Advokatfirmaet Poul Schmith

26. AGUST 2013
J.nr.: 8915383 BORICWZ

Redegørelse i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 3
Sparekassen østjylland under konkurs

Skifteretten i Randers SKS 60-5281/20 12
-

Jeg skal herved som kurator I ovennvnte konkursbo fremkomme med nrvrende redegø
relse I rnedfør afkonkurslovens § 125, stk. 3 vedrørende boets forhold
For sá vidt angár aktiver og passiver, skal jeg indledningsvis henvise til den afmig tidligere
udfierdigede redegørelse I medfør afkonkurslovens § 125, stk. 1, dateret den 14. maj 2012,
redegørelse I medfør afkonkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 23. august 2012 og redegø
relse I medfør afkonkurslovens § 125, stk. 3, dateret den 20. februar 2013.

AKTIVER

1.

Ti I godehavende vedrørende overdra
gelsesaftale indgàet 22. april 2012
Overdragelsen omfatter samtl ige akti
ver, som tilhørte Sparekassen Ostjyl
land pr. overtagelsesdagen, herunder
tillige eventualkrav.
Overdragelsen omfatter sâledes bl.a.
sparekassens kassebeholdning, udlân
og andre tilgodehavender med tilhø
rende sikkerheder, vrdipapirer og
andre finansielle instrumenter, kapi
talandele I datterseiskaber og associe
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rede virksornheder, grunde og bygnin
ger, driftsinventar og driftsmateriel,
herunder biler, goodwill og immateri
elle rettigheder samt øvrige aktiver,
herunder øvrige materielle aktiver,
overdragelige skatteaktiver, tilgode
havende
skatter,
periodeafgrns
ningsposter og eventualaktiver.
Købesumrnen for disse aktiver er i
aftalen opgjort til kr. 5.091 mb.
Kobesummen er foreløbig berigtiget
ved, at FS Finans I A/S overtager
samtlige ikke efterstillede kreditorkrav
hidrørende fra Sparekassen østjylland,
hvilken samlede passivpost pr. overta
gelsesdagen foreløbigt er skønnet til at
udgøre kr. 6.243 mio.
Differencen mellem werdien af de
overtagne aktiver og passiver, bortset
fra bankens aktiekapital og efterstille
de kapital, kaldet differencebeløbet,
udgør et tilgodehavende for FS Finans
I A/S hos Sparekassen østjylland un
der konkurs.
De overtagne gldsposter, jf. ovenfor,
kr. 6.243 mb. bestâr af foranstillede
krav, jf. konkursiovens § 94 og 95
samt 100 % af de pr. overdragelses
tidspunktet opgjorte anslAede ikke
efterstillede kreditorer, jf. konkurslo
vens § 97.
Overdragelsesaftalen indeholder, jf.
Bankpakke IV model 2, bestemmelse
om udfrdigelse af refusionsopgørelse
parterne imellem samt den ovenfor
omtalte earn out, hvorefter der, sâ
-

Side 2/11

Advokatfirmaet Poul Schmith

26. AUCIJST 20L3

frernt afvikiingen af FS Finans I A/S
medfører et nettooverskud (efter tuba
gebetaling og forrentning afegenkapi
talen, sorn Finansiel Stabilitet A/S har
stiliet til rádighed), sâ udbetales dette
nettooverskud ti I Indskydergaranti
fonden, Finansiel Stabilitet A/S, akti
onarei-ne og anden ansvarlig kapital i
banken efter sedvanl ig konkursrekke
føl ge.
For nrvrende ma det baseret pa de
omkring forløbet af afviklingen af FS
Finans I A/S meddelte oplysninger
anses for usandsynligt, at der vii
fremkomrne en tiIlgsbetaling under
earn out’en fra FS Finans I A/S til
Sparekassen østjyl land.
Dette er navnlig begrundet i de fore
liggende oplysninger omkring udsig
ten til at inddrive de resterende kunde
engagementer, der fortsat beror i FS
Finans I A/S, samt i størrelsen af det
aktuelle differencebelob, der medfo
rer, at vrdien af aktiverne skal for
oges med et belob i storrelsesorden kr.
1,2 mia., for der er udsigt til betaling
under earn out’en.
Under hensyntagen berth kan de frie
aktiver i konkursboet, pa trods af at
kobesummen for aktiverne i henhold
til overdragelsesaftalen er forelobigt
opgjort til kr. 5.091 mio., opgores til i
alt kr. 0,-.
FRIE AKTIVER OPGORES TIL

kr.

0.00
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Henset til den aktuelle størrelse af differencebeløbet samt til, at afviklingen afde til FS Fl
nans I A/S overdragne aktiviteter bar vist en betydelig større post afovertagne passiver end
vrdien af de overtagne aktiver, ma det Igges til grund, at der
er udsigt til, at kon
kursboets kreditorer dvs. den i Sparekassen østjylland efterladte efterstillede kapital
opnár nogen form for dividende. Der henvises I ovrigt til det ovenfor under afsnittet om
aktiver anforte.
-

-

PASS! VER

Det beinrkes, at det efterstiLlede kapitalindskud i àrsrapporten i 2010 er opgjort til kr.
532.000.000,-, mens den indbetalte garantikapital er opgjort til kr. 265.422.000,-.
Siden konkursdekretets afsigelse bar kurator modtaget anmeldeiser fra et antal kreditorer i
Sparekassen østjylland under konkurs. Der er aktuelt I boet i alt modtaget anmeldelse fra i
alt 2.24 1 kreditorer:
Krav i medfor afkonkurslovens
Krav i medfor afkonkurslovens

§ 97
§ 98

kr.
kr.

28.467.869,96
226.987.490,26

Hertil kommer, at der I henhold til det udstedte prkIusive prokiama er modtaget anmeldel
ser fra I alt anmeldt 2.578 kreditorer hos Finansiel Stabilitet A/S:
Krav I medfor afkonkurslovens
Krav i medfor afkonkurslovens

§ 97
§ 98

kr.
kr.

82.471.075,20
167.000.000,00

De samlede forventelige anmeldte krav udgor summen af de overfor boet og Finansiel Sta
bilitet A/S foretagne krav, reguleret for dobbeltanmeidelser.
De anforte belob indeholder formentlig i vsent1igt omfang dobbelte registreringer afkrav,
hvilket vii blive afckekket og endeligt justeret i forbindelse med, at proklamakravene og de
over for konkursboet anmeldte krav sammenkores.
Krav, der er anmeldt efter konkurslovens § 97, ma sâfremt rubriceringen er korrekt anta
ges at vre krav, der skal dkkes af FS Finans I A/S, jf. den indgâede overdrageisesaftale,
hvorfor den forelobige registrering i konkursboet mA bero pA, at disse kreditorer i den første
fase efter konkursdekretets afsigeise har anmeldt sAvel over for Sparekassen Ostjylland
under konkurs som FS Finans I A/S. Der kan dog vre tale om enkelte kreditorer, der ikke
bar anmeldt over for FS Finans I A/S inden for den i by om finansiel stabilitet fastsatte
prokiamafrist.
-

-

Konkursboet vii i den forbindelse foretage en gennemgang af de anmeidte krav efter kon
kursiovens § 97 i forbindelse med boets behandling, sAledes at der alene vii vre kreditor
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krav fra efterstillede kreditorer, jf. konkursiovens § 98, samt ikke efterstillede kreditorer,
der ikke inden for prokiamafristen bar anmeldt over for FS Finans I A/S samt skyld til FS
Finans 1 A/S.jf. det aktuelle negative differencebeløb, som forpligtelser i konkursboet.
I relation til prøvelsen af de øvrige ikke efterstillede krav kan det oplyses, at der imellem
Finansiel Stabilitet A/S. FS Finans I A/S og konkursboet er indgáet aftale om, at fastIgge1sen af de af FS Finans I A/S overtagne ikke efterstillede passiver sker i tt samarbejde med
konkursboet, sáledes at fastlggeIsen sker som en del af fordringsprøvelsen i konkursboet.
Herved opnâs der sikkerhed for, at der ikke sker betaling af kreditorer, hvis krav ikke pa
overdragelsestidspunktet bestod mod Sparekassen østjylland eller som ikke i den forelig
gende situation ma anses for at vre berettiget eller korrekt opgjort.
Tillige sikres de efterstillede kreditorer, at en potentiel, om end usandsynlig, jf. det ovenfor
under afsnittet om aktiver anforte, betaling under earn out’en ikke pavirkes ved, at der feji
agtigt overtages og betales ikke efterstillede kreditorer med et for højt eller for den sags
skyld uberettiget beløb.
Konkursboet har siden afgivelsen af sin seneste redegørelse i medfør af konkursiovens
§
125, stk. 3, modtaget afgørelser i de udvalgte prøvesager hos Pengeinstitutankenvnet. Af
gørelserne, der alle frifinder Sparekassen Østjylland/Finansiel Stabilitet A/S, er som tidlige
re anfort retningsgivende for fordringsprøvelsen af hovedparten af de anmeldte krav. Baseret herpA er fordringsprøvelsen opstartet, idet det er forventningen af der i forbindelse med
det kommende fordringsprøvelsesmøde medio september 2013 kan afgives indstiiling ved
rørende ca. 100 krav.
Der er som anført i kurators redegørelse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 2, dateret 23.
august 2012 fra et antal garariter fremsat synspunkter om, at der i forbindelse med tegningen
af garantkapitalen er givet fejlagtige oplysninger my. med den konsekvens, at der for disse
garanters side haves et erstatningskrav mod FS Finans I A/S. Desuden er der fra et antal
garanter fremsat synspunkter om, at den af Sparekassen østjylland i december 2011 indfør
te garantbørs skete pa et uberettiget grundlag, og at sparekassen herved handlede ansvars
pádragende i forhold til garanterne. Fordringsprovelsen vii sâledes I vidt omfang tage ud
gangspunkt i at afdkke realiteten afdisse indsigelser.

OMSTODELIGE DISPOSITIONER

Konkursboet bar siden afgivelsen af sin seneste redegørelse i medfor af konkursiovens §
125, stk. 3, afsluttet sine undersogelser af mulige omstødelige dispositioner. Til brug herfor
bar konkursboet med henblik pa at danne sig et overblik over bestyreisens dispositioner
forud for og op til konkursen gennemfort en undersøgelse af bestyrelsens arbejde I perioden
frajanuar 2010 til april 2012.
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Henset til den srlige karakter af den konkursramte virksornheds aktivitet, herunder henset
ill at der var tale om sparekasse og henset til, at virksomheden blev drevet under en af Fi
nanstilsynet udstedt tilladelse, bar fokus primrt vret rettet mod sákaldte usdvanlige
dispositioner og dispositioner foretaget i den sidste periode op til konkursen, idet der i den
ne periode bestod en serlig risiko for, at personer med tilknytning til sparekassen kan have
foretaget dispositioner, hvorved de er blevet begunstiget.
Omstødelsesundersøgelsen har sorn konsekvens af, at samtlige engagernenter er overtaget af
Finansiel Stabilitet A/S eller Sparekassen Kronjylland, som udgangspunkt vret begrnset
til at omhandle dispositioner, der vedrører de kreditorer, som ikke er overtaget fuldt ud. Det
sâledes alene er de efterstillede kreditorer, der er “efterladt” i konkursboet, der bar weret
genstanden for omstodelsesundersøgelserne disse kreditorer.
Da sarntlige simple kreditorer er overtaget af FS Finans 1 A/S forud for konkursen og her
ved har opnáet eller har udsigt til at opná fuld dkning, har konkursboet ikke fundet, at det i
regi af konkursboet bar weret fornødent at foretage undersogelser af, om der forud for kon
kursen er foretaget dispositioner, der har forringet de simple kreditorers mulighed for at
opnà dkning eller forrykket det indbyrdes forhold mellem disse kreditorer. Der mangler i
forhold til sâdanne ikke-efterstillede kreditorer den fornødne berigelse og tilsvarende et tab
for konkursboets kreditorer henset til, at alle ikke-efterstillede kreditorer er inddekket fuldt
ud afFS Finans I A/S,jf. regelsttet I born finansiel stabilitet.
Dog har det ogsâ skulle undersøges, om der forelâ gavelignede dispositioner i form af
geIdseftergivelser my. i den relevante periode. Tilsvarende er der foretaget en vurdering af
werdiansttelsesprincipperne i den i ovrigt lovbundne overdragelse af aktiverne fra Spare
kassen Ustjylland.
Kurators undersogelse af omstodelige forhold har derfor primrt koncentreret sig om fol
gende hovedemner:
•

Om der forud for konkursen er sket iridfrielse afefterstillede kreditorer for normal
betabingstid, eller om der er foretaget betalinger til efterstillede kreditorer, der af
gørende har forringet sparekassens betalingsevne, jf. konkursiovens § 67.

•

Urn der er efterstillede kreditorer, som efter konkursen er blevet indfriet afFS Fi
nans I A/S som en simpel kreditor.

•

Urn der blandt de ansvarlige lângivere har weret nrstáende til sparekassen, der
er blevet begunstiget ved hel eller delvis indfrielse op til konkursen.
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•

Om garanter herunder srligt garanter med insiderviden I perioden op til kon
kursen har indfriet deres garantkapital, alternativt om der er garanter med insider
viden, der inden indførelsen af garantbørsen opsagde deres garantkapital og fik
denne udbetalt efter garantbørsens ikrafttrden.

•

Orn der fore1t gavel ignende akkorder eller geldseftergive1ser.

•

Om overdragelsesaftalens vrdiansttelsesprincipper var korrekte eller muligt
kunne indebrer en begunstigelse afkøber

-

-

Serlig for sà vidt angâr garanterne i Sparekassen østjylland bar undersogelsen koncentreret
sig om garantkapital hos sparekassens ledelse og personer med insiderviden om sparekas
sens forhold (insidere) samt rnertstâende til disse personer, herunder om denne personkreds
har indfriet garantkapital i perioden op til konkursen eller inden indforelsen afgarantbørsen
bar opsagt deres garantkapital og fàet denne udbetalt efter garantborsens ikrafttrden.
Derudover liar konkursboet for sâ vidt angâr samtlige Ca. 15.000 garanter undersogt, om der
i perioden op til konkursen er sket indfrielser afdisse, der ikke fremstâr som ordinre.
Til sparekassens ledelse og insidere har konkursboet regnet medlemmer af bestyrelsen og
direktionen pa datoen for konkursen og i perioden 6 mAneder før konkursdagen samt de
personer, som fremgär af sparekassens insiderliste. Nrtstaende til disse personer er af
grnset i overensstemrnelse med vrdipapirhande1slovens § 28 a, stk. 4, og omfatter sAledes (1) gtefller og sarnlevende, (2) mindreArige born, hvor insideren er indehaver af for
ldremyndigheden, (3) andre s1gtninge, der i en periode pA mindst I Ar fra tidspunktet for
transaktionens gennemforelse bar tilhort husstanden til insideren, og (4) juridiske personer,
som insideren har haft en i vrdipapirhandeLslovens § 28 a, stk. 4, nr. 4, nrmere afgrnset
tilknytning til.
Omstødelsesundersogelsen bygger pA materiale modtaget fra Finansiel Stabilitet A/S. Skan
dinavisk Data Center A/S og Sparekassen Kronjylland indeholdende:
-

-

-

Bestyrelsesmodereferater fra januar 2010 til april 2012
Oversigter over bevgeIser pA konti med ansvarlig lAnekapital for perioden 6 mA
neder forud for konkursen for de kreditorer, som bar stillet ansvarlig lAnekapital til
rAdighed for Sparekassen østjyl land
Engagementsoversigter for Sparekassen østjyllands bestyrelse og direktion (herun
der direktører og bestyrelsesmedlemmer som udtrAdte af ledelsen senere end 6 mA
neder for konkursen) og ledende medarbejdere fra sparekassens insiderliste samt
disse personers nrtstAende
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Kontoudtog for perioden 6 mâneder forud for konkursen for Sparekassen Østjyl
lands bestyrelse og direktion (herunder direktører og bestyrelsesmedlemmer som
udtrâdte af ledelsen senere end 6 máneder før konkursen) og medarbejdere fra spa
rekassens insiderliste samt disse personers rnertstàende
Engagementsoversigter for Sparekassen østjyl lands 21 største engagementer
Kontoudtog for perioden 6 mâneder forud for konkursen for Sparekassen Østjyl
lands 21 største engagementer
Skemaer over garantaktivitet for perioden 6 mâneder forud for konkursen
Oversigt over ndringer i garantkapitalen i 2011 og 2012
Bestyrelsens § 70-instruks
Revisionsprotokollater fra ekstern og intern revision for 2008 til 2010 (det har ikke
vret muligt for kurator at fa udleveret revisors arbejdspapirer for 2011)

Konkursboets undersøgelser er afsluttet i medio april 2012 og har ikke givet anledning til
an1g afomstødelsessager.

EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD

Konkursboets undersøgelser af mu! ige omstødelige di spositioner liar afdkket enkeltstâen
de forhold, som giver grundlag for nrmere at undersøge, om disse giver anledning til en
strafferetlig efterforskning, jf. konkurslovens § 110, stk. 4. Disse undersøgelser pâgâr for
nrvrende, og det kan sáledes pa nuvrende tidspunkt ikke udelukkes, at de konstaterede
forhold kan give anledning til at rette henvendelse til politiet, jf. konkursiovens § 110, stk.
4.
ACONTOI-IONORAR
Skifteretten I Randers har den 25. juli 2013 godkendt, at kurator beregner sig et acontoho
norar for det I konkursboets første 12 mâneder udførte arbejde pa kr. 4,6 mio., ekskl. moms.
I henhold til overdragelsesaftalen aflioldes honoraret af ES Finans I A/S.
Godkendelsen er sket med forbehold for skifterettens godkendelse af det samlede honorar i
forbindelse med konkursboets endelige afslutning.

KURATORS ARBEJDE MED SAGEN
Kurators arbejde med sagen bar siden udsendelsen af den seneste redegørelse andraget Ca.
2.000 juristtimer, hvortil kommer et omfattende antal sekretrtimer. Arbejdet bar primrt
omfattet følgende hovedkategorier:
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I)

Deltagelse i møder med Finansiel Stabilitet A/S og Sparekassen Kronjylland A/S,
bI.a. i forbindelse med indsamling af oplysninger til brug for de verserende sager ved
Pengeinstitutankenvriet samt omstødelsesundersøgelserne (anslâet 50 timer).

2)

Hàndtering af en rkke overdragne kundeengagementer med sikkerhed i bl.a. ejen
domme beliggende i udlandet. Der er I forbindelse hermed foretaget løbende ekspedi
tion og gennemgang af dokumenter vedrorende aflysning af panter i udlandet, korre
spondance med Finansiel Stabilitet A/S, Sparekassen Kronjylland herom samt endelig
gennemforelsen afet antal pàkrvede notarbesøg (anslâet 50 timer).

4)

Hándteringen og skriftvekslingen af et betydeligt antal for Pengeinstitutankenvnet
verserende kiagesager. Det beimerkes i den sammenhng, at en andel af de tidligere
garanter I Sparekassen Østjylland bar kiaget til Pengeinstitutankenevnet over bl.a.
sparekassens rãdgivning i forbindelse med saig af garantbeviser samt indforelsen af
garantbørsen ultimo 2011. Der verserer sáledes for nrvrende i omegnen afca. 125
kiagesager for Pengeinstitutankernevnet, hvoraf størstedelen till ige har anmeldt krav
under det udstedte prokiama. Hovedparten afdisse sager har vret sat I bero, idet sa
gerne bar afventet resultatet af de udvalgte prøvesager. De udvalgte prøvesager er si
den afgivelsen af konkursboets seneste redegørelse i medfør af konkursiovens 125,
§
stk. 3, afgjort, idet Sparekassen østjylland/Finansiel Stabilitet A/S er blevet frifundet
i alle sagerne. Som konsekvens heraf er skriftvekslingen i de øvrige verserende sager
blevet genoptaget, hvorfor der sáledes har vret et omfattende arbejde med at oplyse
og afgive skriftlige indIg I de resterende verserende sager (anslâet 575 timer)

5)

Konkursboet har som ovenfor anfort pâbegyndt det omfattende arbejde med at for
dringsprøve de fra Sparekassen østjylland hidrorende ikke efterstillede krav (prokia
makravene). Der er siden afgivelsen af kurators seneste redegørelse udarbejdet md
stillingsskrivelser vedrørende Ca. 100 krav, hvilke krav vil blive prøvet pa et for
dringsprøvelsesmøde berammet medio september 2013. Derudover er der udarbejdet
udkast til indstillinger vedrørende ydërligere 60 krav, for hvilke krav fordringsprøvel
sen afventer resultatet af den af Finansiel Stabilitet A/S ivrksatte advokatunderso
gelse (anslâet 700 timer)

6)

Det bar i forbindelse med konkursboets hàndtering af enkelte anmeldte kreditorkrav
vret nodvendigt at forholde sig til forløbet og hàndteringen af enkelte lâneengage
menter forud for konkursen med tt tilknytning til disse kreditorkrav.
Konkursboet har sâledes i forbindelse med fordringsprøvelsen af bl.a. et enkelt kredi
torkrav veret nødsaget til at foretage uddybende undersøgelser omkring bevillingen
og hândteringen af et af sparekassens største lâneengagementer samt de hertil associe
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rede 4 lâneengagernenter. Der bar sâledes vret tale om en fysisk gennemgang af
samtlige pt engagementet foreliggende lânesager, herunder bevillingsindstillinger,
sikkerbeder og garantidokumenter, med henblik pa dels at afdkke sammenhngen
og berettigelsen af den under proklamaet anmeldte kreditorkrav samt dels undersøge
retsstillingen efter godkendelse og udbetaling af kravet (ansláet 50 timer).
7)

Lobende hândtering af et antal henvendelser fra kreditorer dels med forespørgsler,
dels med anmeldelse afkrav i konkursboet (anslAet 50 timer).

8)

Tilrettelggelsen samt gennemførelsen afomstødelsesundersøgelser. For den nrme
re redegørelse for omfanget og resultatet af de af konkursboet gennemførte omstødel
sesundersøgelser henvises der til det ovenfor anførte om omstødelige dispositioner.
Arbejdet med at undersøge mulige omstødelige dispositioner har vret omfangsrigt
og bar nodvendiggjort et omfattende arbejde med at indhente oplysninger, gennem
gang af modtaget materiale samt undersogelser af en rkke faktuelle og juridisk
kompl icerede problemstillinger (300 timer)

9)

Kurators undersogelser af mulige strafbare forhold, jf. konkursiovens § 110, stk. 4,
pâgâr. Siden afgivelsen af kurators seneste redegørelse i medfør af konkursiovens
§
125, stk. 3, er der fra konkursboets side gennemfort en nermere undersøgelse af,
hvorvidt sparekassen bade generelt og konkret bar overholdt reglerne i den finansielle
regulering, herunder sr1igt reglerne i EU-reguleringen, omkring retningslinjer for
salg afgarantkapital samt retningslinjerne for sável konkret markedsføring og râdgiv
ning i forhold til garanter. Tilsvarende er der opstartet en generel undersøgelse baseret pa kurators konstateringer af forhold med relation til mulige overtrde1ser af by
on-i finansiel virksomhed (FIL) samt mulige overtrdelser af vrdipapirhande1sloven
samt endeligt rnulige overtrde1ser afstraffelovens bestemmelser (ansláet 200 timer).

10)

Andre bobehandlingsmssige opgaver, herunder udfrdigelse afnrvrende redegø
relser til skifteretten, løbende korrespondance med en rkke kreditorer samt forhold
med relation til den nødvendige bobehandling (anslâet 25 timer).

lndtil videre afventer en afklaring af det forventede udfald af boets behandling de løbende
drøftelser med FS Finans I A/S samt Finansiel Stabilitet A/S, herunder oplysninger omkring
det forventede resultat af afviklingen afFS Finans I A/S samt gennemforelsen affordrings
provelsen af de under proklamaet anmeldte krav. Varigheden af og omfanget af bobehand
lingen er derfor pa nuvrende tidspunkt svrt at forudsige prcist.
Nste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 3 vil vre at udsende til kredito
rerne den 23. februar 2014. Da det som ovenfor anfort ma Igges til grund, at der iiis er
udsigt til, at de efterstillede kreditorer opnâr nogen form for dividende, modtager disse ikke
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konkursboets lobende redegorelser i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 3. Redegørelserne
er dog ti lgngel ige pa Finansiel Stabil itets hjemmeside www.finansielstabilitet.dk.
Spørgsmâl til kurator kan rettes til advokat Cathrine Wollenberg Zittan pa e-mail
CWZ@kamrneradvokaten.dk eller advokatfu1dmgtig Thomas Krarup pa e-mail
TKR@karnmeradvokaten.dk.

Kobenhavn, den 26. august 2013

Boris Frederiksen
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