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1. Prøvelse af fordringer  

 

Med rundskrivelsen af 4. oktober 2013 fik alle investorer besked om den nye opgørelse af 

fordringerne.  Desuden er de blevet informeret om subrogationerne, som EdW har gjort 

gældende. Da der ikke er blevet gjort nogen nævneværdige indsigelser mod disse oplysninger, 

kan den ændrede prøvelse af fordringer nu implementeres i gældbogen.  I en skrivelse af 24. 

februar 2014 har jeg over for skifteretten oplyst, at fordringerne anerkendes i 

overensstemmelse med de beløb, der er nævnt i rundskrivelsen. Derudover kan 

subrogationerne til EdW nu også optages i gældbogen. 

 

Den tekniske implementering af disse ændringer fra rettens side vil dog formentlig vare indtil 

april 2014.   

 

Med ovennævnte rundskrivelse af 4. oktober 2013 blev alle kreditorer opfordret til at give mig 

deres bankoplysninger, så disse kunne registreres til udbetalingerne fra insolvensboet.  Jeg 

har oprettet en internetportal til registrering af bankoplysningerne, så mine medarbejdere  

hurtigere kan behandle svarene fra kreditorerne. Det er desværre kun knap halvdelen af 

kreditorerne, der har benyttet sig af denne mulighed, og det betyder, at bankoplysningerne 

fra ca. 16.000 kreditorer skal registreres manuelt. På trods af at jeg har gjort tydeligt 

opmærksom på det i rundskrivelsen, kan jeg også konstatere, at meddelelsen med 

bankoplysningerne i mange tilfælde ikke er blevet underskrevet af kreditorerne. Det har 

betydet, at jeg har måttet føre en tidskrævende korrespondance med de enkelte kreditorer.  

 

Rundskrivelsen og den efterfølgende returnerede uanbringelige post viste også, at 

kontaktoplysningerne på tusindvis af kreditorer, der var blevet modtaget af bobestyrelsen, 

ikke længere var aktuelle.  Dette betyder, at vi nu også skal bruge meget tidskrævende 

arbejde på at finde frem til adresser og nogle gange også arvinger. 

 

Alt dette har ført til en betydelig forsinkelse i arbejdet med at afslutte insolvenssagen. 
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2. Udbetalinger fra insolvensboet  

 

De førnævnte forhold har desværre betydet, at den optimistiske og ambitiøse tidsplan for 

afslutning af sagen, som jeg redegjorde for i kreditorinformationen af 12. november 2012, 

ikke kan overholdes. 

 

Arbejdet med at afslutte sagen er dog i mellemtiden skredet meget fremad.  Repræsentanter 

fra kreditorudvalget skal midt i marts 2014 foretage en forundersøgelse af den endelige 

boopgørelse, som jeg har udarbejdet, så den herefter kan indleveres til retten i april 2014.  

Hvis denne tidsplan kan overholdes, kan boet sluttes i dette kalenderår, hvilket betyder, at jeg 

også kan påbegynde  udbetalingerne i år.  Så snart den endelige boopgørelse er indleveret, og 

jeg kan komme med pålidelige oplysninger om, hvor stor en dividende der udbetales i 

henhold til fordringerne, der er optaget i gældbogen, vil jeg offentliggøre en ny 

kreditorinformation. 

 

 

  

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. april 2007 vedrørende arvefald og andre 

successioner følges. Til disse har vi til protokolleringen brug for at få de i kreditorinformationen 

anførte konkrete beviser og dokumenter fra Dem i skriftlig form pr. post. De kan finde en formular 

til oplysning af adresseændring samt en formular til meddelelse af bankoplysninger på vores 

hjemmeside i sektionen med oplysninger om insolvenssagen PHOENIX. 
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