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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. 15. februar 2011 

 

 
1. Udtagelseskrav  

 

Forbundsdomstolen har den 10. februar 2011 afsagt dom i anerkendelsessagen mod CITCO. I 

første omgang er kun konklusionen (altså selve afgørelsen) udfærdiget i skriftlig form og 

bekendtgjort til os. Vi forventer, at præmisserne for afgørelsen vil blive sendt til os i købet af 

de nærmeste uger. Konklusionen lyder, som følger: 

 

Efter sagsøgers (bem.: kurators) anke ophæves dom af 
11. februar 2010 afsagt af 16. civilsenat ved 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main og dom af 28. 
november 2008 afsagt af 21. civilafdeling ved 
Landgericht Frankfurt am Main. Kontrasøgsmålet 
afvises, hvad angår den principale påstand 
(udtagelsesret) og den subsidiære påstand 
(medudtagelsesret). Med hensyn til de yderligere 
subsidiære påstande hjemvises sagen til ny forhandling 
og afgørelse ved ankedomstolen, inkl. fastsættelse af 
omkostningerne til revisionsankesagen. 

 

Dermed har forbundsdomstolen truffet afgørelse om, at der ikke foreligger nogen 

udtagelsesret til de aktiver, som jeg har sikret, men at de tilgodehavender, som banker og 

mæglere havde ved åbningen af insolvensen, tilsammen udgør insolvensboet og således 

fordeles af mig ligeligt til alle insolvenskreditorer efter bestemmelserne i den tyske 

insolvenslov.  

 

2. Udbetalinger fra insolvensboet  

 

Da det dermed nu står fast, hvilke midler der skal udbetales af mig i forbindelse med 

insolvenssagen, opstår nødvendigvis spørgsmålet, hvordan og især hvornår denne udbetaling 

konkret kan finde sted. Jeg har den største forståelse for, at De alle som kreditorer nu 

forventer en hurtig betaling fra min side. Jeg bestræber mig også på at foretage en udbetaling 

så hurtigt som muligt, men må dæmpe forventningerne hos dem, der regner med at modtage 

penge i løbet af de næste uger eller måneder, væsentligt.  

 

Dels er der fortsat det problem, at jeg ikke med sikkerhed ved, hvilke kreditorfordringer jeg 

skal gå ud fra. Jeg skal minde om, at jeg ganske vist har prøvet de anmeldte fordringer (for 

overhovedet at have et grundlag for en koordinering via insolvensplanen), men 

prøvningsresultatet kan fortløbende ændres i forbindelse med enkelte kreditorers 

anerkendelsessøgsmål. Det betyder, at det stadig ikke er fastslået med sikkerhed, om 

størrelsen på forpligtelserne, der på nuværende tidspunkt er optaget i gældbogen, er endelig. 
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Denne vished vil der først være ved slutningen af insolvenssagen, når alle aktiver og krav er 

håndhævet, og alle retssager er afsluttet. Herefter vil kurator indsende en endelig fortegnelse, 

som vil være bindende for alle implicerede efter en bestemt procedure, hvis enkelte 

kreditorer ikke inden for bestemte frister har indledt retlige skridt mod denne 

fordelingsfortegnelse. Jeg kan desværre p.t. ikke frembringe en sådan sikkerhed, da 

insolvenssagen som sådan (som beskrevet udførligt i mine tidligere statusrapporter) langt fra 

er moden til at blive afsluttet. Afkræftelsessagerne, særligt i udlandet, vil stadig vare lang tid, 

og tvistigheden med skattemyndighederne vil sandsynligvis stadig tage år. Derfor kan jeg 

endnu ikke afslutte insolvenssagen som sådan og ikke udarbejde den nødvendige og bindende 

endelige fortegnelse.   

 

Jeg havde ønsket at løse dette problem via insolvensplanen, idet vi i planen ville regulere, 

hvilke fordringer der skulle lægges til grund for fordelingen af insolvensboet. Men som 

bekendt har forbundsdomstolen i sin afgørelse af 5. februar 2009 fastslået, at spørgsmålet om 

størrelsen på de fordringer, der skal optages i gældbogen, ikke kan reguleres i en 

insolvensplan.  Dette betyder også, at jeg på grundlag af dette p.t. ikke kan udarbejde en ny 

insolvensplan for at regulere spørgsmålet om prøvelse af fordringerne. En sådan 

insolvensplan ville ikke blive godkendt af skifteretten og ville kun medføre yderligere spild af 

værdifuld tid og give væsentlige omkostninger.  

 

Dette betyder, at jeg nu i første omgang vil fortsætte drøftelserne med kreditorudvalget om, 

hvilke konkrete muligheder der er for at efterkomme kreditorernes berettigede interesse i en 

hurtig udbetaling. Der er ganske vist principielt mulighed for en sådan udbetaling i form af et 

acontobeløb før afslutningen af insolvenssagen. Men jeg må naturligvis sikre mig, at jeg har et 

sikret fordelingsgrundlag, så jeg ikke løber en risiko for at udbetale for meget til enkelte 

kreditorer.   

 

3. Erstatning fra EdW  

 

Yderligere skal man være opmærksom på, at de fordringer mod PHOENIX, som investorerne 

har fået dækket af EdW, er overgået til EdW via de erstatninger, der er ydet fra EdW.  Men da 

EdW’s erstatningssag endnu ikke er afsluttet, kan de krav, der er overgået, endnu ikke 

beregnes endeligt. EdW’s erstatningssag skal altså være afsluttet, før jeg kan foretage en 

acontofordeling. Det giver sig selv, at den påkrævede koordinering med EdW, der vil være 

nødvendig for hver enkelt kreditor, vil kræve en væsentlig merudgift og også give forsinkelser.  

 

I denne forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at forbundsdomstolens dom også i stor 

udstrækning giver klarhed for EdW’s erstatningssag, således at jeg vurderer, at EdW kan 

udbetale en ekstra erstatning af de i første omgang foretagne sikkerhedsindeholdelser i en 

anden erstatningsrunde.  

 

EdW fortsætter erstatningssagen i et rask tempo. EdW vil sikkert snart give besked om, 

hvordan de vil forholde sig i forbindelse med den aktuelle afgørelse fra forbundsdomstolen. 

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. Yderligere 

informationer om erstatningssagen findes på EdW's hjemmeside www.e-d-w.de.  

 

 

4. Det videre forløb i sagen  

 

Jeg må nu i første omgang afvente EdW’s erstatningssag. Kreditorudvalget, der følger 

insolvenssagen tæt og blandt andet har deltaget i forbundsdomstolens møde sidste torsdag, 

vil sammen med bobestyrelsen bestræbe sig på at finde løsninger til, hvordan der hurtigst 

muligt kan realiseres en forlods udbetaling. 
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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 15.02.11 / KUS - SCF 

 

Frank Schmitt 

Advokat med speciale i konkursret 

som kurator 


