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1. Prøvelse af fordringer  
 
Forbundsdomstolen har stadig ikke truffet afgørelse i sagen om prøvelse af de fordringer, der 
er anmeldt til gældbogen. Der er ganske vist anlagt nogle anerkendelsessøgsmål, men  
dommene, som underinstanserne har afsagt, er ikke ensartede. 
 
I mellemtiden har forbundsdomstolen dog truffet flere afgørelser  i afkræftelsessagerne, som 
kurator fører, og i EdW's erstatningssager. Ved det sidste møde i kreditorudvalget drøftede 
kurator derfor med kreditorudvalgets medlemmer, hvorvidt disse afgørelser kunne overføres 
til spørgsmålet om prøvelsen af fordringer. I afkræftelsessagerne har IX. civilsenat 
kompetencen, mens kompetencen i EdW-erstatningssagerne ligger hos XI. civilsenat. 
Ligeledes ville IX. civilsenat have kompetencen i spørgsmålet om prøvelsen af fordringer. De 
to senaters afgørelser adskiller sig fra hinanden på forskellige punkter. 
 
Begge senater er enige i opfattelsen af, at de kontraktligt aftalte provisioner/gebyrer, der 
stammer fra sneboldsystemet, er fortabt. Men derudover divergerer afgørelserne væsentligt, 
og jeg er i denne forbindelse af den opfattelse, at de domme, der er afsagt vedrørende 
spørgsmålet om, hvorvidt modtagne betalinger i sneboldsystemet kan afkræftes, ikke uden 
videre kan overføres til spørgsmålet om anerkendelse af fordringerne i gældbogen. 
 
I erstatningssagerne har XI. civilsenat truffet afgørelse om, at erstatningerne skal beregnes på 
følgende måde: 
 
Indbetalinger 

./. Agio 

./.+ handelsresultater 

./. Udbetalinger 

 
Efter at have drøftet det med kreditorudvalget er jeg kommet til det resultat, at denne 
beregning også skal lægges til grund for prøvelsen af fordringer. Dette betyder, at det for alle 
anmeldte fordringer i løbet af de næste måneder vil blive prøvet, om der på basis af denne 
beregning kan anerkendes yderligere krav til gældbogen. 
 
I forbindelse med prøvelsen af fordringer må det dog ligeledes tages i betragtning, at 
investorernes krav med erstatningen fra EdW er overgået til EdW med beløbet på 
erstatningen (§ 5, stk. 5, i den tyske lov om indkudsgaranti og investorkompensation (EAEG)). 
Denne subrogation skal ligeledes noteres i gældbogen. EdW har annonceret, at 
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erstatningssagen i det væsentlige vil kunne afsluttes inden udgangen af april 2012. Herefter 
vil de meddele kurator størrelsen på de subrogerede krav for hver enkelt investor, således, at 
kurator kan notere størrelsen på de subrogerede krav i gældbogen.  
 
For at kunne behandle ændringen i gældbogen i forbindelse med de fordringer, der 
efterfølgende skal anerkendes, og subrogationerne effektivt, er det planen at behandle disse 
to sagsforhold parallelt. Det forventes, at optagelsen i gældbogen vil tage nogle måneder. 
 
 

2. Udbetalinger fra insolvensboet  
 
Da der nu kan ses frem til, at EdW's erstatningssager afsluttes, og det dermed bliver kendt, 
hvilke subrogationer der skal tages højde for, er jeg p.t. i drøftelser med kreditorudvalget og  
skifteretten om, hvorvidt og hvordan en udbetaling til investorerne er mulig før afslutningen 
af insolvenssagen, eller om sagens afslutning eventuelt kan fremskyndes, og realiseringen af 
de resterende aktiver kan ske på anden måde. Denne drøftelse blev startet ved mødet i 
kreditorudvalget i februar 2012 og skal fortsættes på næste møde den 19. april 2012.   
 
Jeg vil senest i maj 2012 underrette om resultatet af dette møde i en 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 10.04.07 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 26-03-2012 / KUS - SCF 
 
Frank Schmitt 
Advokat med speciale i konkursret 
som kurator 


