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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. 29. juni 2012  

 
1. Prøvelse af fordringer  

 

Værdipapirhandelsbankernes garantifond (EdW) har som adviseret  - med undtagelse af nogle 

få sager - afsluttet erstatningssagerne.  

 
Gennem erstatningen er EdW selv blevet kreditor over for insolvensboet i Phoenix 

Kapitaldienst GmbH med det i de enkelte sager udbetalte erstatningsbeløb.  EdW's fordringer 

skal optages i gældbogen (bog). 

 

Jeg er p.t. i gang med at koordinere med EdW, hvordan disse subrogationer kan gøres 

gældende og implementeres i gældbogen. En første dataanalyse har vist, at det sandsynligvis 

ikke vil være muligt at foretage en  „IT-understøttet“ overførsel af dataene for de enkelte 

erstatningssager. Dette vil betyde, at bobestyrelsen er nødt til at indtaste dataene for 

subrogationerne manuelt, hvilket vil kræve en væsentlig merudgift og en klart længere 

behandlingstid. 
 

2. Udbetalinger fra insolvensboet  

 

Kreditorudvalget bad mig på deres møde den 19. april 2012 om at undersøge og forhøre mig 

hos skifteretten, om der er mulighed for at afslutte insolvenssagen, selv om alle aktiver 

(herunder bl.a. skatterefusionskrav og afkræftelseskrav) endnu ikke er realiseret. Hvis 

aktiverne realiseres og bliver til likvide midler efter afslutningen af insolvenssagen, sker den 

afsluttende udlodning i en såkaldt efterudlodning. Denne metode har den fordel, at der ved 

afslutningen af insolvenssagen vil blive udfærdiget en slutfortegnelse, som kurator  kan bruge 

som basis for en juridisk sikker udlodning af boet. Jeg er p.t. i gang med at drøfte spørgsmålet 
med skifteretten. 

 

Kreditorudvalget holder møde igen den 27. september 2012. Jeg går ud fra, at spørgsmålet 

om afslutningen af sagen under forbehold for efterudlodning er afklaret endeligt med 

skifteretten inden dette tidspunkt. Jeg vil rapportere om resultatet af drøftelserne med retten 

og kreditorudvalgets næste møde. 

 

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 29-06-2012 / KUS - SCF 
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