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1. Insolvensplan – indsigelse mod bekræftelse af planen 
 
Kurator og en kreditor har kæret Landgericht Frankfurts afgørelse af 29. oktober 
2007, i henhold til hvilken Citco har fået medhold i sin indsigelse mod 
bekræftelsen af insolvensplanen, til forbundsdomstolen. Kæresagerne blev 
begrundet ultimo januar 2008. Nu får klageren, Citco, endnu en gang mulighed 
for at svare. Der kan ikke siges noget om, hvornår man kan regne med 
afgørelse fra forbundsdomstolen i denne kæresag. Vi anser dog en tidsramme 
inden for årets udgang for at være realistisk. Vi vil holde Dem orienteret 
om sagen med kreditorinformationer her.  
 
 

2. "Mistillidsvotum" 
 
I den sidste kreditorinformation informerede vi Dem om anmodningen om 
udpegelse af en særkurator, der blev fremsat af retsforfølgningspuljen, der 
består af EdW-bidragsydere.  
 
Denne anmodning blev afvist af skifteretten. Skifteretten gennemgik de rejste 
beskyldninger grundigt og udtømmende i præmisserne og afviste dem i deres 
helhed som ubegrundede. Skifterettens kendelse er blevet endelig. Muligvis har 
puljen af EdW-bidragsydere indset, at det egentlige mål, nemlig ikke at skulle 
hæfte for PHOENIX-investorernes tab ud over de af EdW krævede særbeløb, 
ikke kan nås ad denne vej.  
 

3. Rundskrivelse "Stiftung Deutscher Anlegerschutz" (fonden til 
beskyttelse af tyske investorer) 
 
Da rundskrivelsen, som denne såkaldte fond har sendt til investorer fra ultimo 
december 2007/primo 2008, har skabt stor uro og bevirket mange 
forespørgsler, vil vi her kommentere nogle af de nævnte spørgsmål: 
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a) Krav om tilbagebetaling af fiktive udbytter 
 
Det fremgår af skrivelsen, at kurator er "begyndt" at kræve fiktive udbytter 
tilbage. Dette er faktisk en gammel nyhed. Kurator har siden starten af 2006 
krævet tilbagebetaling af de omstødelige fiktive udbytter, som investorerne har 
fået udbetalt. Man har allerede henvendt sig til ca. 1.200 investorer, yderligere 
400 tidligere investorer vil blive kontaktet i løbet af det første halvår 2008.  
 
"Fondens" udredninger giver det indtryk, at kurator ville tage endnu mere fra 
de investorer, der allerede har lidt tab på PHOENIX. Sådan er det på ingen 
måde. Tværtimod, kurator forsøger at kræve det beløb tilbage fra de 
investorer, der har fået udbetalinger fra PHOENIX, der var højere de 
indbetalinger, investorerne havde erlagt. Disse investorer har kun kunnet få de 
højere udbetalinger på bekostning af de andre investorer, da de jo fik udbetalt 
fiktive udbytter, der blev finansieret af andre investorers indskud.  I sidste ende 
tjener dette til ligestilling af kreditorerne. De indkrævede beløb fra disse for 
høje betalinger øger insolvensboet for alle kreditorer. 
 
b) Skattemæssig behandling af de fiktive udbytter 
 
Skattevæsenet sørger for den skattemæssige behandling af de af PHOENIX 
dokumenterede fiktive udbytter. De bedes i denne forbindelse undlade at 
rekvirere skatteattester fra kurator. Kurator er hverken forpligtet eller i stand til 
at udstede skatteattester. PHOENIX havde kun udfærdiget skatteattester i 
februar 2005 for 2004 (på basis af de fiktive udbytter); der er ikke udstedt og 
udstedes heller ikke yderligere attester. Skattemyndighedernes eventuelle 
efterforskning mod enkelte kreditorer på grund af eventuelle ikke-
dokumenterede investeringer eller fiktive udbytter sker uden for og helt 
uafhængigt af denne insolvenssag. 
 
c) Forældelse af kravene mod EdW 
 
Vi er af den opfattelse, at kravene mod EdW forældes fem år efter, at den 
erstatningsudløsende sag opstod, altså tidligst i marts 2010. De enkelte 
investorer må derfor gøre op med sig selv, om det er formålstjenligt allerede nu 
at henvende sig til EdW for at kræve, at EdW giver afkald på forældelse, og 
ligeledes om de beregnede gebyrer for den tilbudte ydelse er passende. Kurator 
hverken kan eller må give anbefalinger om dette. 
 
d) Udtagelseskrav 
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I den sidste kreditorinformation har vi informeret om status for tvistigheden 
med Citco.  
 
For så vidt enkelte investorer nu gør deres "udtagelseskrav" gældende ved 
skrivelse til kurator, vil disse krav blive afvist af undertegnede. For det første er 
"udtagelseskravene" altid helt usubstantierede, for så vidt det ikke angives, på 
hvilken genstand og med hvilket beløb disse gøres gældende. For det andet ser 
undertegnede ikke nogen grunde til at afvige fra den hidtidige vurdering af den 
juridiske situation. For så vidt må undertegnede især afvise udtagelseskrav, der 
er fremsat generelt. Hvis man fremsætter sådanne krav, vil man blive henvist til 
at gå ad rettens vej. Hver investor må igen vurdere for sig selv, om "fondens" 
tilbud er hensigtsmæssigt. Undertegnede skal i denne forbindelse gøre 
opmærksom på, at vi ikke deler vurderingen af, at det "ikke vil være muligt" at 
gøre udtagelseskrav gældende efter 2008. Forfatterne af rundskrivelsen tager 
tydeligvis udgangspunkt i forældelsen af krav. Vi er dog af den opfattelse, at 
den normale forældelse på tre år ikke gælder for udtagelse, da udtagelseskrav 
kun kan gøres gældende på grundlag af tinglige krav, og tinglige krav ikke 
forældes efter tre, men efter tredive år (den tyske civillovbogs (BGB) § 197 I, 
nr. 1).   

 
 
Ved forskellige lejligheder har vi fået forelagt anmodninger om at udarbejde et 
alternativt planforslag, så der hurtigt kan ske fordeling af de af kurator sikrede 
midler. Selv om vi har forståelse for sådanne overvejelser, kan vi ikke gå videre med 
anmodningen. Alle yderligere forslag fra kurator ville blive udsat for samme angreb 
fra de største enkeltkreditorer, medmindre forslaget ville realisere det resultat, som 
Citco ønsker, men som fuldstændig fornægter interesserne hos de investorer, der 
havde investeret hos PHOENIX i længere tid. Der ville ikke kunne skabes tilslutning 
til en sådan løsning, der strider mod undertegnedes vurdering af den juridiske 
situation. Kreditorudvalget og undertegnede er stadig overbevist om 
insolvensplanen, der kom til afstemning i april 2007. P.t. kan man ikke gøre andet 
end at afvente, hvordan forbundsdomstolen træffer beslutning om bekræftelsen af 
insolvensplanen, der i sin tid blev vedtaget med overvældende flertal. 
 
 
Som vi plejer her, skal vi anmode Dem om at undlade at rette telefonisk 
henvendelse vedrørende sagens status til domstolen eller bobestyrelsen. Vi skal 
endnu en gang anmode om, at adresseændringer kun meddeles skriftligt (ikke 
pr. mail), og at henvisningerne i kreditorinformationen af 20. april 2007 vedrørende 
arvefald og andre successioner følges. Hertil skal vi til protokolleringen have de i 
kreditorinformationen anførte konkrete beviser og dokumenter skriftligt fra Dem. 
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Frankfurt, den 2008-02-04 / BY - FS 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som kurator 


