Jørgen Holst
Partner
jho@holst-law.com
T +45 8934 1155

J.nr. 039560-0002 JHO/JGE

Cirkulæreskrivelse nr. 9

6. juli 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
Bemærkningerne i indledningen i tidligere cirkulæreskrivelse, herunder senest
cirkulæreskrivelse nr. 7 af 6. januar 2010 finder tilsvarende anvendelse i nærværende cirkulæreskrivelse nr. 9.

2.

Bobehandling generelt
I perioden årsskiftet 2009/2010 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter:






Dialog med kreditorudvalget vedrørende en mulig erstatningssag fra efterstillede kreditorer i konkursboet (hvorefter krav, der aktuelt er registreret
som efterstillede, kan forventes anmeldt med status som simple krav med
deraf følgende konsekvenser for så vidt angår konkursboets prøvelse af
sådanne anmeldelser).
Dialog med de af (ny) Roskilde Bank A/S, CVR nr. 31633052 antagne advokater til førelse af den af dette selskab anlagte erstatningssag mod den
tidligere ledelse og revision mv. i daværende Roskilde Bank A/S, nu Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs, CVR nr. 50020010. Dialogen har navnlig omhandlet praktiske forhold vedrørende mulig offentlighed
vedrørende det i den iværksatte retssag inddragne materiale mv.
Løbende praktisk betonet dialog og samarbejde med (ny) Roskilde Bank
A/S vedrørende konkursboets assistance til dette selskab i forbindelse med
sikring af ny banks tilgodehavender hos tredjemand.
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3.

Forberedelse af retstvist mellem tidligere administrerende direktør i Roskilde Bank A/S, Niels Valentin Hansen, og (nu) konkursboet angående Niels
Valentin Hansens eventuelle (og i hvert fald under voldgiftssagen krævede) rettigheder i medfør af § 7 H i ligningsloven i relation til nærmere erhvervede aktier i (gammel) Roskilde Bank A/S.
En række mindre, men praktisk betonede spørgsmål, herunder besvarelse
af henvendelser fra tidligere kunder og (navnlig) aktionærer i konkursboet,
besvarelse af henvendelser fra pressen mv.

Muligt ledelsesansvar mv.
Som anført foran har kurator været i løbende dialog med (ny) Roskilde Bank
A/S' advokater omkring udviklingen i erstatningssagen mod den tidligere ledelse mv. Kurator har ikke på nuværende tidspunkt modtaget indsigt i processkrifter fra de sagsøgte i sagen eller andre informationer, der lægger op til en
selvstændig stillingtagen fra konkursboets side til udviklingen i denne sag.
For så vidt angår konkursboets medvirken til, at ny bank – også på vegne af
gammel bank – har iværksat den anførte erstatningssag henvises til kurators
cirkulæreskrivelse nr. 8 af 10. marts 2010 vedhæftet udskrift af skifteprotokollen fra Retten i Roskilde. Heraf fremgår, at skiftesamlingen tiltrådte, at kurator
kunne indgå den procesaftale, som herefter blev udarbejdet og underskrevet
af parterne den 5. februar 2010 og 22. februar 2010.

4.

Honoraranmodninger mv.
Kurator har ikke i løbet af 2. kvartal 2010 anmodet om acontohonorar. Kurator
forventer i begyndelsen af 3. kvartal at indgive andragende om yderligere
acontohonorar, hvorved bemærkes, at der i 1. og 2. kvartal 2010 er anvendt
ca. 150 advokattimer på kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre
omkostninger, særligt omkostninger i forbindelse med oversættelse.

Århus, den 6. juli 2010

Jørgen Holst
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