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Insolvenssagen PHOENIX Kapitaldienst GmbH 
Kreditorinformation 

pr. 31.08.07 
 
 
1. Klager mod insolvensplanen  

 
Landgericht Frankfurt har samlet de forskellige klager mod insolvensplanen, der 
blev vedtaget med overvældende flertal (99,7 %), til en sag med 
journalnummer 2-09 T 198/07. Med kendelse af 04. juli 2007 overdrog 
dommeren sagen til Landgericht „grundet særlige vanskeligheder af juridisk 
karakter“. Dette betyder, at det ikke kun er en enkelt dommer, men den 
kompetente afdeling for Landgericht, hvor tre dommere træffer afgørelse, der 
behandler sagen.   
 
Landgericht har endnu ikke truffet beslutning om yderligere skridt i forbindelse 
med sagen, dvs. der er hverken fastsat tidspunkt til foretagelse af sagen (der 
dog ikke er obligatorisk i en klagesag) eller tidspunkt for en bekendtgørelse af 
afgørelsen om klagerne.  
 
Undertegnede kan derfor ikke komme med prognoser om varigheden af 
klagesagen. Landgericht har dog selv meddelt, at man allerede vil træffe 
afgørelse i løbet af efteråret i indeværende år.  
 
Vi skal dog endnu en gang udtrykkeligt gøre opmærksom på, at Landgerichts 
afgørelse, hvis klagerne afvises, ikke straks vil bane vejen for en udlodning i 
henhold til insolvensplanen, da denne afgørelse vil kunne begæres prøvet ved 
den tyske forbundsdomstol.  
 
Vi vil informere Dem om det, så snart Landgerichts afgørelse foreligger.  
 
 

2. Yderligere skiftesamling  
 
Skifteretten udsætter skiftesamlingen, der var udsat til den 13. september 
2007, til den 27. september 2007. Til denne skiftesamling vil undertegnede 
udarbejde den udførlige halvårlige statusrapport til skifteretten. Den vil være 
tilgængelig for de implicerede i insolvenssagen i det kreditorbeskyttede område 
af kreditorinformationssystemet nogle dage efter skiftesamlingen den 27. septe-
mber 2007. 
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Som vi plejer her, skal vi anmode Dem om at undlade at rette telefonisk 
henvendelse vedrørende sagens status til domstolen eller bobestyrelsen. Vi skal 
endnu en gang anmode om, at adresseændringer kun meddeles skriftligt (ikke 
pr. mail), og at henvisningerne i kreditorinformationen af 20. april 2007 vedrørende 
arvefald og andre successioner følges. 
 
 
 
 
 
Frankfurt, den 31.08.07/ BY 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i insolvensret 
som kurator 


