
 

 

 

 

 

 

Konkurssag Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Kreditorinformation 

pr. 06.10.05 
 
 
 
Ved skiftesamlingen den 5.10., hvor der var ca. 600 kreditorer og besøgende 
til stede, redegjorde undertegnede udførligt for sagen og stod til rådighed for 
spørgsmål fra investorerne/disses repræsentanter. Den skriftlige redegørelse 
kan nu ses på det kreditorbeskyttede område af kreditorinformationssystemet 
(Gläubigerinformationssystem - GIS). Man kommer ind i det kreditorbes-
kyttede område ved at klikke på  „Verwalterinformationen“ (Inf. from 
administrator) og herefter indtaste den 21-cifrede PIN-kode. Kreditorer, der 
har anmeldt krav, men ikke har fået en PIN-kode eller har glemt den, kan få 
den via „Online-Registrierung“ (Online registration). Det beløb, der skal 
indtastes ved denne registrering, er sluttotalen på de anmeldte krav. Det skal 
indtastes med to decimaler og uden tusindseparatorer. 
 
Skiftesamlingen har med stort flertal besluttet følgende: 
 
1. Den af domstolen udpegede bobestyrer fortsætter.  

 
2. Kreditorudvalget udvides til syv medlemmer. Det består nu af følgende:  

 
- Advoket Dr. Oliver Berg, Cabinets ASA – Frankrig  
- Advokat Fritz Düllmann, jurist hos EdW  
- Frank Lipke, medarbejder hos skyldner / regnskabschef  
- Advokat Torben Mauritzen, Advokatfirmaet NORDIA – Danmark  
- Revisor og skatterådgiver Norbert Schwerber  
- Advokat Jochen Traut  
- Advokat Reinhard Uebelacker  
 

3. Det godkendes, at der tegnes en ansvarsforsikring for medlemmerne af 
kreditorudvalget og bobestyreren med en forsikringssum på 100 mio. €.  
 

4. Kreditorudvalget er fritaget for sin kontrasigneringspligt iht. den tyske 
konkurslovs (InsO) § 149. 
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Jeg skal fortsat anmode om, at man undlader telefoniske forespørgsler og 
meddelelser om fx adresseændringer eller manglende modtagelse af 
formularer til anmeldelse af krav osv. På grund af det store antal investorer 
og konkursdeltagere kan forespørgsler kun behandles skriftligt. 
 
Yderligere skal jeg anmode om, at man undlader forespørgsler (telefonisk, 
skriftligt, pr. e-mail) vedrørende sagens status, da bobestyreren for det 
første ikke er forpligtet til at svare på spørgsmål fra enkelte kreditorer, og 
besvarelse af spørgsmål for det andet hæmmer den egentlige 
sagsbehandling, som især ligger i forfølgning af yderligere aktiver for den 
samlede kreditorkreds, væsentligt. Nu er redegørelsen til skiftesamlingen 
offentliggjort, og jeg vil fremover hvert halve år udarbejde redegørelser over 
sagens status til skifteretten. Disse vil kunne ses samme sted. Hvis der i 
mellemtiden skulle opstå situationer, der kræver særlig redegørelse, vil disse 
redegørelser naturligvis ligeledes kunne ses af kreditorerne på 
www.schubra.de. 
 
 
Frankfurt, den 06.10.05 / BY 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som bobestyrer 


