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1. Indsigelser mod insolvensplanen  

 
Af de kreditorer, som var til stede eller repræsenteret ved drøftelserne og 
afstemningen den 19. april 2007 stemte 99,7% for den insolvensplan, som 
kurator i PHOENIX' bo har forelagt. Der blev opnået et flertal på 93,6% af 
kravene. Skifteretten i Frankfurt am Main har derefter bekræftet 
insolvensplanen.   
 
Inden to uger kunne Phoenix' kreditorer gøre indsigelse mod insolvensplanen.  
 
Den ret har to kreditorer og en gruppe, som er repræsenteret af en 
investorgarantiadvokat, gjort brug af. Den argumentation, som 
investorgarantiadvokaten har fremført, er ikke rettet mod insolvensplanen og 
behandles derfor ikke i det følgende.   
 
De to kreditorer er Citco Global Custody N.V. og retsforfølgningspuljen Phoenix, 
som består af bidragydere til den tyske investorgarantiordning (EdW).   
 
Citco gør indsigelse mod insolvensplanen med det argument, at der i 
insolvensplanen disponeres over forvaltningsformue, hvilket ikke er lovligt. 
Materielt set gør Citco på grundlag af en indbetaling på USD 11,130 mio. i 
perioden fra september 2003 til marts 2005 krav på et beløb på USD 9,4 mio. i 
stedet for et beløb på EUR 2,7 mio., som selskabet ville få med 
insolvensplanløsningen. Citco argumenterer for, at en investor skal have flere 
penge, jo senere han har indbetalt. I insolvensplanen er det dog bestemt, at 
alle investorer behandles lige og får en udlodning på ca. 28% af de indbetalte 
penge.  
 
Retsforfølgningspuljen Phoenix er ikke kreditor i insolvenssagen Phoenix. For at 
kunne imødegå insolvensplanen har retsforfølgningspuljen mod betaling fået 
tiltransporteret et delbeløb på EUR 1.000 af en investors fordring.   
 
Phoenix retsforfølgningspuljen argumenterer ligeledes med den formentlige 
forvaltningskarakter af en stor del af formuen, som forvaltes af kurator, advokat 
Frank Schmitt. Konkret har retsforfølgningspuljen stillet krav om, at et beløb på 
EUR 190 (skriver: ethundredeniti) på grundlag af fordringen på EUR 1.000 
udtages som forvaltningsformue eller udbetales. I denne forbindelse går 
retforfølgningspuljen åbenbart ud fra, at forvaltningsformuen udbetales ligeligt 
til investorerne, hvilket står i modsætning til Citcos netop citerede opfattelse. 
Puljen har dog i mellemtiden taget afstand fra denne beregningsmåde og 
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ønsker „forvaltningsformuen“ fordelt blandt investorerne på grundlag af de 
fordringer, som kurator har optaget i gældbogen. Med dette 
beregningsgrundlag regner retsforfølgningspuljen nu med at kunne udtage et 
beløb på ca. EUR 320 (skriver: trehundredeogtyve).  
 
Netop dette problem med forskellige opfattelser af størrelsen af udlodningen af 
insolvensmasse til enkelte investorer skulle insolvensplanen løse med valget af 
en ligelig fordeling.   
 
Det forskellige indhold af indsigelserne tydeliggør, at fordelingen af formuen på 
investorerne – selv om man forudsatte, at en del af boet var forvaltningsformue 
– forbliver kontroversiel. Uden en insolvensplan ville udbetalingen af formuen til 
investorerne være blokeret i årevis.  
 
Retsforfølgningspuljen Phoenix argumenterer endvidere for, at inddragelse af 
den formentlige forvaltningsformue i fordelingen på grundlag af insolvensplanen 
ville forøge sagens omkostninger, det vil sige kuratorhonorar og retsafgifter. 
Puljen forestiller sig tilsyneladende, at jo større beregningsgrundlaget er, desto 
højere vil gebyrerne være. I beregningen af gebyrer indgår dog ikke kun 
beregningsgrundlaget, men også multiplikatorer. Disse multiplikatorer ville 
tendere til at være højere med et mindre beregningsgrundlag, da 
arbejdsindsatsen ville være mere eller mindre den samme. 
Simulationsberegninger har vist, at sagsomkostningerne ved udlodning af den 
formentlige forvaltningsformue uden for plansagen eller ved inddragelse af den 
formentlige forvaltningsformue i plansagen stort set ville være af samme 
størrelsesorden.  
 
Retsforfølgningspuljen Phoenix egentlige mål er åbenbart at afværge 
forventede ekstrabidrag fra EdW's bidragydere til kompensation til PHOENIX-
investorerne.  
 

2. Klagesagens gang  
 
De forskellige klager verserer i mellemtiden for Landgericht Frankfurt, efter at 
skifteretten ikke har givet medhold i klagerne, og således ikke har set sig 
foranlediget til at ophæve bekræftelsen af planen. I første omgang vil de 
implicerede i sagen få lejlighed til at tage stilling til klagerne. Der kan endnu 
ikke siges noget om, hvornår retten træffer afgørelse. Som yderligere 
retsmiddel kan revisionskære komme på tale. Det lader sig heller ikke 
forudsige, om kæreinstansen træffer en sådan bestemmelse. Vi beder 
indtrængende om, at De undlader at spørge til klagesagens gang hos 
skifteretten, Landgericht Frankfurt eller kurator. Så snart der er nyt i sagen, vil 
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det blive offentliggjort på dette sted.  
 

3. Kurators ekstraordinære rapport  

 
Undertegnede har uden for den sædvanlige rapporteringsturnus indleveret en 
rapport til skifteretten. Rapporten kan også ses i kreditorinformationssystemets 
kreditorbeskyttede område (dog uden bilagene, som fylder flere mapper). I 
rapporten redegøres der for resultaterne vedrørende revisionsfirmaet Ernst & 
Youngs granskningsrapport samt øvrige resultater fra de rekvirerede retslige 
undersøgelser. Rapporten er vedlagt statsautoriseret revisor Otto Lakies' 
undersøgelsesrapport, som igen er vedlagt talrige dokumenter fundet hos 
PHOENIX. Disse dokumenter kan gennemses hos skifteretten. Kurator kan ikke 
påtage sig at fremsende dem til enkelte kreditorer. Denne fremgangsmåde er 
aftalt med kreditorudvalget. 

 
 
Som altid på dette sted beder vi Dem om ikke at forespørge telefonisk til sagens 
gang hos retten eller bobestyrelsen. Vi beder Dem endnu en gang om kun at 
meddele adresseændringer skriftligt (ikke pr. mail) og være opmærksom på 
oplysningerne i sidste kreditorinformation om arv og anden retssuccession. 
 
Vi beklager, at udlodningen af det eksisterende bo nu bliver forsinket på grund af de 
verserende klager, men må respektere, at kreditorerne varetager disse rettigheder, 
idet de føler, at deres individuelle rettigheder er blevet krænket. 
 
 
 
Frankfurt, den 2007-05-30 / BY 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i insolvensret 
som kurator 


