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Cirkulæreskrivelse nr. 10
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
Herved fremsendes cirkulæreskrivelse nr. 10 indeholdende "Halvårsredegørelse i henhold til
konkurslovens § 125, stk. 3" pr. primo januar 2011.
Frem til få uger inden årsskiftet 2010/2011 er der med få undtagelser alene anmeldt krav
fra kreditorer med status som efterstillede kreditorer. Baggrunden herfor var – som oplyst i
tidligere cirkulæreskrivelser – at der ved en overdragelsesaftale i august 2008 var sket
overdragelse af den samlede pengeinstitutvirksomhed fra den daværende Roskilde Bank
A/S til en ny bank. Ved denne overdragelse overtog ny bank alle forpligtelser over for almindelige kreditorer, det vil blandt andet sige kreditorer, som i konkurs er omfattet af konkurslovens § 97 om simple kreditorkrav. Derimod overtog den ny bank ikke efterstillede
kreditorer eller aktiekrav.
På det seneste er der imidlertid - formentlig til en vis grad som følge af overvejelser om
risikoen for forældelse – rettet, dels forespørgsler, dels anmeldt mulige krav fra aktionærer
i gammel Roskilde Bank A/S. Disse krav indikerer, at en række aktionærer finder, at de ikke
alene bør tillægges status som aktionærer – dvs. uden dækning i forhold til konkursboet –
men at der som følge af konkrete omstændigheder skulle være basis for, at et sådant aktionærkrav kan "rykke op", hvorved kravet i givet fald skulle kunne anses for omfattet konkurslovens § 97. I givet fald overvejes og rejses sådanne krav formentlig med det formål, at
den enkelte aktionær/mulige kreditor vil søge at opnå dækning for sit tab ved aktierne hos
ny Roskilde Bank A/S.
De ovennævnte forhold har bevirket, at kurator umiddelbart inden årsskiftet har modtaget
et betydeligt antal anmeldelser, dels fra Forbrugerombudsmanden, dels direkte fra enkeltanmeldere. Disse vil derfor fremadrettet skulle vurderes og prøves som led i konkursboets
fortsatte behandling, blandt andet fordi der i kraft af den omtalte overdragelsesaftale vil
være dækning for simple krav.
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Kurator vil imidlertid tilstræbe ved dialog med på den ene side Forbrugerombudsmanden –
og de individuelle anmeldere - og på den anden side ny Roskilde Bank A/S at muliggøre
rammerne for en så simpel og derved omkostningsbesparende proces som muligt.
Nærværende cirkulæreskrivelse skal imidlertid sendes til alle kreditorer, der har anmeldt
krav i boet, hvorfor cirkulæreskrivelsen sendes til såvel efterstillede som de nu anmeldte
krav, der muligvis kan have status som simple krav.
Det skal understreges, at der ikke ved nærværende er taget stilling til berettigelsen af krav,
ligesom det forhold, at man er anført på konkursboets kreditorlister, ikke er udtryk for nogen form for anerkendelse af hverken det enkelte krav, eller af dettes plads i konkursordenen, herunder fx status som simpelt krav.
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