
 

 

 

 

 

 

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Kreditorinformation 
pr. 04. januar 2007 

 
 
 
1. Offentliggørelsen af resumeet af straffedommen på vores Phoenix-hjemmeside 

er blevet forsinket, men forventes at ville kunne ske i januar 2007.  
 

2. Detaljerne vedrørende den påtænkte insolvensplan er nu aftalt med 
skifteretten og kreditorudvalget. Vi regner med, at skifteretten vil godkende 
planen efter en grundig prøvelse. For tiden foretages der mindre tilpasninger 
inden indlevering af insolvensplanen.  
 
Dog skal der inden forelæggelse af insolvensplanen for skifteretten gennemføres 
prøvelse af samtlige anmeldte fordringer. Der foreligger aktuelt ca. 30.000 
anmeldelser. Det forventelige resultat af fordringsprøvelsen har vi allerede 
informeret om i kreditorindofmation af 23. november 2006. Konkrete 
oplysninger vedrørende denne fordringsprøvelse vil blive tilsendt kreditorerne 
sammen med resultatet af prøvningen.  
 
Det videre sagsforløb vil sandsynligvis blive som følger:  
 
a) Prøvelse af fordringer på prøvelsesmødet 22. februar 2007   
 
b) Forelæggelse af insolvensplanen for skifteretten i slutningen af februar 
2007   
 
c) Godkendelse af planen og rettens fastsættelse af møde til drøftelse og 
afstemning i begyndelsen af marts 2007   
 
d) Kurators udsendelse af prøvelsesresultaterne og insolvensplanen i løbet af 
marts 2007  
 
e) Møde til drøftelse og afstemning i 2. halvdel af april 2007   
 
Såfremt insolvensplanen godkendes, og der ikke foretages (gyldig) påklage, vil 
undertegnede sandsynligvis inden for en frist på to måneder, efter at 
insolvensplanen er blevet endelig, påbegynde den foreløbige udlodning, altså 
foranledige den første udbetaling.   
 

3. Kreditorudvalget har på sit sidste møde den 12. december 2006 med flertal 
besluttet at godkende kurators beslutning om ikke at tage initiativ til en 
retsforfølgninspulje mod revisionsselskabet Ernst & Young, der foretog 
granskning for PHOENIX Kapitaldienst GmbH i 2003. Det betyder, at investorer, 
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som vil rejse erstatningskrav mod Ernst & Young, ikke kan tilslutte sig en pulje 
oprettet og finansieret af bobestyrelsen (som det var tilfældet med kravene mod 
statsaut. revisor Dr. Puckler), men selv må tage affære.  
 
Om investorerne evt. vil forsøge at oprette en sådan pulje, kan vi ikke 
bedømme.  
 
Bobestyrelsens og kreditorudvalgets beslutning om ikke at oprette en pulje er 
truffet efter grundig afvejning af alle chancer og risici.  
 

4. Vi beder fremdeles om, at De undlader at rette henvendelse om status på 
sagen, og at De fremsender oplysninger om ændringer i Deres personlige 
forhold (især navne- og adresseændringer) skriftligt til os.  
 
I de nærmeste dage eller uger vil vi tilskrive nogle investorer vedrørende deres 
fordringsanmeldelser, som enten er ufuldstændige, dobbelte eller 
indholdsmæssigt ulogiske. Af hensyn til en hurtig forberedelse af 
prøvelsesmødet, som igen er en forudsætning for insolvensplanen, bedes De 
besvare vore henvendelser snarest. 

 
 
 

 
 
Frankfurt, den 2007-01-04/ BY 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i insolvensret 
som kurator 
 


