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Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Pr. 18. maj 2015 

 
 

 
Den afsluttende skiftesamling fandt sted den 8. maj 2015. Her oplyste jeg om sagen, det 
økonomiske resultat og insolvensboet, der skal udloddes til kreditorerne. Præsentationen til min 
rapportering findes på tysk i det kreditorbeskyttede område af vores kreditorinformationssystem 
GIS (dokumentnavn: DE_04_2015_08_05_Praesentation_Verfahrensablauf). Af rapporten fremgår 
det, at jeg nu kan udlodde en dividende på 36,3 % 
af de fordringer, der er optaget i gældbogen. Stigningen i dividenden i forhold til mine tidligere 
kreditorinformationer hænger sammen med, at der er indkommet indbetalinger i 
størrelsesordenen et tocifret millionbeløb, efter at jeg indleverede den endelige rapport i starten 
af juni 2014. Disse indbetalinger skulle oprindeligt være udbetalt i forbindelse med en 
efterudlodning, men kan nu glædeligvis udbetales direkte til kreditorerne. 
 
Ved skiftesamlingen havde kreditorerne lejlighed til at drøfte boopgørelsen eller komme med 
indsigelser mod udlodningsoversigten. Der blev hverken rejst indsigelser eller fremsat 
begæringer, hvorfor der ikke længere er nogen hindringer for udlodningen. 
 
Vi er nu i gang med at forberede udlodningen og vil kunne foretage de første udbetalinger til 
kreditorerne i løbet af maj/juni 2015. 
 
Udbetalingerne vil i første omgang ske til de kreditorer, hvor vi har entydige erklæringer 
vedrørende  udbetalingskontoen. Der er dog et stort antal kreditorer, for hvem vi ikke har 
sådanne entydige erklæringer, særligt i de tilfælde hvor både en kreditorrepræsentant og 
kreditoren selv har meddelt os (modstridende) kontooplysninger. Ligeledes er der uklarheder, 
hvis ikke alle medlemmer af et kreditorfællesskab har underskrevet meddelelsen om 
bankoplysningerne eller har meddelt modstridende bankoplysninger. Disse tilfælde må afklares i 
løbet af de næste uger/måneder. Vi skal indtrængende bede Dem om at undlade at stille 
spørgsmål, om der allerede er sket udbetaling til Dem, eller hvornår De kan regne med en 
sådan. Hver eneste af disse forespørgsler giver et væsentligt ekstraarbejde, der forsinker mit og 
mine medarbejderes arbejde med afklaringen af kontooplysningerne. 
 
Efter udbetalingen til kreditorerne med entydige bankoplysninger vil vi hver måned foretage 
yderligere udlodninger - til de kreditorer, hvis kontooplysninger i mellemtiden er blevet afklaret. 
 
Som jeg plejer her, skal jeg anmode Dem om at undlade at rette telefonisk henvendelse 
vedrørende sagens status til domstolen eller bobestyrelsen.  
 
Jeg skal endnu en gang anmode om, at adresseændringer kun meddeles skriftligt pr. post (ikke 
pr. mail), og at henvisningerne i kreditorinformationen af 10. april 2007 vedrørende arvefald og 
andre successioner følges. Til disse har vi til protokolleringen brug for at få de i 
kreditorinformationen anførte konkrete beviser og dokumenter fra Dem i skriftlig form pr. post. 
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De kan finde en formular til oplysning af adresseændring samt en formular til meddelelse af 
bankoplysninger på vores hjemmeside i sektionen med oplysninger om insolvenssagen PHOENIX. 
 
 
 
Frankfurt, den 18-05-2015 / KUS - SCF 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som kurator 

http://www.schubra.de/de/insolvenzverwaltung/phoenix.php

