrives af alle fordringsanmeldelsens rettighedshavere. Hvis der ikke er fortrykt 
bankoplysninger på den vedlagte formular, har De endnu ikke meddelt os dem. I dette tilfælde 
bedes De snarest udfylde vedlagte formular og returnere den til mig med underskrift fra alle 
rettighedshavere. Deres dividende kan ikke udbetales uden Deres bankoplysninger, og jeg ville 
i så fald være nødt til at deponere det beløb, De har ret til, i forbindelse med udlodningen af 
insolvensboet.

Vi vil oplyse om resultatet af den afsluttende skiftesamling og sagens videre forløb, herunder 
særligt om tidspunktet for udlodningen og størrelsen på boet, der kan udloddes, på sædvanlig 
måde med kreditorinformationer, der offentliggøres på vores hjemmeside. Vi beder Dem 
indtrængende om ikke at spørge om status på enkeltsager, da det vil forsinke behandlingen af 
sagen at skulle svare på sådanne forespørgsler.

Med venlig hilsen
Schultze & Braun 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
für Insolvenzverwaltung mbH

Frank Schmitt
Advokat med speciale i konkursret
som kurator

Denne skrivelse er automatisk genereret og er gyldig uden underskrift.

Bilag

- Kendelse

- Svarskrivelse vedr. deltagelse i afsluttende skiftesamling

- Udskrift af gældbogen

- Formular bankoplysninger







V:  Musterkanzlei

PMA kontonr.: B56915

Gældbog lb.nr.: 25.836 // B.106.000 

PHOENIX Kapitaldienst GmbH

*X00003D6E*
Ident.Nr.: *X00003D6E*

@@PH=GLV@@

underskrift, evt. stempel
, den

(sted, dato)

Jeg forventer at deltage i den afsluttende skiftesamling den 8. maj 2015 i Frankfurt.

SKAL KUN RETURNERES, HVIS MAN ØNSKER AT DELTAGE I DEN 
AFSLUTTENDE SKIFTESAMLING

Musterkanzlei
Hauptstraße 3
10999 Berlin

Schultze & Braun (PHX)
Rechtsanwaltsgesellschaft 
für Insolvenzverwaltung mbH
Olof-Palme-Straße 13
60439 Frankfurt
TYSKLAND

Deltagelse i afsluttende skiftesamling
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Bankoplysninger

Ident.Nr.: *X00003D6E*

Følgende bankoplysninger er registreret til udbetaling af insolvensboet:

Disse oplysninger bedes kontrolleret omhyggeligt.

Hvis der ikke er fortrykt relevante oplysninger, bedes De udfylde formularen og returnere den til 
kurator pr. post (dateret og underskrevet af alle rettighedshavere til fordringen).

*X00003D6E*

PHOENIX Kapitaldienst GmbH

Gældbog lb.nr.: 25.836 // B.106.000 

PMA kontonr.: B56915

V:  Musterkanzlei

Schultze & Braun (PHX)
Rechtsanwaltsgesellschaft 
für Insolvenzverwaltung mbH
Olof-Palme-Straße 13
60439 Frankfurt
TYSKLAND

Banknavn:

IBAN

BIC

DECHAT

Banknavn: Musterbank

Registreringsnummer: 83040000

Kontonummer: 244499000

BIC: MUBA104XXX

IBAN: DE12 1021 2311 1234 5674

DK

(sted, dato) underskrift, evt. stempel




