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1. Efter udsendelsen af cirkulæret af 6. marts 2007 vil vi her svare på nogle af de 

ofte stillede spørgsmål i forbindelse med dette cirkulære: 
 
 a) Størrelsen af en eventuel udbetaling 

 
Hverken det beløb, som undertegnede er kommet frem til i forbindelse med 
fordringsprøvelsen, eller det beløb, der fremgår af insolvensplanberegningen, er 
det beløb, vi kan udbetale til investorerne. De skal være opmærksom på, at vi, 
såfremt insolvensplanen kommer i stand, som det ser ud i dag, forventer at 
kunne udlodde en dividende på 25 til 30 % af det beløb, der fremgår af planbe-
regningen (fordringsstørrelse iht. planen). 
 
b) Tidspunkt for en eventuel udbetaling 
 
Hvis insolvensplanen vedtages af et flertal af kreditorerne, og der ikke indgives 
klage, dvs. at insolvensplanen bekræftes retsgyldigt i løbet af kort tid, går vi ud 
fra, at vi kan påbegynde udbetalingen i tredje kvartal 2007. 
 
Hvis der imidlertid indgives klage mod planen, udskydes udbetalingen på ube-
stemt tid, idet udfaldet af klagesagen skal afventes. 
 
De bedes gøre Dem klart, at muligheden for, at en af kreditorerne indgiver 
klage mod insolvensplanen ikke kan udelukkes på grund af det store antal 
involverede med så forskellige interesser. 
 
c) Forholdet til EdW-erstatninger 
 
For det første skal det fastholdes, at hverken resultatet af fordringsprøvelsen 
eller en retskraftig insolvensplan har betydning for EdWs erstatningsprocedure. 
EdW er ikke bundet til den, men afgør selv, på hvilket grundlag og efter hvilken 
beregningsmetode den kan yde erstatning. 
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For så vidt vi nu snart kan foretage en første udbetaling til insolvenskredi-
torerne på basis af insolvensplanen, vil EdW tage hensyn til disse udbetalinger i 
forbindelse med den fordring, som den skal erstatte. For at anskueliggøre dette 
viser jeg beregningsmetoden med nedenstående abstrakte eksempel. Tallene 
og de anførte dividender er kun eksempler og ikke bindende, da vi i øjeblikket 
endnu ikke kan beregne den nøjagtige insolvensdividende. Desuden kan vi ikke 
give tilsagn af nogen art med hensyn til EdWs erstatninger, hverken med 
hensyn til størrelsen eller den tidsmæssige afvikling. For at forenkle 
fremstillingen er der i beregningen lagt til grund, at EdW yder erstatning på 
samme grundlag som bobestyreren: 
 
Investors fordring 10.000,00 € 
Udbetaling fra insolvensboet 30 %   3.000,00 € 
Restfordring   7.000,00 € 
Erstatning fra EdW heraf 90 % (maks. 20 T€)   6.300,00 € 
Investors resterende fordring      700,00 € 
 
d) Nødvendige flertal 
 
Godkendelse af planen kræver, at der ved afstemningen ved retsmødet den 19. 
april 2007 opnås et såkaldt dobbelt flertal. Vigtigt er her, at disse flertal kun 
skal opnås blandt de „stemmeafgivende“ kreditorer. De, der ikke er til stede 
eller repræsenteret ved mødet eller undlader at stemme, tælles ikke med ved 
beregningen af flertallene. 
 
Godkendelse af planen kræver for det første et per capita flertal, der, som 
begrebet allerede siger, alene afhænger af antallet af stemmeafgivende 
kreditorer. For det andet skal der opnås et sumflertal, hvor alle de 
stemmeafgivende kreditorers fordringer lægges sammen, og godkendelse af 
planen kræver, at mindst 50 % af summen af de stemmeafgivende fordringer 
godkender planen. 
 
e) Repræsentation på retsmødet den 19. april 2007 
 
Kreditorerne behøver ikke være personligt til stede ved retsmødet til drøftelse 
og afstemning, men kan også lade sig repræsentere. Repræsentanten skal ved 
retsmødet dog dokumentere sin repræsentationsbeføjelse ved fremlæggelse af 
en originalfuldmagt. Der er ingen advokattvang, dvs. alle fysiske og juridiske 
personer kan fungere som repræsentanter. 
 
Hvis repræsentanter repræsenterer en række investorer (mere end 10) på 
retsmødet, beder vi Dem om allerede i forvejen at tilsende os en oversigt over 
de repræsenterede investorer (helst i form af en Excel-tabel med angivelse af 
navn, adresse og PMA-kontraktnummer) på emailadressen 
PHOENIX@schubra.de. 
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f) Forløb af retsmødet den 19. april 2007 
 
Der vil igen blive foretaget adgangskontrol, hvor der også udleveres 
stemmekort til den senere afstemning om insolvensplanen. 
 
Da vi efter gennemgangen af svarene på vores cirkulære regner med et 
betydeligt større antal deltagere end ved skiftesamlingen i oktober 2005, har vi 
nu rykket tidspunktet for åbningen af dørene frem til kl. 09.00. Vi 
beder Dem være opmærksom på, at der muligvis ikke vil være siddepladser til 
alle de tilstedeværende. Derfor beder vi Dem om at møde op i salen „Hermann-
Josef-Abs-Saal” i god tid. Der vil imidlertid ikke blive tilbudt catering-service. 
 
Vi beder Dem indtrængende om at være opmærksom på, at der ved retsmødet 
den 19. april 2007 er tale om et ikke-offentligt retsmøde i skifteretten, dvs. 
at kun kreditorerne og deres repræsentanter har adgang til mødet. 
Skifteretten giver principielt ikke besøgende adgang til retsmødet. 
 
 

2. Vi har måttet konstatere, at et betydeligt antal af vore breve returneres som 
uanbringelige. Såfremt disse investorer ikke er repræsenteret ved advokat vil vi 
i Tyskland nu bestræbe os på at finde frem til adresserne ved hjælp af 
(omkostningspligtige) forespørgsler til det tyske folkeregister. Alene af omkost-
ningsårsager kan vi ikke gøre dette i udlandet. Herved opstår der for det første 
en ganske betydelig arbejdsbelastning, der kunne undgås, men for det andet 
også unødvendige omkostninger, som samtlige kreditorer må bære, og 
tidsmæssige forsinkelser i fremsendelsen af brevet. 
 
De bedes derfor altid oplyse os om ændringer af Deres adresse eller Deres 
navn så hurtigt som muligt. Ved navneændringer skal De fremsende en kopi af 
et egnet officielt dokument, hvoraf ændringen fremgår. 
 
Såfremt den anmeldte fordring skal overdrages til arvinger efter et dødsfald, 
skal arvefølgen dokumenteres på gyldig vis. Dette kan ske ved fremlæggelse 
af et offentligt testamente samt skifterettens protokol over åbning af testamen-
tet eller en skifteretsattest. Det er tilstrækkeligt at fremsende en kopi af 
dokumentationen. 
 
Ændringer af selskabsnavne skal dokumenteres med en kopi af en udskrift 
fra selskabsregistret. 
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Hvis dokumentationen af en navneændring, ændring af selskabsnavn eller 
arvefølge som følge af kontohavers død ikke foreligger på tysk, kræves frem-
læggelse af en oversættelse af dokumenterne (foretaget af en egnet 
oversætter). Meddelelse om adresseændring skal også ske på tysk. 
 
 

3. Vi vil her oplyse Dem om, at de tyske skattemyndigheder involverer sig og har 
sendt en anmodning om oplysninger til bobestyreren. Vi gør i denne forbindelse 
opmærksom på, at bobestyreren ikke er forpligtet til at udstede skattemæssige 
attester eller bekræftelser af nogen art til enkeltkreditorer til forelæggelse for 
skattemyndighederne. Lige så lidt er undertegnede berettiget til at afgive 
skattemæssige oplysninger eller yde skattemæssig rådgivning til kreditorerne 

 
 

4. Vi beder Dem endnu engang om ikke at rette individuelle forespørgsler om 
sagens forløb og om at fremsende oplysninger om Deres personlige forhold 
(navnlig navne- og adresseændringer) skriftligt. 

 
 

 
 

 
 
Frankfurt, den 10.04.07 / BY 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i insolvensret 
som bobestyrer 


