
 

 

 

 

 

 

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Kreditorinformation 

pr. 22.04.08 
 
 
1. Insolvensplan – indsigelse mod bekræftelse af planen 
 

Kæresagen for forbundsdomstolen kører. Der kan endnu ikke siges noget om, 
hvornår forbundsdomstolen træffer afgørelse i sagen.   
 

 
2. Udtagelseskrav/forældelse 

 
I den forrige kreditorinformation redegjorde vi for følgende med hensyn til 
forældelse af udtagelseskrav: 
 

„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).“ 

 
 
Vi skal dog supplerende gøre opmærksom på, at der i den foreliggende 
diskussion helt klart er røster, der er af den opfattelse, at udtagelseskrav er 
baseret på en obligationsretlig aftale. Skulle denne opfattelse være rigtig, ville 
udtagelseskravene rent faktisk være forældet efter udløbet af den normale 
forældelsesfrist på tre år, altså den 31. december 2008. 
 
Da vi p.t. arbejder på at få udtagelsesspørgsmålet afklaret under det „negative 
anerkendelsessøgsmål“ mod Citco, skal jeg hermed med virkning for alle 
PHOENIX Managed Account-investorer oplyse, at jeg i første omgang giver 
afkald på indsigelse om forældelse indtil den 31. december 2009. Dette for så 
vidt der fremsættes udtagelseskrav vedrørende kontoindeståender/mæglerkonti 
(den såkaldte „forvaltningsformue“) eller erstatningsudtagelseskrav vedrørende 
de midler, som jeg forvalter i forbindelse med inddrivelse af disse indeståender. 
Dette afkald vedrører udtrykkeligt kun de aktiver, som fallenten har bogført på 
det såkaldte „forvaltningsområde“, men ikke de aktiver, der hørte til „NOSTRO-
området“. 
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3. Det videre forløb i sagen  

 
Indsigelsen mod bekræftelsen af planen har blokeret den yderligere afvikling af 
sagen, hvad angår udbetalinger til kreditorerne. I øvrigt fortsætter sagen som 
planlagt. De kan få nærmere informationer fra statusrapporterne, der er 
publiceret i det kreditorbeskyttede område af kreditorinformationssystemet GIS. 
 

 
 
 
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 10.04.07 vedrørende 
arvefald og andre successioner følges. Hertil skal vi til protokolleringen have de i 
kreditorinformationen anførte konkrete beviser og dokumenter skriftligt fra Dem. 
 
 
Frankfurt, den 22.04.08 / BY - FS 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som kurator 


