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1. Som allerede nævnt i sidste kreditorinformation, blev Michael Milde og Elvira 
Ruhrauf ved Landgericht Frankfurt idømt (til dels) langvarige fængselsstraffe. 
Dommene er i mellemtiden blevet endelige. For kreditorerne i insolvenssagen 
gøres et resumé af dommen tilgængelig i kreditorinformationssystemets 
kreditorbeskyttede område, som De har adgang til med Deres PIN-kode. Selve 
dommen og præmisserne må vi af databeskyttelsesretlige grunde ikke 
offentliggøre. 
 

2. I mellemtiden er også boet efter Dieter Breitkreuz blevet taget under 
insolvensbehandling. Kreditorerne kan anmelde krav til gældbogen hos kurator, 
advokat Dr. Gerhard Walter. Da vi også modtager et stigende antal 
henvendelser i denne insolvenssag, bedes De være opmærksom på følgende:  
 
a) Undertegnede kan som kurator i boet PHOENIX Kapitaldienst GmbH ikke gøre 
investorernes krav mod Dieter Breitkreuz på grund af dennes deltagelse i 
bedragerisystemet gældende. Det er individuelle krav, som investorerne hver 
især selv må gøre gældende.  
 
b) Afviklingen af dødsboinsolvenssagen har ingen indflydelse på afviklingen af 
sagen vedrørende boet PHOENIX Kapitaldienst GmbH. Der vil blive foretaget 
udlodninger uanset varigheden af denne sag.  
 
c) Vi kan ikke give nogen oplysninger om status på denne dødsboinsolvenssag 
og beder Dem derfor indtrængende om ikke at rette henvendelse til os herom.  
 

3. Insolvensplanen kan ikke – som tilsigtet – indleveres i år. Det hænger for det 
første sammen med, at der er forskellige indholdsmæssige og juridiske 
spørgsmål, som først skal afklares, og som er en forudsætning for, at 
skifteretten kan godkende planen. Da man med den påtænkte „retningsgivende“ 
insolvensplan begiver ud i ukendt terræn, er der talrige aspekter at tage hensyn 
til, som i den hidtidige praksis for udformning af insolvensplaner ikke har spillet 
nogen rolle.  
 
For det andet skal alle investorernes fordringer prøves inden afstemning af 
insolvensplanen. Det betyder, at bobestyrelsen for tiden er beskæftiget med at 
beregne hver enkelt investors fordring. I denne forbindelse skal Phoenix' 
faktiske handelsresultater (tab) fordeles og de aftalte portefølje-
/overskudsprovisioner udregnes på ny. Resultaterne af beregningen skal 
naturligvis efterprøves og derefter sammenholdes med de anmeldte fordringer.  



- 2 - 

 

 

 

 

 
Som det ser ud nu, kan denne prøvelse af fordringerne være afsluttet i februar 
2007, og De vil blive underrettet skriftligt om resultatet heraf. Insolvensplanen 
(såfremt de p.t. udestående spørgsmål er afklaret) ville så kunne indleveres og 
fremsendes til alle kreditorer i løbet af marts 2007. Det skulle derefter være 
muligt at foretage afstemning i april 2007.  
 
Jeg beder Dem dog være opmærksom på og have forståelse for, at disse 
tidsangivelser er prognoser, og at der kan ske forsinkelser på grund af juridiske 
indsigelser, tekniske komplikationer eller andre uforudselige forhold. 

 
 
 
 
Frankfurt, den 2006-11-23/ BY 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i insolvensret 
som kurator 


