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1. Prøvelse af fordringer  
 
Jeg har straks iværksat implementering af forbundsdomstolens afgørelse af 10. april 2014 (jfr. 
også min kreditorinformation af 23. maj 2014). Genberegningen er gennemført, 
implementeringen i gældbogen skal foretages i august 2014. Efter implementeringen vil vi 
sætte de nye prøvningsresultater op i kreditorinformationssystemet, så hver enkelt kreditor 
kan se, hvordan resultatet af fordringsprøvelsen ændrer sig for ham.  
 

2. Rundskrivelse DVS – Deutscher Verbraucherschutzring e.V. 
 
Der cirkulerer en rundskrivelse fra DVS fra juni 2014, hvori det mere end antydes, at 
kreditorerne kun kan håndhæve de rettigheder, de har i henhold til ovennævnte afgørelse fra 
forbundsdomstolen vedrørende prøvelsen af fordringer, hvis de er repræsenteret af DVS eller 
DVS's samarbejdende advokater. 
 
Det er ikke tilfældet. Jeg besluttede umiddelbart efter at have fået forelagt afgørelsen og 
konfereret med kreditorudvalget at anvende denne afgørelse på alle fordringsanmeldelser. 
Implementeringen er – som beskrevet ovenfor – allerede sket. Derudover har jeg – som altid i 
denne sag – omgående gjort denne information tilgængelig for alle kreditorer på min 
hjemmeside. 
 
Det bør være en selvfølge, at implementeringen kræver noget tid, da det for det første drejer 
sig om et stort antal kreditorer og for det andet inddragelsen af subrogationerne til EdW gør 
både beregningen i sig selv og fremstillingen i gældbogen meget kompleks. For det tredje skal 
der udvises meget stor omhu, da denne beregning vil være basis for udlodningen af 
involvensboet og jeg derfor med alle til rådighed stående midler skal sørge for, at det undgås, 
at der laves fejl. 
 
Jeg kan her forsikre, at jeg behandler alle kreditorer ens og vil anvende forbundsdomstolens 
afgørelse på alle fordringsanmeldelser, uafhængigt af om den enkelte kreditor er 
repræsenteret af en advokat eller ej. Jeg vil ligeledes fortsat regelmæssigt give alle kreditorer 
informationer om sagens status. 
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3. Udbetalinger fra insolvensboet  

 
Den endelige boopgørelse kunne indleveres planmæssigt til skifteretten i starten af juni 2014. 
I henhold til denne boopgørelse kan der p.t. forventes en udbetaling af dividende på     30,5 %.
  
 
Denne dividende vil dog ændre sig. På den ene side vil insolvensfordringerne øges på grund af 
implementeringen af forbundsdomstolens afgørelse, hvorved dividenden nedsættes. På den 
anden side har jeg efter udarbejdelsen af den endelige boopgørelse kunnet realisere 
yderligere indbetalinger fra skatterefusioner, hvorved dividenden øges. 
 
Den præcise beregning af dividenden vil ske umiddelbart før den afsluttende skiftesamling. 
 

4. Tidsplan 
 
Skifteretten har i mellemtiden bedt en skønsmand om at prøve den endelige boopgørelse. 
Når skønsmandens udtalelse foreligger, vil domstolen selv prøve min rapport og boopgørelsen 
og herefter beramme den afsluttende skiftesamling. Kendelsen, som den afsluttende 
skiftesamling fastsættes med, sendes derefter hurtigst muligt til alle kreditorer. Med 
fremsendelsen af kendelsen vil jeg også sende den opdaterede udskrift af gældbogen samt 
genberegningen af den anerkendte fordring i henhold til forbundsdomstolens afgørelse af 10. 
april 2014 til alle kreditorer. 
 
Det er blevet aftalt med skifteretten, at den afsluttende skiftesamling så vidt muligt skal finde 
sted i dette kalenderår. Efter den afsluttende skiftesamling, og når de afgørelser, der træffes 
ved denne samling, har fået retsgyldighed, kan der ske udlodning til kreditorerne.  
 
 

Det glæder mig, at det er lykkedes at føre den foreliggende insolvenssag så langt, at den kan 
afsluttes, og at det vil være muligt at udbetale en så høj dividende til Dem og kreditorkredsen. 
 
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 pr. post (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. 
 
 
 
Frankfurt, den 16-07-2014 / KUS - SCF 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som kurator 

http://www.schubra.de/de/insolvenzverwaltung/phoenix.php

