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J.nr.: 8914888 BOR/DER

Redegørelse i medfor af
konkursiovens § 125, stk. 3
Fjordbank Mors A/S under konkurs

Skifteretten i Hoistebro SKS 8D-240/201 I
-

Jeg skal herved som kurator i ovennvnte konkursbo fremkomme med nrvrende redegø
relse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 3, vedrørende boets forhold.
Indledningsvis skal jeg henvise til de af mig tidligere udfrdigede redegørelser i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 1, dateret den 11.juli 2011med ti11g af 20.juli 2011, henholds
vis i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 24. oktober 2011.
Endvidere henvises til den afmig udsendte cirku1reskrive1se 4, dateret 9. januar 2012.
1.

INDLEDNING

Som anfort i mine tidligere redegørelser i medfør af konkursiovens § 125, stk. 1, og kon
kursiovens § 125, stk. 2, blev der den 26. juni 2011 indgâet aftale mellem Fjordbank Mors
A/S og Fjordbank Mors af 2011 A/S (datterseiskab til Finansiel Stabilitet A/S) om salg af
samtlige overdragelige aktiver tilhorende Fjordbank Mors A/S. Overdragelsen skete med
virkning pr. den 24.juni 2011, kI. 00.01, og blev indgâet i henhold til regleme i by om fi
nansiel stabi 1 itet (bankpakke 111).
Kobesummen for de overdragne aktiver blev I henhold til overdragelsesaftalen og by om
finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsat I det vsent1igste at skulle berigtiges ved over
tagelse af en forho1dsmssig andel afFjordbank Mors A/S’ ikke efterstillede kreditorer.
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Der blev i forbindelse med overdragelsesaftalen fastsat en foreløbig købesum i overens
stemmelse by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 3. Den foreløbige købesum blev fastsat pa
baggrund af en i weekenden 25./26. juni 2011 foretaget gennemgang af Fjordbank Mors
A/S’ aktiver og passiver og resulterede i en foreløbig dividende/købesumsberigtigelse pa
73,6%.
Den 9. december 2011 modtog kurator, Finansiel Stabilitet A/S og Garantifonden for md
skydere og Investorer vurderingsrevisorernes endelige vrdiansettelse af de overdragne
aktiver,jf. by OITI finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9.
Vrdiansettelsesrapporten og resultatet heraf er nrmere omtalt i den af kurator udsendte
cirkulreskrivelse 4 af9.januar 2012.
Den endelige vrdiansttelse medførte en forhojelse af den oprindeligt skønnede vrdi af
de ved overdragelsesaftalen af26.juni 2011 overdragne aktiver.
Vurderingsrevisorernes endelige werdiansettelse fremkom som følger (kr. mio.):
Kassebehoidninger og anfordringsti igodehavender hos centralbanker
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
Udlân
Obligationer
Aktierm.v.
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Dornicilejendomme
øvrige materielle aktiver
Aktuelle skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver
Aktiver i midlertidig besiddelse
Andre aktiver
Periodeafgrnsningsposter

138
534
6.109
1.963
259
88
10
141
8
1
0
136
163
3

Aktiver i alt

9.553

Vrdien af de overdragne aktiver blev sâledes forhøjet i forhold til den foreløbige vrdian
sttelse fra kr. 8.625 mio. til kr. 9.553 mio. eller med ca. kr. 925 mio. før visse modreg
ninger.
-

Baseret pa den nye verdiansttelse og baseret pa en samtidig af Fjordbank Mors af 2011
A/S, Finansiel Stabilitet A/S og konkursboet foretaget revideret opgørelse af passiverne
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Ca.

kr. 1 .325 mb. til yderligere fordeling blandt de dividendeberetti

gede kreditorer.
Som konsekvens herafforøgedes dividenden fra 73,6% til 86,0%.

2.

INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES VIERDIANSIETTEL
SESRAPPORT

Det fremgâr af by om finansiel stabilitet

§

16 g, stk. 10, at

‘Revisorernes vcerdianscettelse, if stk. 9, kan indbringes for retten af det nodlidende
pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Garantfonden for Indskydere Og Investo
rer, senesl 2 uger efter at vcerdianstettelsen er rnodtaget.”
Vrdianstte1sesrapporten blev modtaget fredag den 9. december 2011.
Baseret pa indholdet af vrdiansttelsesrapporten og baseret pa den i by om finansiel sta
bilitet § 16 g, stk. 10, fastsatte frist pa 2 uger samt under hensyntagen til antallet af kredito
rer i bankens konkursbo var det ikke muligt for kurator inderi for den i loven fastsatte frist at
sti lie eventue lie supplerende spørgsmâl til vurderingsrevisorernes arbejde, indhente yderli
gere supplerende dokumentation samt gennemfore den nødvendige høringsproces i forhold
tib konkursboets ganske mange kreditorer.
Kurator valgte derfor at indbringe vrdianstte1sen for retten og udtog sâledes 21. decem
ber 2011 stvning ved Retten I 1-loistebro ved hvilken stvning dels Fjordbank Mors af
2011 A/S, dels Garantifonden for lndskydere og Investorer blev stvnet.
Konkursboets stevning indeholdt en foreløbig pástand om forhøjelse af vurderingsreviso
rernes vrdianstte1sessum med kr. 99,5 mb. samt et forbehold for at regulere pâstanden i
opadgáende eller nedadgâende retning, nár kurator havde haft lejlighed til dels at stille og
modtage svar pa eventuelle supplerende spørgsmâl, dels at gennemføre den nødvendige
horingsfase i forhold til konkursboets kreditorer.
Finansiel Stabilitet A/S, Garantifonden for Indskydere og Investorer og Fjordbank Mors af
2011 A/S tilkendegav, at man yule tage vurderingsrevisorernes vrdianstte1se til efterret
ning.
Konkursboet valgte herefter ved cirku1reskrive1se 4, dateret den 9. januar 2012, nrmere
at informere samtlige kendte kreditorer 1 konkursboet om dels indholdet af vurderingsrevi
sorernes vrdiansttelsesrapport, dels betydningen for den korrigerede dividendesats, dels
de usikkerhedspunkter, der kunne vre forbundet med vrdiansttelsesrapporten i den

SIDE 3/14

Advokatfirmaet Poul Schmith

24. APRIL2012

foreliggende form samt om de forventede omkostninger ved førelsen af en sag og opfordre
de konkursboets kreditorer til at tilkendegive, om de I givet fald yule vre indstillet pa at
stifle sikkerhed for konkursboets videreførelse af den anlagte sag.
Der er i perioden januar april 2012 besvaret et antal henvendelser fra kreditorer, der øn
skede mermere supplerende oplysninger vedrorende vrdianstte1sesrapporten samt risici
og omkostninger ved at finansiere videreførelsen afkonkursboets sag.
—

Ultimo april 2012 kunne det baseret pa de gennemførte bilaterale drøftelser konstateres, at
ingen af konkursboets kreditorer ønskede at stille sikkerhed for de efter omstndigheder
betydelige omkostninger ved at videreføre den afboet anlagte sag.
Kurator bar endvidere vurderet, at der ikke var grundlag for at søge Civilstyrelsen om at
meddele fri proces, og kurator bar derfor ved skrivelse af den 23. april 2012 til Retten i Hol
stebro meddelt, at den afkonkursboet anlagte sag hves.
Sagen for Retten i Hoistebro afventer herefter parternes udveksling af indlg vedrørende
sagsomkostninger, og sagen, inki. faststtelse af sagsomkostninger, forventes at kunne af
sluttes endeligt i løbet afmaj mâned 2011, dog sâledes at rettens afgørelse vedrørende sag
somkostningsspørgsmâletmuligvis først foreligger ijuni mâned 2012.
3.

AKTIVER

I konsekvens af den aftale, der blev indgãet den 26.juni 201 1,jf. born finansiel stabilitet
(bankpakke III), blev i udgangspunktet samtlige aktiver overdraget fra Fjordbank Mors A/S
til Fjordbank Mors af 2011 A/S.
I praksis har det vist sig, at visse aktiver dels grundet forkøbsret, dels vedhngende passi
ver, der muligt medfører, at aktivet havde reel negativ vrdi, ikke har kunnet overdrages.
Pa baggrund heraf bestâr konkursboets aktiver aktuelt, jf. nedenfor, af vrdien af sádanne
ikke overdragede/overdragelige aktiver samt en eventuel skyldig købesumsregulering/earn
out,jf. by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12.
Aktiverne kan opstilles som følger:
1.
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ver, bortset fra visse ikke overdrageli
ge aktiver samt aktiver med reel nega
tiv vrdi. Overdragelsen omfattede
sáledes bankens kassebehoidning,
udlAn og andre tilgodehavender med
ti lhørende sikkerheder, werdipapirer
og andre finansielle instrumenter, ka
pitalandele i datterseiskaber og associ
erede virksomheder, grunde og byg
finger, driftsinventar og driftsmateri
el, herunder biler, goodwill og imma
terielle rettigheder og ovrige aktiver,
herunder øvrige materielle aktiver,
overdragel ige skatteaktiver, tilgode
havender skatter, periodeafgrns
ningsposter og eventualaktiver.

Købesummen for disse aktiver er, jf.
by om finansiel stabilitet § 16 g, stk.
9, af vurderingsrevisorerne endeligt
opgjort til kr. 9.5 53 mio.
Købesummen er foreløbigt berigtiget
ved overtagelse af ikke efterstillede
gIdsposter modsvarende en for
holdsmssig andel af de samlede ikke
efterstillede kreditorkrav i Fjordbank
Mors A/S under konkurs.
De overtagne geldsposter bestär af
foranstillede krav, jf. konkursbovens §
94 og 95 samt 86,0% af de pr. over
dragelsestidspunktet opgjorte anslâede
ikke efterstillede kreditorer, jf. kon
kursiovens § 97.

Den endelige købesum forhøjes efter
by om finansiel stabilitet § 16 g, stk.
12, samt i overensstemmelse med den
indgâede overdragelsesaftale muligt
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yderligere med et eventuelt nettoover
skud hos Fjordbank Mors af 201 1 A/S
i forbindelse med videreoverdragelse
af bankens aktiviteter, realisation af de
overtagne aktiver eller ved likvidation
afFjordbank Mors af2Ol I A/S.
Af ärsrapport for 2011 for Fjordbank
Mors af 2011 A/S (24. juni 31. de
cember 2011) offentliggjort den 29.
marts 2012 frerngâr at købesumsregu
leringen (earn-out, jf. by om finansiel
stabilitet § 16 g, stk. 12) er vrdiansat
til kr. 0,00 grundet bankens negative
driftsresultat for 2011 (underskud pa
Ca. kr. 285 mio.)
—

Henset til ovenrnevnte optages vrdi
en af købesumsreguleringen (earn
out’en) med et beløb pa kr. 0,00
kr.
2.

0,00

Ikke overdragne aktiver
Der foreligger en rkke aktiver, som
grundet deres natur eller vedhngende
forkøbsrettigheder ikke har kunnet
overdrages til banken, jf. ogsà oven
for. Verdien af disse aktiver er ikke
medtaget fuldt ud ved beregningen af
den reviderede dividende, hvorfor
vrdien vii skulle kontantafregnes til
konkursboet.

Sâdanne aktiver er søgt athndet af
konkursboet bedst muiigt alternativt
overdraget til banken i det omfang, at
det har vist sig muligt.
—

Vrdien af disse aktiver optages med
en foreiøbig skønsmssigt opgjort
vrdi pa kr. 24.000.000,00
kr.
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ansláet

24.000.000,00

kr.

Aktiverne vii muiigt blive forøget, hvilket dog forudstter, at afvikiingen af Fjordbank
Mors af 201 1 A/S udiøser betaling til boet under den omtalte earn out. Dette er pa nuveren
de tidspunkt usikkert. J3aseret pa de oplysninger, som kurator er i besiddeise af I dag, er det
sâledes pa nuvrende tidspunkt usikkert, i hvilket omfang der pA et senere tidspunkt vii
kunne udbetaies en yderligere dividende fra konkursboet, udover den dividende, der i direk
te konsekvens af den i by om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte købesumsberig
tigelse er betait ved overtageise af den forhoidsrnssig andel af de ikke efterstillede kredi
torkrav.
4.

PASSIVER

Siden konkursdekretets afsigelse har kurator modtaget anmeldelse af et stort antal krav fra
kreditorer I Fjordbank Mors A/S under konkurs.
Der er aktuelt i alt modtaget anmeldelse fra Ca. 820 kreditorer. Anmeideiserne dkker dels
over krav, som var kendt af Fjordbank Mors A/S forud for konkursen, dels over en rkke
øvrige krav, herunder erstatningskrav my.
Indtii videre kan de modtagne krav opgøres som følger:
Krav
Krav
Krav
Krav
Krav

i
I
i
I
i

medfør afkonkursiovens
medfør afkonkursiovens
medfør afkonkursiovens
medfør afkonkurslovens
medfor afkonkursbovens

§ 82
§ 93
§ 95
§ 97
§ 98

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

411.691,49
8.500,00
9.559,00
3.623.184.351,64
573 .402.558,57

Opgorelsesprincipperne for de ovenfor nvnte krav er i et vist omfang uensartede, idet nog
be kreditorer bar opgjort deres krav som bruttokravet pr. konkursdagen forud for modtageise
af acontodividende, mens andre har opgjort kravene som nettokravet efter modrageise af
acontodividende.
Der har i perioden vret et tt og betydeligt samarbejde meliern konkursboet og Fjordbank
Mors af 2011 A/S med henbiik pA at sikre, at der er identitet imeliem de krav, der er regi
streret I konkursboets gIdbog og de krav, der er anmeidt over for Fjordbank Mors af 2011
A/S, jf. regeisttet i by om finansiei stabilitet.
Det bar i denne forbindeise vret nødvendigt at vurdere muiigheden for bedst og mest prak
tisk at opnA en entydig og endelig proveise afde anmebdte krav.
-
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T hfte1se, jf. by om finansiel stabilitet, er en
Henset til, at Fjordbank Mors af 2011 A/S
t hftelse, er det aftalt, at fastIggelsen af
refleksvirkning af Fjordbank Mors under konkurs
fordringerne som udgangspunkt sker i forbindelse med prøvelsen af de anmeldte krav I
konkursboet.
Konkursboet har I denne forbindelse gennemgâet modtagne anmeldelser, gennemgâet pro
klamalisten fra Fjordbank Mors af 2011 A/S, atholdt en rkke møder med ansatte I Fjordbank Mors af2OI 1 A/S og vurderet modtaget materiale.
Baseret herpá er der henholdsvis den 27. oktober 2011, den 25. november 2011, den 27.
januar 2012 og den 16. marts 2012 afholdt møder til fordringsprovelse.
Mr fordringsprøvelsen er endeligt gennemført, er der imellem konkursboet og Fjordbank
Mors af 2011 A/S indgâet aftale om udbetaling af den i by om finansiel stabilitet forudsatte
acontodividende opgjort til 86,0% til den enkelte kreditor.
Bortset fra et antal problemsager vedrørende anmeldte krav forventes hovedparten af de i
forbindelse med konkursen opgjorte og anmeldte krav at vre endeligt prøvede inden for en
mermere fremtid.
5.

OMSTØDELIGE DISPOSITIONER

Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige dispositioner pâgár fortsat, idet kurator I
øjeblikket gennemgâr et betydeligt materiale med henblik pa at afdkke eventuelt omstode
lige dispositioner.
Konkursboets undersøge iser vedrørende de omstødelige dispositioner forventes afsluttet
ultimo maj mâned eller primo juni mâned 2012, idet undersøgelserne skal vre afsluttet
senest 12 mãneder efter konkursdagen.
6.

EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD

Kurator bar ikke pa nuvrende tidspunkt konstateret forhold, som efter kurators vurdering
aktuelt giver grundlag for at anmode om en po1itimssig efterforskning mod seiskabet eller
andre. Arbejdet hermed er ikke afsluttet pa nuvrende tidspunkt. Kurator foretager en 10bende vurdering heraf i forbindelse med kurators omstødelsesundersøgelser.
Som anført ovenfor under punkt 5 er der i denne forbindelse tale om, at det er nodvendigt at
gennemgä et meget omfattende materiale, hvorfor arbejdet forbundet hermed er tidskr
vende og ikke forventes ikke afsluttet førend tidligst i bøbet af 3. kvartal 2012.
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ARBEJDET MED SAGEN

Kurators arbejde med sagen har siden den 24. oktober 2011, hvor redegørelse i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 2 blev udsendt, vret betydeligt.
Der er samlet anvendt Ca. 2.3 00 juristtimer, hvoraf ca. 1.230 juristtimer er anvendt i perio
den siden seneste redegorelse. Hertil kommer et meget stort antal sekretertimer.
Arbejder siden seneste redegorelse har primrt omfattet folgende hovedkategorier:
1.

Opfølgning pa den i by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9, forudsatte endelige ver
dianstte1se foretaget af to vurderingsrevisorer, herunder deltagelse i en rkke f1lesmoder, hvor bI.a. Fjordbank Mors af 2011 A/S, konkursboet samt vurderingsrevi
sorerne deltog med henblik pa at klar1gge en rkke faktuelle sporgsmâl af betyd
ning for vurderingsrevisorernes arbejde.
Herudover har der vret afholdt moder imellem konkursboet, Finansiel Stabilitet A/S
og Fjordbank Mors af2Ol 1 A/S vedrorende en rkke forhold med relation til den en
delige dividendeberegning, idet fastIggelsen af passiverne my. forudsattes foretaget
i forening niellem konkursboet og Fjordbank Mors af 2011 A/S/Finansiel Stabilitet
A/S.
Det har i denne forbindelse vret nodvendigt at forholde sig til hándteringen af en
rkke snitfiader i forhold iii vurderingsrevisoremes vrdianstte1se, herunder hand
teringen af garantier, aktiver med forkøbsret samt f.eks. aktiver med mulige modreg
ningsproblemer.
Disse forhold og dette arbejde udmontede sig i dels modtagelsen af vurderingsreviso
rernes vrdiansttelsesrapport af 9. december 2011, dels udfrdigeIsen af et no
tat/opgorelse af den reviderede dividendeprocent baseret pa en forelobig gennemgang
og rubricering af de kendte og anmeldte passiver.
Arbejdet hermed har weret srde1es omfangsrigt og kompliceret, og det anslâs, at der
I denne forbindelse i perioden er anvendt ca. 150 timer.

2.

Udfrdige1se af stvning dateret den 20. december 2011, hvorved konkursboet stv
nede dels Fjordbank Mors af 2011 A/S dels Garantifonden for Indskydere og Inve
storer med pâstand orn en forelobigt opgjort forhojelse af werdiansetteIsen med kr.
99,5 mio.
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Sideløbende har der vret afholdt rnøder samt weret droftelser eksternt I forhold til
konkursboet og de øvrige parter sarnt generelle overvejelser omkririg strategi og
hândtering af sagen.
Arbejdet hermed anslâs sam let set at have udgjort ca. 60 timer.
3.

Samtidig med, at konkursboet, jf. ovenfor under pkt. 3, sà sig nødsaget til at anlgge
sag inden for den af by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 10, fastsatte frist pa 2 uger
indledte konkursboet en høringsproces i forhold til konkursboets kreditorer for sâ vidt
angik sporgsmâlet omkring opnâelse af en finansiering for en eventuel videreforelse
af konkursboets søgsmâl.
Anlggelsen af søgsmâlet har oprindeligt weret drøftet med bade Finansiel Stabilitet
A/S, Fjordbank Mors af 201 1 A/S samt Garantifonden for Indskydere og Investorer.
Det blev i denne forbindelse tilkendegivet, at konkursboet henset til behovet for at
gennernføre en horingsproces i forhold til kreditorerne og under hensyntagen til be
hovet for at ra supplerende oplysninger omkring baggrunden for vurderingsrevisorer
nes werdiansttelse yule se sig nødsaget til at udtage stvning i sagen og efterfol
gende gennemføre en hørings- og forhandlingsrunde med konkursboets kreditorer.
Der blev derfor den 9. januar 2012 udsendt en cirkuIreskriveIse 4, i hvilken forbin
delse kurator i detaijer redegjorde for resultatet af vurderingsrevisorernes werdianst
telse, forskellen i forhold til den foreløbige werdiansettelse foretaget I weekenden
den 25. 26. juni 2011, forskellen i forhold iii de senest kendte regnskabstal for
Fjordbank Mors A/S, de tvivlsspørgsrnál, som vurderingsrapporten kunne give anled
fling til, navnlig vedrørende den manglende aktivering af realiseret goodwill ved de
allerede pa tidspunktet for vurderingsrapportens udfrdigelse gennemførte saig af
Grøn Bank tib Sparekassen Kronjylband, Sparekassen Thy og Sparbank A/S samt om
kostningerne ved at videreføre sagen helt eller delvist.
-

Cirkulreskrivelsen er udsendt til samtlige konkursboets kreditorer, og kurator har i
løbet af perioden januar april 2012 modtaget henvendelser fra kreditorer, herunder
en rkke henvendelser fra navnlig større udenlandske kreditorer, der ønskede supple
rende og mere detaijerede oplysninger omkring muligheden for at ffi werdiansttel
sesrapportens werdiansttebse omgjort til gunst for konkursboet.
—

Der bar i denne forbindelse weret en del korrespondance, ligesom der er fremsendt
supplerende oplysninger omkring de omkostningsmssige konsekvenser ved en even
tuel videreførelse af sagen.
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Ultimo april 2012 stod det klart, at ingen afde større kreditorer ønskede at stille sik
kerhed for de ganske betydelige omkostninger, der yule vre ved at videreføre sagen,
hvilket ogsâ bavde samrnenhng med den i by orn finansiel stabilitet fastsatte berig
tigelsesform vedrørende kobesummen og den deraf følgende usikkerhed om dkning
af eventuel le omkostn inger pa massekravsniveau.
I konsekvens heraf bar kurator ved skrivelse til Retten i Hoistebro af den 23. april
2012 meddelt at den anlagte sag hves. Pt. udestâr der afgivelse af indlg om sags
omkostninger til Retten i Hoistebro.
Kurator har i perioden anvendt anslàet 70 timer hertil.
4.

Prøvelse afkrav i konkursboet.
Som anført ovenfor har der veret et tt og konstruktivt samarbejde mellem konkurs
boet og Fjordbank Mors af 2011 A/S om opgorelsen af de anmeldelsesberettigede
krav over for Fjordbank Mors A/S under konkurs og Fjordbank Mors af2Ol I A/S.
Der bar i denne forbindelse vret enighed om, at krav over for Fjordbank Mors af
2011 A/S nødvendigvis ma vre en refleks af den pâg1dende kreditors krav over for
Fjordbank Mors A/S nu under konkurs.
-

Baseret herpà og baseret pa et ønske om at opnâ en endelig prøvelse af de pâgelden
de kreditorers krav er det sâledes aflalt, at fastlggelsen afkreditorernes anmeldelses
ret koordineres, og prøvelsen heraf sker i konkursboet inden for konkurslovens for
dringsprøvelsessystem.
Der er pA nuwerende tidspunkt gennemfort prøvelse af et meget stort antal kreditor
krav, idet der samtidig er udskilt et større antal kreditorkrav, hvor der mA forventes at
vre tvist om storrelsen af den pAgldende kreditors anmeldelsesberettigede krav.
Arbejdet hermed har nødvendiggjort afholdelse af møder mellem kurator og Fjordbank Mors af 2011 A/S, en omfattende korrespondance med anmeldeme samt diverse
juridiske undersøgelser. Endvidere har det vret nødvendigt at gennemgA et meget
stort dokumentationsmateriale samt i nogle tilflde gennemgA et betydeligt og meget
kompliceret materiale.
Arbejdet med provelsen af kreditorkravene har vret betydeligt og anslAet omfattet
Ca. 475 timer.
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Sorn orntalt i kurators redegørelse redegørelse i medfor af konkursiovens § 125, stk.
2, liar det vist sig, at der har vret aktiver, der ikke, som oprindeligt forudsat, kunne
overdrages, hvilket blandt andet har skyldtes en kombination af forkøbsrettigheder,
rnodregningsadgang, uoverdragelighed eller i nogle tilflde vedhngende forpligtel
ser, der gjorde, at den recite verdi afaktivet viste sig at vre negativ.
Kpnkursboet har drøftet disse forhold med Fjordbank Mors af 2011 A/S, og der er
opnâet enighed om hándteringen afdisse aktiver.
Konkursboet har realiseret visse af sádanne aktiver og arbejder aktuelt pa at den bedst
mulige realisation afde endnu ikke realiserede aktiver.
Der er i denne forbindeise anvendt anslâet 70 timer.

6.

Undersøgelser vedrørende omstodeiige forhoid.
Kuratorerne har i samarbejde med Fjordbank Mors af 2011 A/S pâbegyndt en
nrrnere gennerngang af den økonomiske udvikling i Fjordbank Mors A/S.
-

-

Baseret herpá foretager kurator aktuelt en undersøgelse af et antal transaktioner fore
taget i løbet af 2010 og 2011. Undersogelserne er komplicerede og omfatter et bety
deligt materiale.
Kurator forventer ultimo maj/primo juni 2012 at have kiarlagt om og i givet fald i
hvilket omfang der skal anIgges en eller flere retssager med henblik pa omstødel
Se.
—

—

Arbejdet med de foreløbige omstodelsesundersøgelser my. har vret betydeligt, og
der er anvendt Ca. 1 75 timer i denne forbindelse.
7.

Undersøgelser vedrørende mulig meddelelse til politiet, jf. konkursiovens
4.

§

110, stk.

I forbindelse med kurators undersøgelse afmuligt omstødelige forhold, foretager ku
rator samtidig en undersøgelse af muligt strafbare forhoid. Kurator bar I den forbin
delse gennemgâet et omfattende materiale omkring bankens virksomhed og visse en
keitengagementer.
Kurators undersøgelser er endnu ikke tilendebragt, og kurator har derfor ikke pt. haft
anledning til at give meddelelse til Statsadvokaten for Sr1ig økonomisk Kriminalitet
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med henblik pa vurdering af, hvorvidt et eller flere forhold kan give anledning til at
indlede en strafferetlig efterforskning.
Det forventes, at kurators undersøgelser forhâbentlig vii kunne afsluttes i løbet af
tredje kvartal 2012.
Arbejdet hermed er kompliceret og betydeligt. Der er i perioden anvendt
i denne forbindelse.
8.

Ca.

60 timer

Opfølgning pa de arbejdsopgaver, der er beskrevet 1 redegorelse i medfør af konkurs
lovens § 125, stk. 2, dateret den 24. oktober 2011, herunder fortsatte forhold vedrø
rende Iejemái og kontraktforhold samt løbende drøftelser med Finansiel Stabilitet A/S
og Fjordbank Mors af2OI I A/S vedrørende en diverse forhold afforskellig karakter.
Der er i denne forbindelse anvendt anslâet 50 timer.

9.

Føreise afretssager pa boets vegne.
Kurator har varetaget boets interesser i to retssager anlagt mod banken forud for ban
kens konkurs.
Den ene sag blev vundet af boet ved Retten i Hoistebro, der afsagde dom den 13. ok
tober 2011. Sagen blev herefter anket til Vestre Landsret afmodparten, der dog efter
følgende bar hvet sagen som følge af manglende tilsagn om fri proces. Kurator har
forbindelse med sagen udarbejdet ankesvarskrift til Iandsretten, ligesom der bar vret
en del korrespondance med modpartens advokat og iandsretten.
Kurator bar derudover varetaget boets interesser i en anden retssag anlagt mod banken forud for dens konkurs af en garant i Sparekassen Spar Mors. Sagen blev hoved
forhandlet ved Retten I Hoistebro den 21. december 2011, hvor boet fik medhold. Ga
ranten har efterfølgende anket sagen til Vestre Landsret, hvor kurator foreløbig har
indleveret ankesvarskrift i sagen. Sagen har vret forbundet med en del arbejde bade
for sâ vidt angâr sagen for Retten i Hoistebro som ankesagen for Vestre Landsret.
Derudover bar boet haft diverse korrespondance med Retten i Hoistebro vedrørende
et potentielt gruppesøgsmá mod banken fra Garantforeningen Spar Mors. Garantfor
eningen havde imidlertid ikke anlagt sag forud for Fjordbank Mors A/S’ konkurs, og
Retten i Hoistebro var enig i konkursboets synspunkt om, at prøvelsen af de enkelte
garanters krav mest hensigtsmssigt matte ske ved fordringsprøvelse I boet. Sagen
blev som følge heraf afvist afRetten i Hoistebro.
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Der er i denne forbindelse anvendt ansláet 80 timer.
10.

Andre bobehand1ingsmssige opgaver, herunder afholdelse af Iøbende statusmoder
med Fjordbank Mors af 2011 A/S, besvarelse af diverse henvendelser fra boets kredi
tore? samt øvrig korrespondance.
Der er i denne forbindelse anvendt anslâet 40 timer.

Baseret pa den endel ige vrdiansttelse, jf. vurderingsrevisorernes vrdianstteisesrap
port, kan det konstateres, at der til kreditorerne I Fjordbank Mors A/S under konkurs vii
blive, jf., by om finansiel stabilitet, udbetalt en minimumsdividende pa 86,0% til godkendte
ikke efterstillede krav.
Der udestâr fortsat for en ikke uvsentiig del af de større anmeldte kreditorkrav en rkke
komplicerede, juridiske problemstillinger, der skal afidares forinden endelig fastlggeise af
passivsiden kan ske.
Arbejdet med konkursboet har vret meget omfattende og der henstàr fortsat et omfangsrigt
og tidskrvende arbejde.
Det ma säiedes forventes, at de samiede bobehandiingsomkostninger vii vre betydelige,
blandt andet henset til at der fortsat henstâr et meget omfattende arbejde ç.içj. med prøveise
af anmeldte krav, deis med omstødelsesundersøgelser, deis med undersøgelser om mulige
id samt herudover en rkke øvrige komplicerede forhold.
lovens

Advokat
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§

125, stk. 3 vii vre at udsende til kredito

