
Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH
Kreditorinformation
pr. 24. maj 2006

Den 18. maj 2006 fandt der efter indbydelse fra kurator et nyt møde sted med
forskellige investorrepræsentanter i overværelse af medlemmerne af
kreditorudvalget.

1. Insolvensplan

Investorrepræsentanterne, som allerede var blevet orienteret om mulighederne for
en insolvensplan på et første møde den 28. marts 2006, har i mellemtiden fået
udleveret en argumentationsvejledning og sammenlignende beregninger for de
enkelte klienter og har således haft mulighed for at drøfte de forskellige varianter
med deres klienter. Det blev meddelt, at også investorerne enstemmigt har udtrykt
ønske om en hurtig løsning på de juridiske problemer i forbindelse med opgørelse af
fordringsbeløbet. Det af kurator og kreditorudvalget foreslåede kompromis blev
således også anbefalet af investorer, som med en anden variant kunne forvente en
større udbetaling. Kurator blev af de tilstedeværende investorrepræsentanter
enstemmigt anmodet om at udarbejde en insolvensplan på basis af den såkaldte
option C. Det betyder, at der ved fordeling af boet kun medtages ind- og
udbetalinger (inkl. agio), idet der skal indregnes en moderat forrentning på 3%.
Fiktive udbytter vil således ikke blive medtaget. Argumentationsvejledningen, hvor
der redegøres detaljeret for de forskellige overvejelser i forbindelse med
insolvensplanen, bliver nu via kreditorinformationssystemet GIS gjort tilgængelig for
alle investorer i det kreditorbeskyttede område på vores hjemmeside.

Såfremt hele arbejdet kan færdiggøres som planlagt, kan insolvensplanen
sandsynligvis komme til afstemning i 4. kvartal 2006, og udbetalinger ville så kunne
forventes i 1. kvartal 2007. Alle kreditorer får ved fremsendelse af planen lejlighed
til at orientere sig om det nøjagtige indhold. Fremsendelse forventes ligeledes at ske
i 4. kvartal.

2. Retsforfølgningspuljer

Endvidere blev det overladt til advokat Dr. Rainer Riggert, Schultze & Braun GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, at oprette to såkaldte
retsforfølgningspuljer. Disse puljer giver investorerne lejlighed til at gøre samlede
erstatningskrav gældende mod PHOENIX' tidligere revisor og granskningsmændene
uden egen omkostningsrisiko. De berørte investorer vil i løbet af juni 2006 modtage
en puljeaftale. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at puljebestyrelsen ikke er
identisk med insolvensbobestyrelsen. Erstatningskravene gøres gældende uden for
insolvenssagen. Derfor beder undertegnede og hans medarbejdere om, at der ikke
rettes henvendelse vedrørende retsforfølgningspuljen til de hidtidige
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kontaktpersoner hos Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für
Insolvenzverwaltung mbH. Sammen med udsendelsen af puljedokumenterne får De
oplyst en hotline, hvor der kan stilles spørgsmål vedrørende puljen. For alle tilfældes
skyld gør vi opmærksom på, at ikke alle investorer vil kunne deltage i puljerne, men
kun de investorer, som har lidt skade efter forskellige skæringsdage, hvor saldoen
på indbetalinger foretaget efter disse skæringsdage med fradrag af udbetalinger
modtaget efter dette tidspunkt er større end nul.

Jeg må stadig bede Dem om at afstå fra telefoniske henvendelser, meddelelser som
f.eks. adresseændringer eller manglende modtagelse af fordringsanmelselses-
formularer m.v. Henvendelser kan på grund af mængden af berørte investorer og
involverede i sagen kun behandles skriftligt.

Endvidere må jeg bede Dem om at afstå fra henvendelser (telefonisk, skriftligt, pr. e-
mail) angående sagens gang, da kurator for det første ikke er forpligtet til at besvare
enkelthenvendelser fra kreditorer, og besvarelse af henvendelser for det andet i
betydelig grad hindrer den egentlige sagsbehandling, som især består i forfølgelse af
yderligere aktiver i den samlede kreditorgruppes interesse. Skulle der i mellemtiden ske
væsentlige nævneværdige ting, vil vi naturligvis også uden for de halvårlige rapporter
til skifteretten underrette kreditorerne via www.schubra.de.
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