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                                                                  K r e d i t o r i n f o r m a t i o n  

 

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH 
pr. 16.10.09 

 

 

1. Udtagelseskrav/forældelse 

 

Der er ikke sket noget nævneværdigt i anerkendelsessøgsmålet mod CITCO. Der er endnu 

ikke berammet retsmøde. OLG Frankfurt har den 25. august 2009 på forespørgsel oplyst, at 

„berammelsen stadig vil trække noget ud, da der p.t. stadig er kompetencespørgsmål, der 

ikke er afklaret.“ Disse kompetencespørgsmål vedrører dog udelukkende den interne 

fordeling hos Oberlandesgericht.  

 

Ud over denne proces har 30 investorer indtil dato anlagt sager om udtagelse. I disse sager er 

der indtil dato afsagt dom i tre tilfælde, både Landgericht Frankfurt og Amtsgericht Frankfurt 

har frifundet sagsøgte og afvist, at investorerne skulle have et udtagelseskrav.  

 

Kreditorudvalget behandlede på deres møde den 6. oktober 2009 spørgsmålet, om jeg efter 

den 31. december 2009 skal eller kan give afkald på at gøre indsigelse om forældelse af 

påståede udtagelseskrav. I første omgang må det endnu en gang konstateres, at heller ikke 

spørgsmålet om, hvilken forældelsesfrist der er gældende, og om den allerede er i kraft, kan 

besvares endeligt, da der ikke foreligger retspraksis fra sammenlignelige sager. Da en kurator 

ikke må give kreditorerne i en konkurssag juridisk rådgivning, kan jeg ikke her gøre rede for 

status for diskussionen. Et flertal i kreditorudvalget kom efter en drøftelse til det resultat, at 

det af konkurs- og ansvarsretlige årsager ikke kan anbefale kurator at give yderligere afkald 

på forældelse. Jeg er enig i denne anbefaling og kan derfor ikke give afkald på indsigelse om 

forældelse ud over den 31. december 2009. Jeg skal her endnu en gang gøre opmærksom på, 

at dette ikke betyder, at det er konstateret, at forældelsen rent faktisk indtræder til 

årsskiftet.   

 

2. Erstatning fra EdW 

 

EdW har, efter hvad vi ved, påbegyndt erstatningssagen. Jeg skal her endnu en gang gøre 

opmærksom på, at bobestyrelsen ikke kan give nogen oplysninger vedrørende EdW's 

erstatningssag. Hvis De har brug for informationer i denne sag, bedes De henvende Dem til 

værdipapirhandelsvirksomhedernes garantifond.  
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3. Det videre forløb i sagen  

 

Vedrørende det videre forløb i sagen skal jeg henvise til min redegørelse i 

kreditorinformationen af 2. marts 2009, der stadig er gældende. 

 

 

Som jeg plejer her, skal jeg anmode Dem om at undlade at rette telefonisk henvendelse 

vedrørende sagens status til domstolen eller bobestyrelsen. Jeg 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. Til disse har 

vi til protokolleringen brug for de i kreditorinformationen anførte konkrete beviser og 

dokumenter i skriftlig form. 

 

 

Frankfurt, den 23.10.09 / KUS - SCF 

 

 

Frank Schmitt 

Advokat med speciale i konkursret 

som kurator 

 


