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1. Insolvensplan – klage over bekræftelse af planen 
 

Landgericht Frankfurt har nu afgjort over 16 af klagerne over bekræftelsen af 
insolvensplanen. Kendelsen af 29. oktober 2007 vil snart være tilgængelig i kre-
ditorinformationssystemets kreditorbeskyttede område. 
 
Retten har givet Citco Global Custody medhold og ophævet bekræftelsen af pla-
nen. De øvrige 15 klager, herunder også klagen fra retsforfølgningspuljen, som 
består af nogle bidragydere til den tyske investorgarantiordning (EdW) blev af-
vist. Retten har nægtet puljen klageadgang, da den ikke er kreditor i insolvens-
sagen. 
 
Med hensyn til Citcos klage nåede retten dog frem til, at processuelle bestem-
melser er overtrådt. Den har i præmisserne hovedsageligt henholdt sig til, at in-
solvenssagen skal afsluttes med en insolvensplan. Den – i loven ikke eksplicit 
hjemlede, men efter kurators opfattelse dog ikke udelukkede – mulighed for en 
insolvensplan, som „ledsager“ og ikke afslutter sagen har retten forkastet. 
 
Dette retsspørgsmål blev allerede drøftet indgående forud for udarbejdelse af 
planen. Kurator indhentede relevante responsa og drøftede emnet med skifte-
retten og kreditorudvalget. Flere sagkyndige var af den opfattelse, at en sådan 
„ledsagende“ insolvensplan var lovlig. Også toneangivende juridiske forfattere er 
af denne opfattelse. 
 
Retten mente endvidere, at der med denne insolvensplan skulle have været 
dannet to kreditorgrupper, nemlig en gruppe af kapitalinvestorer og en gruppe 
af „øvrige kreditorer“ (leverandører, ansatte osv.). Insolvensplanen beskæftige-
de sig konkret med dannelsen af grupper, og der var heri redegjort for, hvorfor 
der i dette særlige tilfælde blev set bort fra at inddele kreditorerne i grupper. 
Ifølge den tyske insolvenslov kan det i en insolvensplan også bestemmes, at den 
samlede kreditorkreds kun udgør én gruppe. 
 
Retten har hverken udtalt sig positivt eller negativt om, hvorvidt en del af det 
insolvente Phoenix’ formue er forvaltningsformue eller ej. 
 
Landgericht Frankfurts afgørelse kan nu kæres til den tyske forbundsdomstol. Vi 
undersøger udsigterne til succes for en sådan kære og træffer en afgørelse i 
forståelse med kreditorudvalget. Vi vil underrette Dem om sagens videre gang 
på dette sted.  
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I pressen verserer der en udtalelse fra en hr. Ross, direktør i en af EdW’s med-
lemsvirksomheder, ifølge hvilken kurator nu straks kan påbegynde udbetalingen. 
Denne udtalelse er forkert og puster til forventninger, som ikke kan opfyldes. 
Netop ophævelsen af bekræftelsen af planen har forhindret en udbetaling, da si-
tuationen nu er den samme som før aftalen om insolvensplanen. Det er fortsat 
uklart, hvordan de anmeldte fordringer skal prøves, eller efter hvilken forde-
lingsnøgle de disponible midler ville kunne udloddes. Drøftelse af og enighed om 
en sådan fordelingsnøgle var kernepunktet i insolvensplanen. Endvidere er der 
på grund af de påståede udtagningskrav vedrørende den såkaldte forvaltnings-
formue usikkerhed om, hvorvidt kurator overhovedet må fordele disse midler og 
i bekræftende fald, efter hvilken fordelingsnøgle. Disse spørgsmål er heller ikke 
blevet besvaret af retten, og hr. Ross’ udtalelse er derfor urigtig. EdW-
bidragydernes kamp mod erstatningssystemet og mod EdW føres for tiden helt 
åbenbart på bekostning af de implicerede i insolvenssagen, i særdeleshed kredi-
torerne. Vi beklager meget denne fremgangsmåde fra retsforfølgningspuljens 
side. 
 

2. Udtagning af påstået forvaltningsformue 
 

Både retsforfølgningspuljen, som består af EdW-bidragydere, og Citco gør gæl-
dende, at en del af Phoenix’ formue er forvaltningsformue og kan udtages. 
Hverken Citco eller retsforfølgningspuljen var dog i stand til konkret at beregne, 
hvordan det enkelte udtagningskrav skal opgøres i forhold til alle andre kredito-
rers udtagningskrav. Som det ser ud, vil Citco gennemtvinge en beregningsmå-
de, som går ud på, at de investorer, som indbetalte kort før bedrageriet hos 
Phoenix blev opdaget, skal have næsten hele deres indskud tilbage. Det betyder 
på den anden side, at investorer, som har indbetalt tidligere, ikke får noget ved 
fordeling af Phoenix’ formue. 
 
Selv om en del af Phoenix’ formue skulle være forvaltningsformue, er der dog 
det problem, at der ikke længere er så mange penge til stede, som investorerne 
oprindeligt indbetalte. Heraf følger (ligesom ved fordeling af insolvensmassen), 
at den enkeltes krav hele tiden begrænses af de andres krav.  
 
Ingen af de to, der har stillet krav, var dog villige til at lade spørgsmålet om ud-
tagning løse ved sagsanlæg, og vi har derfor i mellemtiden (efter aftale med 
kreditorudvalget) anlagt et såkaldt negativt anerkendelsessøgsmål mod Citco. 
Det skal her i første omgang afklares, om en del af Phoenix’ formue er forvalt-
ningsformue. Skulle dette være tilfældet, skal der herefter tages skridt til at af-
klare, hvilken del af denne formue der tilkommer hver enkelt investor, og hvor-
dan der konkret kan foretages fordeling.   
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3. Anmodning om udpegning af en særkurator hos Phoenix 
 
Skifteretten har i mellemtiden modtaget en anmodning fra den allerede flere 
gange nævnte retsforfølgningspulje om at udpege en særkurator hos Phoenix. I 
sin anmodning fremsætter retsforfølgningspuljen nogle påstande, hvortil der 
skal tages stilling:  
 

a) For store vederlag til kurator og kreditorudvalg:  
 
Hidtil er kun den midlertidige bobestyrers vederlag blevet fastsat af skif-
teretten. Vederlagsanmodningen blev forinden drøftet med kreditorud-
valget. Fastsættelsen af vederlaget er endelig, vederlagsbeslutningen 
blev offentliggjort, enhver part i sagen kunne have kæret beslutningen. 
For hvervet som kurator (som nu har varet i over to år) har undertegne-
de endnu ikke modtaget noget vederlag, og der er heller ikke anmodet 
om eller ydet et forskud.   
 
Puljen påtaler, at kreditorudvalget retsstridigt har fået for høje timesat-
ser. De pågældende lovbestemmelser taler ganske vist om en normal 
timesats på 35 til 95 €, men det er almindeligt anerkendt, at denne time-
sats kan fraviges. Der kan således ikke være tale om en retsstridig ve-
derlagsstørrelse.  
 
Det fremføres, at der ved beregning af den ved første foreløbige udlod-
ning disponible masse på 200 mio. € blev hensat 30 mio. € til sagsom-
kostninger. Det er forkert. Dette beløb blev ikke kun hensat til vederlag 
til kurator og skifteretsgebyrer, men til mulige yderligere krav mod insol-
vensmassen, eksempelvis udestående retssager osv. Som sædvanligt 
med hensættelser, blev disse i første omgang beregnet efter forsigtig-
hedsprincippet. Ikke nødvendige beløb vil ved sagens afslutning blive ud-
loddet til kreditorerne. 

 
b)  Omkostninger til Forensic Services  
 

Puljen anker over, at der på grund af engagering af Schultze & Braun 
Rechtsanwaltsgesellschaft – Wirtschafsprüfungsgesellschaft uretmæssigt 
er påløbet yderligere omkostninger, da det bestilte arbejde egentlig er 
en del af kurators hverv. Denne påstand er forkert. Der blev bestilt ar-
bejde, som under ingen omstændigheder falder ind under en kurators 
virkefelt.  

 
Afdelingen Forensic Services har bl.a. udført følgende opgaver: 
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• opgørelse af de faktiske tab på Phoenix’ derivathandel fra 1992 til 
2005 

• opgørelse af de af Phoenix’ penge, der direkte eller indirekte er til-
flydt Dieter Breitkreuz, med henblik på at rejse krav mod Breitkreuz-
arvingerne 

• opklaring af det faktiske forløb af forfalskningen af dokumenter ved-
rørende en angiveligt lukrativ derivathandel hos Phoenix, herunder 
rekonstruktion af slettede filer på Michael Mildes pc vedrørende den-
ne handel 

• undersøgelse af revisor Dr. Pucklers og granskningsfirmaet Ernst & 
Youngs aktiviteter 

• oprettelse af en database vedrørende alle investorers ind- og udbeta-
linger for perioden fra 1992 til 2005 

• opgørelse af kravene mod investorer, som har fået mere udbetalt fra 
Phoenix-sneboldsystemet, end de har indbetalt 

• korrektion af Phoenix’ årsregnskaber med henblik på at rejse skatte-
krav 

 
Oprettelsen af en database med alle investordata var meget dyr, da dis-
se data ikke fandtes i et fælles edb-system for hele perioden, og en kon-
trol viste, at de eksisterende systemer var meget fejlbehæftede. Derfor 
måtte dataene kontrolleres manuelt ved hjælp af 40.000 investorsager. 
 
Ved kontrollerne skulle det også opklares, om Broker Man financial ltd. 
var involveret i bedragerierne, hvilket der ikke blev fundet holdepunkter 
for. 

 
 
c) Retsforfølgningspulje Puckler  

 
Der ankes over iværksættelsen og forhåndsfinansieringen af retsforfølg-
ningspuljen til forfølgning af krav mod revisor.  
 
Phoenix’ kurator har ikke egne krav mod revisor, som kan gøres gælden-
de med heldigt udfald. For det første er det tvivlsomt, om massen har 
lidt skade ved hr. Pucklers virke, men det er tydeligt, at investorer i det 
mindste faktisk har lidt skade ved hr. Pucklers virke. Den skade, som de 
nye kreditorer, altså de, som først blev kreditorer efter den skadeudlø-
sende handling, kan netop ikke gøres gældende af kurator. 
 
Selv om boet skulle have lidt skade på grund af hr. Pucklers virke, er der 
juridisk set det problem, at Phoenix’ medarbejdere og organer har for-
søgt at vildlede hr. Puckler ved at forelægge forfalskede dokumenter. 
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Kurator kunne blive mødt med en indvending om medskyld. På den bag-
grund gør kurator ikke selv krav gældende. Hver enkelt kreditor kan dog 
rejse krav mod Dr. Puckler.  
 
For at samle de enkelte kreditorers interesser vedrørende forfølgning af 
krav mod revisor, var det derfor nødvendigt at oprette en pulje. Som vi-
dere konsekvens forfølger puljen nu alle de deltagende kreditorers krav. 
Dette er aftalt både med kreditorudvalget og de største investorrepræ-
sentanter på to udførlige møder.  

 
Puljen af EdW-bidragydere antyder, at de investorer, som ikke har tilslut-
tet sig puljen, har lidt skade, da midler fra insolvensboet er stillet til rå-
dighed til forhåndsfinansiering. Denne betragtning er dog noget forsim-
plet. For det første betales de forudbetalte omkostninger som det aller-
første tilbage igen af et realiseret provenu. For det andet får boet derud-
over en andel af provenuet, så at også de ikke tilsluttede kreditorer kan 
drage fordel heraf.  
 

d) Krav mod MAN financial ltd.  
 
Som allerede beskrevet ovenfor, er det grundigt undersøgt, om medar-
bejdere hos MAN financial ltd., Phoenix’ børsmægler, var involveret i be-
drageriet. Det har der ikke kunnet findes holdepunkter for. 
 
For imidlertid at give alle investorer mulighed for at kontrollere resulta-
terne med hensyn til MAN’s rolle, vil vi i løbet af første halvdel af novem-
ber præsentere en udførlig særrapport om forløbet af bedrageriet hos 
Phoenix.  

  
 
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 med-
dele adresseændringer skriftligt (ikke pr. mail) og være opmærksom på oplys-
ningerne i kreditorinformationen af 20. april 2007 om arv og anden retssuccession. 
 
 
Frankfurt, den 2007-11-02 / FS-BY-OL 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i insolvensret 
som kurator 
 


