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Cirkulæreskrivelse nr. 7

6. januar 2010

SKS 21-354/2009 – Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs– CVR nr.
50020010 (tidligere Roskilde Bank A/S), Algade 14, 4000 Roskilde

Halvårsredegørelse i henhold til konkurslovens § 125, stk. 3

1.

Indledning
Som kurator i konkursboet efter Selskabet af 1. september 2008 A/S under
konkurs, CVR nr. 50020010 (tidligere Roskilde Bank A/S) (efterfølgende omtalt
som "Gammel Roskilde Bank") skal jeg herved i medfør af konkurslovens §
125, stk. 3 afgive nærværende halvårsredegørelse om boets forhold til Skifteretten og fordringshaverne.
Ved kurators cirkulæreskrivelse nr. 5 af 1. juli 2009 blev der til samme kreds
rundsendt redegørelse samt statusoversigt i henhold til konkurslovens § 125,
stk. 2. Systematikken i nærværende halvårsredegørelse følger i muligt omfang
systematikken for cirkulæreskrivelse nr. 5, ligesom cirkulæreskrivelse nr. 7 tilstræber at supplere og opdatere kreditorerne i forhold til de informationer, der
var indeholdt i cirkulæreskrivelse nr. 5.

2.

Bobehandling generelt
I perioden efter 1. juli 2009 har kurator navnlig udført følgende aktiviteter:
·
·

Deltagelse i møder med kreditorudvalget den 9. oktober 2009 (telefonmøde) og den 12. november 2009
Møder med formandskabet i (ny) Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052)
(efterfølgende omtalt som "Ny Roskilde Bank") den 3. august 2009 og
med Finansiel Stabilitet den 12. november 2009 (ligeledes sammen med
kreditorudvalget)
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·

·
·

·
·
·
·

Gennemgang af diverse rapporter i forbindelse med vurdering af ansvarsforhold mv., herunder Rigsrevisionens beretning om Finanstilsynet
af juni 2009 samt Redegørelse om advokatundersøgelse af visse forhold
i Roskilde Bank dateret 24. juli 2009 udarbejdet af advokat Mogens
Skipper-Pedersen og advokat Henrik Stenbjerre (på vegne af Ny Roskilde Bank)
Gennemgang og korrespondance i forbindelse med anmeldelse under
bestyrelsesansvarsforsikring
Omfattende løbende ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra
kreditorer samt tidligere samarbejdsparter med Gammel Roskilde Bank
angående den praktiske opfølgning af overdragelsen af samtlige aktiviteter til Ny Roskilde Bank
Løbende besvarelse af kreditorforespørgsler
Dialog med SKAT, herunder vedrørende konkursskattelovens § 14
Registrering af anmeldte krav, herunder supplerende oplysninger og
mailkorrespondance med kreditorerne
Prøvelse af anmeldelse fra tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen
(og efterfølgende deltagelse i skriftveksling vedrørende samme iværksatte voldgiftssag vedrørende Ligningslovens § 7H)

Som oplyst i cirkulæreskrivelse nr. 5 blev samtlige den daværende banks aktiver og passiver – bortset fra efterstillede krav – overdraget til Ny Roskilde
Bank ifølge den i cirkulæreskrivelse nr. 5 omtalte og gennemgåede overdragelsesaftale.
Som ligeledes oplyst i cirkulæreskrivelse nr. 5 og tidligere oplyst i cirkulæreskrivelse nr. 2 af 9. januar 2009 er der ingen (som helst) udsigt til, at den i
overdragelsesaftalen indeholdte reguleringsklausul bliver aktuel. Der er således
(fortsat) ikke udsigt til, at der tilføres konkursboet aktiver, som kan danne
baggrund for udlodninger til de efterstillede kreditorer. Af samme grund foretages der alene prøvelse af krav, der anmeldes med status som simple fordringer, hvis de pågældende kreditorer stiller krav herom og således ikke accepterer at lade sig fyldestgøre ved henvendelse til Ny Roskilde Bank.
For tiden er sidstnævnte problemstilling alene aktuel i et enkelt tilfælde, hvor
den pågældende kreditor samtidig vurderer, at parternes uenighed er omfattet
af en voldgiftsklausul. Formalitetsspørgsmålet om voldgift forventes afklaret
inden for kort tid, således at den endelige stillingtagen til det rejste krav forventes at kunne blive afgjort enten under en eventuel videreførelse af voldgiftssagen eller i forbindelse med prøvelse via skifteretten.
I perioden fra konkursdekrets afsigelse den 3. marts 2009 og frem til udgangen af 2009 er der anvendt ca. 350 juristtimer, helt overvejende advokat-/
partnertimer, i forbindelse med udførelse af kuratorarbejdet.
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Kurator har i december 2009 fået godkendt et kuratorsalær på kr. 690.000,00
ekskl. moms.

3.

Muligt ledelsesansvar mv.
Siden udarbejdelsen af cirkulæreskrivelse nr. 5 har bestyrelsen i Ny Roskilde
Bank offentliggjort en redegørelse om advokatundersøgelse (efterfølgende omtalt som "Advokatundersøgelsen") af visse forhold i Gammel Roskilde Bank den
6. august 2009. Der henvises her til cirkulæreskrivelse nr. 6 af 2. september
2009. Advokatundersøgelsen er rekvireret af bestyrelsen i Ny Roskilde Bank,
men Advokatundersøgelsen minder på en del punkter om den undersøgelse,
en kurator skal udarbejde, jf. konkurslovens § 125, stk. 2.
Kurator var orienteret om, at Ny Roskilde Banks bestyrelse havde rekvireret
advokatundersøgelsen, og kurator blev gjort bekendt med denne straks efter
redegørelsens færdiggørelse. Kurator har imidlertid ikke selvstændigt haft lejlighed til eller mulighed for på forhånd at vurdere redegørelsen.
Efter redegørelsens udarbejdelse har bestyrelsen i Ny Roskilde Bank offentliggjort, at man på baggrund af Advokatundersøgelsens konklusioner har antaget
advokat Henrik Lind, Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12,
DK-1553 København V til at udarbejde stævning med henblik på at gøre et ledelsesansvar gældende med udgangspunkt i Advokatundersøgelsens konklusioner.
I cirkulæreskrivelse nr. 5 er der i punkt 5.5, 6.1 og 6.2 redegjort nærmere for
kurators daværende overvejelser om konkursboets muligheder for at gøre et
ledelsesansvar mv. gældende mod bankens tidligere ledelse. Endvidere var i
punkt 5.4.2 redegjort for, at det er Ny Roskilde Banks opfattelse, at eventuelle
erstatningskrav ifølge aktieselskabslovens § 140 mod ledelse og revision efter
Ny Roskilde Banks vurdering er overdraget til Ny Roskilde Bank fra Gammel
Roskilde Bank ved overdragelsesaftalen af 24. august 2008.
Ligeledes var der i cirkulæreskrivelse nr. 5 i punkt 5.4.2 redegjort for kurators
vurdering med hensyn til, om en sådan overdragelse var sket, og hvilke øvrige
retlige spørgsmål problemstillingen gav anledning til for konkursboet.
I sammenhæng hermed har kurator redegjort for konkurslovens § 137, hvorefter "Opgives et muligt krav, uden der er sluttet forlig, kan enhver fordringshaver inden for en af skifteretten fastsat frist på egen hånd anlægge sag…."
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Kurator er i efteråret 2009 blevet kontaktet af advokat Henrik Lind på vegne af
Ny Roskilde Bank for uanset ovennævnte standpunkt om overdragelsen af kravet om muligt at fastlægge relevante rammer for boets medvirken/samtykke til
gennemførelse af den forestående sag mod Gammel Roskilde Banks tidligere
ledelse og revision mv. Det er kurators anbefaling over for konkursboet, at
konkursboet, hvis dette forhandlingsmæssigt er muligt, bør indgå en aftale
med Ny Roskilde Bank, således at den påtænkte erstatningssag i medfør af aktieselskabslovens § 140 mod Gammel Roskilde Banks tidligere ledelse igangsættes uden at præjudicere boets retsstilling i relation til spørgsmålet, om et
eventuelt nettoprovenu er overdraget til Ny Roskilde Bank, eller om det fortsat
må anses for tilhørende Gammel Roskilde Bank. Kurator forelagde i 2009 denne anbefaling for kreditorudvalget. Kurator har efter sin dialog med kreditorudvalget herefter meddelt Ny Roskilde Bank en foreløbig besvarelse, idet kreditorudvalgets anbefaling til kurator var, at konkursboet ikke som sådan på nuværende tidspunkt skulle tage stilling til mulighederne for boets samarbejde
med Ny Roskilde Bank om rammerne for den kommende erstatningssags gennemførelse.
Det er imidlertid kurators opfattelse, at det er nødvendigt, at konkursboet formelt og reelt forholder sig til problemstillingen, idet en manglende stillingtagen
til retssagen eventuelt kan ligestilles med, at konkursboet reelt opgiver et muligt krav, ligesom det indebærer risiko for, at Ny Roskilde Bank vil indtage det
standpunkt, at boets manglende deltagelse under alle omstændigheder bekræfter Ny Roskilde Banks fortolkning af overdragelsesaftalen, hvorefter Ny
Roskilde Bank som bekendt anser kravet for overdraget. På denne baggrund
anmoder kurator om, at konkursboets kreditorer på en skiftesamling godkender, at kurator indgår en aftale på vegne af Gammel Roskilde Bank med Ny
Roskilde Bank om medvirken/samtykke til igangsættelsen af retssagen om ledelsesansvar, jf. aktieselskabslovens § 140, som her er beskrevet. Det er således kurators opfattelse, at den endelige stillingtagen til det her omhandlede
spørgsmål skal træffes på en skiftesamling eller af skifteretten, jf. herved konkurslovens § 137 sammenholdt med samme lovs § 127. Det fremhæves, at der
i konkursboet ikke er midler til, at konkursboet efter Gammel Roskilde Bank
selv gennemfører en sådan retssag.
På baggrund af ovenstående indkaldes til skiftesamling ved Skifteretten, Retten i Roskilde, Helligkorsvej 3, DK-4000 Roskilde til afholdelse tirsdag den 2. februar 2010, kl. 13.30.
Dagsordenen for skiftesamlingen vil være følgende:
1. Kurators redegørelse for forhandlinger med Ny Roskilde Bank om konkursboets medvirken til gennemførelse af påtænkt erstatningssag efter aktieselskabslovens § 140 mod Gammel Roskilde Banks tidligere ledelse mv.
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2. Godkendelse af (og fuldmagt til) at kurator indgår fornødne aftaler med Ny
Roskilde Banks bestyrelse, jf. punkt 1
4.

Bobehandlingens videre forløb
Der henvises til punkt 4.5 i cirkulæreskrivelse nr. 5. Afhængig af hvilken fremtidig rolle Gammel Roskilde Banks konkursbo får i forbindelse med den forventede kommende retssag om ansvar for Gammel Roskilde Banks tidligere ledelse mv., kan der blive tale om bobehandling i en længere årrække. Det må dog
som anført i cirkulæreskrivelse nr. 5, punkt 4.5 forventes, at den øvrige bobehandling vil være af begrænset udstrækning og omfang.

Århus, den 6. januar 2010

Jørgen Holst
(Kræver ikke underskrift)
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