
 
Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH  

Pr. 26. juni 2015  
 

Som adviseret i min kreditorinformation af 18. maj 2015 kunne jeg i uge 25 og 26, dvs. i juni 2015, foranledige, at 
den største del af dividenderne blev udbetalt. 

 
Af de i alt 30.232 fordringsanmeldelser har vi på nuværende tidspunkt entydige kontooplysninger i 18.622 sager. 
Det betyder, at der i 11.610 sager endnu enten ikke foreligger bankoplysninger, kun foreligger ufuldstændige 
bankoplysninger eller foreligger en meddelelse om bankoplysninger, der ikke er underskrevet af alle berettigede 
kreditorer i et „PMA“ (fx arvefællesskaber m.m.).  

Hvad angår udbetalingerne i de seneste uger, har jeg af det samlede bo til fordeling på 229.067.876,51 € allerede 
udbetalt en del, 157.750.574,92 €, til 18.622 kreditorer.  

Vi er i gang med at behandle de uklare eller modstridende sager. Vi vil kontakte de berørte kreditorer skriftligt. 
Vi skal indtrængende bede Dem om at undlade at stille spørgsmål, om der allerede er sket udbetaling til Dem, 
eller hvornår De kan regne med en sådan. Hver eneste af disse forespørgsler giver et væsentligt ekstraarbejde, 
der forsinker mit og mine medarbejderes arbejde med afklaringen af kontooplysningerne.  

Vi vil nu, som adviseret, hver måned successivt foretage yderligere udlodninger. Disse vil ske til de kreditorer, 
hvis kontooplysninger vi i mellemtiden har fået afklaret.  

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.  
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