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På baggrund af et stort antal forespørgsler i forbindelse med anmeldelserne af 
kravene skal vi gøre opmærksom på følgende: 

� På grund af det store antal berørte investorer kan vi ikke fremsende 
bekræftelser på modtagelsen (dette er der allerede gjort opmærksom på i 
kreditorcirkulæret). Men dette er generelt heller ikke almindelig praksis i 
konkurssager ved behandlingen af anmeldelser af krav. 

 Konkursdekretet med datoer og frister, som De har modtaget sammen med 
opfordringen til at anmelde Deres krav, er samtidig indkaldelse til 
skiftesamlingen.  Der fremsendes ikke særskilt indkaldelse til deltagelse i 
skiftesamlingerne. Denne fremgangsmåde er ligeledes almindelig praksis 
ved afvikling af konkurssager af denne type. 

� Offentliggørelsen af konkursfortegnelsen på internettet, hvorved 
konkurskreditorerne får mulighed for at  kontrollere deres anmeldelse af 
krav, sker normalt først i forbindelse med prøvelsen (dette er oplyst i 
kreditorcirkulæret). 

 Dataene overføres dog allerede nu løbende, så kreditorerne har mulighed 
for at se dem i den indledende fase. Overførslen kan dog ikke ske dagligt. 
De bedes ligeledes være opmærksom på, at der må påregnes en vis 
behandlingstid til registrering af anmeldelserne, særligt hvis der er foretaget 
ændringer i de forberedte anmeldelsesblanketter, der er anvendt neutrale 
anmeldelsesblanketter (uden stregkode) eller anmelderne har formuleret  
anmeldelserne i egne skrivelser. 

� Hvis De i „GIS“ bliver bedt om at indtaste Deres pinkode, og der kun er 
mulighed for at indtaste en 19-cifret kode, skyldes det ikke den software, vi 
anvender. Problemet ligger formentlig i Deres browser. 

� Anmeldelsesfristen den 15. september 2005 skal ikke opfattes som en 
præklusionsfrist. Det vil sige, at krav også kan anmeldes retsgyldigt efter 
dette tidspunkt. Disse vil blot ikke komme med ved den første prøvelse. 
Men da denne prøvelse alligevel påtænkes udsat, vil kreditorer, der først 
anmelder deres krav efter den 15. september 2005, ikke lide nogen skade 
ved dette.  
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� En del af de investorer, der først er kommet til i februar/marts 2005, har 
endnu ikke modtaget en anmeldelsesblanket. Dette vil der blive rådet bod 
på fra uge 36. Med hensyn til anmeldelsesfristen skal jeg henvise til 
ovenstående redegørelse. 
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