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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. 23. maj 2014

1. Prøvelse af fordringer

Kort før gennemførelsen af den tekniske implementering af ændringerne i gældbogen, hvor
mine data skulle overføres til skifteretten, har forbundsdomstolen afsagt en dom. Med sin
dom af 10. april 2014 i sagen IX ZR 176/13 har forbundsdomstolen fastslået, at investorerne i
insolvenssagen PHOENIX ganske vist havde anmeldt krav, som der var indgået kontrakter om,
men  at  de  faktiske  handelsresultater  ud  fra  principperne  om  tro  og  love  ikke  må  lægges  til
grund. Da denne afgørelse fra forbundsdomstolen (som De ligeledes kan se på vores
hjemmeside under informationerne vedrørende insolvenssagen PHOENIX) indeholder
generelle betragtninger, vil jeg anvende den på alle investorernes fordringsanmeldelser.

Det har følgende konsekvenser:

1.1 Den endelige beregning af investorernes fordringer sker nu efter nedenstående skema:

Indbetalinger
./. Agio
./. Udbetalinger
./. beløb modtaget fra EdW
= fordring der skal optages

1.2 Gennemførelsen og implementeringen af denne beregning i gældbogen vil vare noget tid
endnu. Den planlagte dataoverførsel til skifteretten kan først foretages, når beregningen
er afsluttet.

1.3 Genberegningen vil øge den (absolutte) sum af de fordringer, der er indeholdt i
udlodningen, så den (relative) dividende reduceres. Denne beregning er især positiv for
investorer, der allerede havde investeret i PHOENIX i lang tid og ved den hidtidige
beregningsmetode ville have været nødt til at acceptere en væsentlig reduktion af deres
fordring på grund af handelsresultaterne. For disse kreditorer vil det beløb, de skal have
udbetalt, blive større.
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1.4 De ændrede udskrifter fra gældbogen vil så blive sendt til kreditorerne samtidig med
beslutningen om berammelsen af den afsluttende skiftesamling. Af økonomiske årsager
vil der sandsynligvis ikke blive udsendt en særskilt rundskrivelse. Så snart beregningen er
udfærdiget og jeg har afgivet erklæring om den yderligere opgørelse af fordringer, har
investorerne mulighed for at se i kreditorinformationssystemet GIS, hvad det betyder for
den fordring, de har anmeldt. Jeg går p.t. ud fra, at denne implementering kan ske i løbet
af juli 2014.

2. Udbetalinger fra insolvensboet

Da det endnu en gang har været nødvendigt at ændre prøvelsen af fordringerne, er den
planlagte indlevering af den endelige boopgørelse også blevet forsinket. Som planerne er nu,
vil jeg senest kunne forelægge den endelige boopgørelse til skifteretten medio juni 2014. Så
snart dette er sket, vil jeg som oplyst 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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