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12. januar 2011

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
I 2010 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:
•
•
•

2.

Cirkulæreskrivelse nr. 9 af 6. juli 2010
Cirkulæreskrivelse nr. 8 af 10. marts 2010
Cirkulæreskrivelse nr. 7 af 6. januar 2010

Bobehandling generelt
I 2. halvår 2010 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter:
•

•

•

Dialog med repræsentanter for Taberna CDO II PLC, som indehavere af
ansvarlig kapital i konkursboet, såvel ved selskabets danske som engelske
advokater.
Dialog med (ny) Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) om ovenstående
og i anledning af konkursboets forbehold om at videreføre eventuelt berettigede krav. I forlængelse heraf dialog med konkursboets engelske advokater til varetagelse af konkursboets interesser i forbindelse med et muligt
sagsanlæg mod gammel Roskilde Bank i England, og herunder tillige dialog
med (ny) Roskilde Bank A/S' danske advokater herom.
Deltagelse i møde med tidligere medarbejdere i gammel Roskilde Bank
med henblik på tilvejebringelse af relevant materiale i forbindelse med
ovenstående.
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Fortsat 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 henhold til § 7 H i Ligningsloven i relation til nærmere angivne erhvervede aktier i (gammel) Roskilde Bank A/S.
Korrespondance og procesindlæg vedrørende omfanget af bevisførelse, og
herunder isoleret bevisoptagelse ved Retten i Roskilde i tilknytning til
ovenstående voldgiftssag.
Omfattende forberedelse af hovedforhandling i ovennævnte sag berammet
til den 25. og 26. oktober 2010 (men senere omberammet til maj 2011) og
i forbindelse hermed gennemgang af diverse processkrifter samt udarbejdelse af indlæg vedrørende isoleret bevisoptagelse.
Korrespondance og telefoniske drøftelser vedrørende anmodning fra medlem af kreditorudvalget om aktindsigt i stævning med tilhørende bilag.
Gennemgang af afgørelser fra Østre Landsret vedrørende forskellige anmodninger om aktindsigt fra forskellige tredjemænds side, herunder gennemgang af korrespondance mellem (ny) Roskilde Banks advokater og
tredjemand herom.
Udarbejdelse af (omfattende) internt notat vedrørende aktindsigt i relation
til potentielt erstatningssøgende aktionærer og andre kreditorer i (gammel) Roskilde Bank A/S. I forlængelse heraf igangværende arbejde med
udarbejdelse af redegørelse til skifteretten om samme tema. Det er kurators foreløbige vurdering, at der muligvis ikke foreligger de samme problemstillinger til bedømmelse, eller i hvert fald ikke i fuld udstrækning de
samme problemstillinger til bedømmelse, som tilfældet er vedrørende de af
Østre Landsret omfattede afgørelser.
Forberedelse af og deltagelse i møde den 1. december 2010 med advokat
Henrik Lind og Ole Reinholdt vedrørende aktindsigt.
Gennemgang af individuelle henvendelser vedrørende aktindsigt samt foreløbig besvarelse heraf og telefoniske drøftelser.
Vurdering af henvendelse fra Forbrugerombudsmanden via Kammeradvokaten om indgåelse af forældelsessuspensionsaftale til fordel for visse aktionærer/potentielle kreditorer samt skriftlig og telefonisk besvarelse heraf
samt dialog med repræsentanter fra (ny) Roskilde Bank herom.
En lang række praktisk betonede spørgsmål i tilknytning til mulige anmeldelser, herunder telefoniske henvendelser fra aktionærer i Roskilde Bank.
Modtagelse og registrering af anmeldelse fra Forbrugerombudsmanden via
Kammeradvokaten vedrørende mulige simple erstatningskrav fra i alt 303
aktionærer i forbindelse med (gammel) Roskilde Bank A/S' aktieemission i
2007.
Modtagelse og registrering af ca. 65 anmeldelser fra enkeltaktionærer i
(gammel) Roskilde Bank A/S navnlig i forbindelse med aktieemission i 2007
med forbehold om eller krav om erstatning for manglende eller mangelfuld
rådgivning, herunder også i forbindelse med lånefinansierede aktiekøb.
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•

3.

(Omfattende) medvirken til tinglysningsmæssig registrering af overdragende ejendomme og transporterede panterettigheder til fordel for (ny) Roskilde Bank A/S, henholdsvis denne banks successorer.

Muligt ledelsesansvar mv.
Bortset fra kurators inddragen i spørgsmålet om aktindsigt samt en række telefoniske henvendelser om spørgsmål i tilknytning til erstatningssagen fra aktionærer m.fl. har kurator ikke været involveret i erstatningssagens behandling.

4.

Honoraranmodninger mv.
Kurator har forud for årsskiftet anmodet om et acontohonorar på kr. 455.000
+ moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 235 advokattimer på kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse
med oversættelse.

Århus, den 12. januar 2011

Jørgen Holst
Kræver ingen underskrift
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