
 

 

 

 

 

 

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Kreditorinformation 

pr. 12. december 2008 
 
 
1. Insolvensplan – indsigelse mod bekræftelse af planen 

 
Kæresagen for forbundsdomstolen kører. Afdelingen, der har sagen, har nu 
meddelt, at de vil behandle kæren i januar 2009. På nuværende tidspunkt ser 
det derfor ud til, at der kan forventes en afgørelse i februar 2009.  
 

 
2. Udtagelseskrav/forældelse 

 
I anerkendelsessagen mod Citco har Landgericht Frankfurt afsagt dom den 28. 
november 2008 (2-21 O 298/07) og fastslået, at der grundlæggende tilkommer 
Citco et udtagelseskrav. Jeg har anket dommen, da den er forkert ud fra vo-
res synspunkt (bobestyrelse og kreditorudvalg). Derudover er dommen i sig selv 
selvmodsigende, da den på den ene side taler om, at sagsøgte investor "kan 
gøre udtagelsesretten gældende alene", men to afsnit senere anfører, at der 
eksisterer en ”medudtagelsesret, for hvilken investorernes indbyrdes forhold er 
udslagsgivende”. Citco kan ikke gøre betalingskrav gældende på baggrund af 
dommen, da der blot er tale om en afgørelse, som besvarer det rejste spørgs-
mål principielt. 
 
I den seneste tid har vi ofte fået forelagt spørgsmålet, om investorerne skal fo-
retage sig noget for at forhindre, at eventuelle udtagelseskrav forældes. 
 
Som svar på dette skal jeg henvise til min erklæring i kreditorinformationen af 
22. april 2008, hvor jeg har givet afkald på indsigelse om forældelse indtil ud-
gangen af 2009. De behøver derfor ikke tilstille mig individuelle opfordringer 
om, at jeg skal give afkald på indsigelse om forældelse. 
 
Forældelse af øvrige krav 
 
a) Anmeldelse til gældbogen  

 
Med hensyn til krav, der skal anmeldes til gældbogen, udløber forældelses-
fristen med udløbet af den 31. december 2008. Hvis De endnu ikke har an-
meldt Deres fordring til gældbogen, bør De derfor gøre dette inden oven-
nævnte dato. Jeg skal gøre opmærksom på, at vi under ingen omstændig-
heder kan svare på individuelle forespørgsler, om der er foretaget anmel-
delse af fordringer, da kreditorerne selv kan kontrollere i kreditorinformati-
onssystemet, om deres fordring er anmeldt.   
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b) Erstatningskrav mod EdW  
 
Vi skal her henvise til EdW’s oplysninger på deres hjemmeside www.e-d-
w.de. Her kan man på FAQ-listen, der indeholder de ofte stillede spørgsmål, 
finde nedenstående redegørelse: 

 
 

„Hvornår forældes en skadelidts krav? 
Deres erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til garantifonden inden for et år efter 
underretningen om den erstatningsudløsende sag. De erstatningsberettigedes krav 
mod garantifonden forældes efter 5 år. 
 
og 

 
Kan investorernes erstatningskrav mod EdW forældes? 
Erstatningskravene kan tidligst forældes fem år efter, at EdW har konstateret en in-
vestors krav og tremåneders fristen i henhold til EAG’s § 5, stk. 4, 1. punktum er ud-
løbet. Tremånedersfristen kan i særlige tilfælde med det tyske finanstilsyns (Bunde-
sanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) godkendelse i henhold til EAG’s § 5, stk. 
4, 2. punktum, forlænges med op til tre måneder I disse tilfælde forskydes starten 
på forældelsesfristen med samme periode, som fristen forlænges.”  

 
 

c) Øvrige krav  
 
Til spørgsmålene, om øvrige krav mod formidlere eller implicerede banker 
forældes, hverken kan eller må vi give nogen oplysninger, da kurator ikke er 
investorernes eller kreditorernes juridiske rådgiver. 

 
 
 

3. Afkræftelsessager 
 
I går fandt der domsforhandling sted ved forbundsdomstolen i forbindelse med 
den første afkræftelsessag. Forbundsdomstolen har truffet afgørelse om, at bo-
bestyrelsens opfattelse, ifølge hvilken de udbetalinger, der har fundet sted i de 
sidste fire år før konkursbegæringen kan anfægtes, er korrekt. Der kan ikke fo-
retages modregning med erstatningskrav. Så snart dommen med præmisserne 
foreligger, vil den blive offentliggjort her. 
 
 

4. Det videre forløb i sagen  

 
Kæren (jfr. ovenfor nr. 1) mod bekræftelsen af insolvensplanen har blokeret den 
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yderligere afvikling af sagen, hvad angår udbetalinger til kreditorerne. I øvrigt 
fortsætter sagen som planlagt. De kan få nærmere informationer fra statusrap-
porterne, der er publiceret i det kreditorbeskyttede område af kreditofinforma-
tionssystemet GIS. 
 

 
 
 
Som vi plejer her, skal vi anmode Dem om at undlade at rette telefonisk henvendel-
se 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. april 2007 vedrørende arvefald 
og andre successioner følges. Hertil skal vi til protokolleringen have de i kreditorin-
formationen anførte konkrete beviser og dokumenter skriftligt fra Dem. 
 
 
Frankfurt, den 2008-12-12 / KUS - SCF 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som kurator 


