
 

 

 

 

 

 

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Kreditorinformation 
pr. 02. marts 2009  

 
 
1. Insolvensplan – indsigelse mod bekræftelse af planen 
 

Forbundsdomstolen har med kendelse af 5. februar 2009 (modtaget af mig den 
24. februar 2009) afvist kæresagerne mod afslaget på bekræftelsen af 
insolvensplanen. 
 
Kendelsen kan ses i det kreditorbeskyttede område af 
kreditorinformationssystemet GIS.  
 
Forbundsdomstolen har stadfæstet Landgericht Frankfurts kendelser om 
annullering af skifterettens bekræftelse af insolvensplanen, som jeg som kurator 
og en yderligere kreditor har kæret. 
 
Dette bevirker, at den insolvensplan, som jeg har forelagt, ikke kan 
realiseres. Det har heller ikke nogen betydning, at den er blevet vedtaget 
af et overvældende flertal af kreditorer, der var til stede ved skiftesamlingen den 
19. april 2007. 
 
Nedenfor følger et kort sammendrag af indholdet af forbundsdomstolens 
afgørelse: 
 

• Kurator har ikke en særskilt ret til kære (heller ikke selv om det er ham, 
der har indleveret insolvensplanen). 

 
• Insolvensplanen må ikke regulere, hvilken metode der lægges til grund 

for beregningen af kreditorernes fordringer. 
 

• Det drejer sig i det foreliggende ikke om, hvorvidt en insolvensplan kun 
kan være retningsgivende, eller den skal afslutte insolvenssagen, hvorfor 
der ikke skal tages stilling dette. 

 
• Det er ikke aktuelt at undersøge, om insolvensplanen griber ind i 

udtagelsesrettigheder. 
 

Forbundsdomstolens afgørelse er blevet drøftet på kreditorudvalgets møde den 
27. februar 2009. Der var enighed om, dels at indholdet af afgørelsen var 
uforståelig (da planen jo netop ikke regulerer prøvelsen af optagelsen af 
fordringer i gældbogen), dels at afgørelsen er en stor skuffelse, da de mere end 
tre år lange bestræbelser på at muliggøre en hurtigere udbetaling af de 
beslaglagte midler, nu er mislykkedes.  
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Hvad betyder forbundsdomstolens afgørelse for sagens videre gang?  

 
Fordelingen af de beslaglagte midler skal nu, som det er foreskrevet i den tyske 
insolvenslov, foretages på basis af de fordringer, der er optaget i gældbogen. 
Jeg har hidtil delvis anerkendt de fordringer, der er anmeldt af PMA-
investorerne. Ved min prøvelse af fordringerne har jeg fulgt udviklingen af de 
enkelte fordringer på basis af de handelsresultater, som PHOENIX rent faktisk 
har opnået (såkaldt kontraktmæssig afvikling).  
 
Alle involverede er dog klar over, at en fordring, der er opgjort på denne måde, 
kun er det lavest mulige krav fra en investor. Hvis en investor vil gøre et større 
krav gældende, vil han være nødt til at anlægge et anerkendelsessøgsmål. 
Desværre vil resultaterne af enkelte anerkendelsessager normalt ikke kunne 
overføres til de andre fordringer, da hvert krav skal bedømmes individuelt, 
særligt hvis der gøres skadeserstatningskrav gældende. Der kan i den tyske lov 
om civil retspleje ikke uddrages en ”mønstersag”, som kan bruges til afklaring 
af spørgsmålet om prøvelse af fordringerne på vegne af alle de ca. 30.000 
investorer.  
 
På enkelte internetsider fra såkaldte „Anlegerschutzanwälte“ (advokater der 
arbejder med beskyttelse af investorer) kan man læse, at kurator nu (i 
samarbejde med CITCO) burde forelægge en ny insolvensplan. Denne indirekte 
opfordring til mig viser, at forbundsdomstolens kendelse tydeligvis ikke er læst 
indgående nok. Forbundsdomstolen har ordret fastslået: ”I en insolvensplan 
kan det ikke reguleres, hvilken metode der lægges til grund for beregningen af 
kreditorernes fordringer”. Ifølge dette entydige udsagn fra den øverste tyske 
civile domstol må enhver insolvensplan (også selv om den var udarbejdet i 
samarbejde med CITCO), der har regulering af fordelingsnøglen som indhold, 
afvises ex officio. Det må konstateres, at spørgsmålet om fordelingsnøglen ikke 
kan reguleres i en insolvensplan.   
 
På mødet den 27. februar 2009 har jeg yderligere drøftet med kreditorudvalget, 
om det ikke er muligt i det mindste at udlodde den del af midlerne, der har 
været administreret af PHOENIX i det såkaldte NOSTRO-område, på basis af de 
fordringer, der optaget i gældbogen, som en foreløbig udlodning. Vi er i 
enighed nået frem til den opfattelse, at dette af hæftelsesmæssige grunde ikke 
er muligt.   
 
Basis for fordelingen af de administrerede midler i en insolvenssag er 
fordelingsoversigten. Den består af alle fordringer, der er optaget i gældbogen, 
og udarbejdes ved sagens afslutning eller under sagen, hvis der skal foretages 
en foreløbig udlodning.   
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Det er kurator, der foretager prøvelsen af fordringen (er allerede foretaget i 
denne sag). For så vidt en kreditor ikke er indforstået med resultatet af 
prøvelsen, kan der anlægges anerkendelsessøgsmål mod det. Et sådant 
anerkendelsessøgsmål kan anlægges til enhver tid, mens en insolvenssag er i 
gang. Kravet om optagelse af en fordring i gældbogen forældes heller ikke. 
Hvis jeg altså nu skulle fordele en væsentlig del af boet på basis af de 
fordringer, der på nuværende tidspunkt er optaget i gældbogen, ville jeg løbe 
den risiko efterfølgende at blive præsenteret for et stort antal 
anerkendelsessøgsmål, der ville kunne medføre, at fordelingsnøglen (nemlig 
fordelingsoversigten, som den skulle opstilles nu i forhold til den oversigt, der 
skulle udarbejdes ved sagens afslutning) ændrer sig væsentligt. I dette tilfælde 
ville jeg udsætte mig for en ansvarsrisiko, da boet så evt. ikke ville være 
tilstrækkeligt til at dække fordringerne efter denne ændrede fordelingsnøgle. 
Der er ingen ansvarsforsikringer, der dækker denne ansvarsrisiko.   
 
Kreditorudvalget har derfor tilsluttet sig min opfattelse, nemlig at det først vil 
være muligt at foretage fordelinger på basis af den endelige oversigt.   
 
Den endelige oversigt vil dog først kunne udarbejdes, når hele PHOENIX 
insolvenssagen er afviklet, dvs. når alle aktiver er realiseret. Der er først 
retssikkerhed om, hvilke fordringer boet skal fordeles på, når præklusionsfristen 
i henhold til insolvenslovens § 189 er udløbet. Således er det for sent at 
anlægge anerkendelsessøgsmål, hvis de anlægges senere end to uger efter 
offentliggørelsen af den endelige oversigt. Indtil dette tidspunkt står det enhver 
insolvenskreditor frit for at anlægge et anerkendelsessøgsmål. Da der i den 
foreliggende sag skal føres langvarige tvistigheder i forbindelse med 
fremsættelsen af afkræftelseskrav i udlandet, i forbindelse med fremsættelsen 
af skatterefusionskrav og i forbindelse med prøvelsen af spørgsmålet, om der 
eksisterer udtagelseskrav i en del af de midler, jeg har beslaglagt, vil sagen dog 
først kunne afsluttes på et tidspunkt, der endnu ikke kan forudsiges nærmere. 

 
2. Udtagelseskrav/forældelse 

 
Der er ikke sket noget nævneværdigt i anerkendelsessagen mod CITCO.  
 
I mellemtiden har en investor anlagt en sag om udtagelse. Sagen føres ved 
Amtsgericht Frankfurt. Denne investor beregner sit udtagelseskrav pro rata, idet 
han lægger kontoudtogene af den 28. februar 2005, udfærdiget af PHOENIX, til 
grund. Denne beregningsmodel går altså ud fra fordringer, der skal inkluderes 
(inkl. fiktive udbytter), på i alt 830 mio. €, hvilket ved en forvaltningsformue på 
163 mio. €, der skal fordeles, skal give en dividende på 19 % (”pro rata 
fordeling på basis af fiktive udbytter”). Denne beregningsmodel modsiger 
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åbenlyst den beregningsmetode, som CITCO har gjort gældende („Last-In-First-
Out“).  
 
En investorgruppe, der repræsenteres af et advokatkontor i Jena, er derimod af 
den opfattelse, at det er den investor, der som den første har gjort sin 
udtagelsesret gældende, der skal fyldestgøres først i forbindelse med en 
udtagelse. Størrelsen på udtagelseskravet skal beregnes efter beløbet på den 
fordring, jeg har optaget i gældbogen („først-til-mølle-princippet på basis af 
fordringsprøvelsen“). Disse investorrepræsentanter har dog endnu ikke anlagt 
sag, men jeg går ud fra, at dette vil ske snarest. 
 
Det er tydeligt, at der er meget forskellige forestillinger om, hvordan PHOENIX-
midlerne, der administreres i det såkaldte forvaltningsområde, skal fordeles, 
hvis de overhovedet er omfattet af udtagelsen.  
 
Skulle det vise sig, at domstolene i sidste instans fastslår, at det rent faktisk 
drejer sig om aktiver, der skal udtages, vil det skulle prøves, om kurator så 
overhovedet kan foretage udtagelse til den enkelte investor, eller om 
udtagelseskravet ikke snarere skal opfyldes ved, at de beslaglagte midler skal 
deponeres til fordel for alle potentielle kreditorer med udtagelseskrav (og 
dermed de ca. 30.000 PMA-investorer). Insolvensloven foreskriver i § 47, at 
aktiver, der er omfattet af udtagelse, ikke hører til insolvensboet. Hvis flere 
skadelidte gør udtagelseskrav gældende vedrørende det samme aktiv, vil disse 
være nødt til indbyrdes at afklare spørgsmålet om, hvem der har ret til hvad i 
hvilket omfang. Det er ikke kurators opgave at afklare disse modstridende 
interesser blandt flere kreditorer med udtagelseskrav. 
 
Med hensyn til forældelse af udtagelseskrav og øvrige krav skal jeg endnu en 
gang henvise til kreditorinformationen af 12. december 2008, som findes på 
vores hjemmeside. 

 
 

3. Det videre forløb i sagen  
 
Da der nu er indtruffet den situation, at de åbne juridiske spørgsmål både med 
hensyn til fordelingsnøglen og de midler, der skal fordeles, skal afklares ad 
rettens vej, vil insolvenssagen trække ud i årevis. Jeg vil rapportere halvårligt til 
skifteretten. Disse rapporter står som sædvanlig til rådighed for kreditorerne i 
det kreditorbeskyttede område i kreditorinformationssystemet. I øvrigt vil jeg 
udsende en kreditorinformation, så snart der er nævneværdigt nyt i spørgsmålet 
om udtagelse. Kreditorerne kan ikke regne med snarlige udbetalinger fra 
insolvensboet. Jeg beklager meget denne udvikling, som jeg allerede har 
skitseret på skiftesamlingen i oktober 2005. 
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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. 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. 
 
 
Frankfurt, den 2009-03-02 / KUS - SCF 
 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale insolvensret 
som kurator 


