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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 2. halvår af 2011 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:
•

2.

nr. 15 af 8. juli 2011, herunder halvårsredegørelse

Bobehandlingen
I 2. halvår 2011 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter:
•
•

•
•

•

Løbende ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer vedrørende krav overdraget til ny bank
Løbende (omfattende) ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendelser/bekræftelser vedrørende overdragelser (fx vedrørende lejemål og
særligt pantebreve), herunder diverse undersøgelser samt mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med "rekvirenten" og (ny) Roskilde
Bank i forbindelse hermed
Løbende besvarelse af kreditorforespørgsler fra efterstillede långivere og
deres agenter
Opfølgende korrespondance og telefoniske drøftelser med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet vedrørende dennes anmodning om
evt. indsigt i diverse materiale i forbindelse med en politimæssig efterforskning på foranledning af Finanstilsynet samt i forbindelse med et mellemværende med en nærmere angiven kreditor
Løbende telefoniske drøftelser med Senior Jurist Ole Reinholdt, Finansiel
Stabilitet A/S
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•

Anmeldte krav
o Korrespondance med anmeldere af krav i boet med anmodning om
registrering med status i medfør af konkurslovens § 97 vedrørende
tidspunkt for iværksættelse af prøvelse
o Registrering af anmeldelser i gældbog

•

Bestyrelsesansvarssag med ledelse og revision i "Gammel bank"
o Gennemgang af foreliggende processkrifter i sagen
o Udarbejdelse af breve af 31. august 2011 og 10. oktober 2011 med
kommentarer til ovennævnte processkrifter
o Udarbejdelse af brev af 4. november 2011 til Gorrissen Federspiel
vedrørende begæringer om aktindsigt i forbindelse med den af "Ny
bank" iværksatte erstatningssag mod ledelse og revision i "Gammel
bank", herunder KPMG's tavshedspligt
o Forberedelse af og deltagelse i møde den 9. december 2011 i København med Christian Alsøe og Henrik Lind, Gorrissen Federspiel

•

Anmeldelse fra Taberna Europe CDO II Plc stor EUR 27 mio. med status
som simpelt krav (§ 97 krav)
Generelt:
o

o

Gennemgang af brev af 4. august 2011 fra advokat Anders
Aagaard til Finansiel Stabilitet A/S samt gennemgang og godkendelse af Kromann Reumerts svar, jf. mail af 17. august 2011
Forberedelse af og deltagelse i telefonmøder den 6. september
2011, hhv. 26. september 2011 med repræsentanter for Finansiel
Stabilitet og Kromann Reumert vedrørende proces og arbejdsfordeling

Retssag BS 7A-2294/2011 ved Retten i Roskilde - Taberna Europe CDO II
PLC mod Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs:
o
o
o
o
o
o
o
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Gennemgang af stævning af 19. august 2011 med tilhørende bilag
1-10
Gennemgang af revideret påstand, jf. brev af 24. august 2011 fra
advokat Anders Aagaard
Udarbejdelse af brev af 31. august 2011 til advokat Anders
Aagaard vedrørende processuelle forhold
Korrespondance med Retten i Roskilde vedrørende frist for afgivelse af svarskrift
Juridiske undersøgelser vedrørende konkurskompetence
Udarbejdelse af svarskrift af 2. november 2011
Løbende mailkorrespondance i øvrigt og telefoniske drøftelser med
Taberna Europe CDO II Plc's advokat, Anders Aagaard

2/4

Retssag ved the High Court of Justice, Storbritannien - Taberna Europe
CDO II PLC mod Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs:
o
o
o

o
o
o
o

3.

Gennemgang af stævning af 18. august 2011
Juridiske undersøgelser vedrørende lovvalg
Særdeles omfattende arbejde i forbindelse med gennemgang og
kommentering af "Jørgen Holst's Witness Statement", herunder
fremfinding af dokumentationsmateriale
Gennemgang af spørgetema til Anders Ørgaard
Gennemgang af rapport fra Anders Ørgaard
Løbende mailkorrespondance i øvrigt med de engelske advokater,
Macfarlanes LLP
Løbende (omfattende) mailkorrespondance i øvrigt og telefoniske
drøftelser med Kromann Reumert og Finansiel Stabilitet

•

Procesunderretning - CAF Hundested ApS mod CAF Holding A/S m.fl.
o Gennemgang af modtaget materiale i forbindelse med procesunderretning af konkursboet i ovennævnte retssag i relation til selskabstømning
o Mailkorrespondance med Ole Reinholdt herom

•

Procesunderretning - Europolitan Finance A/S u/konkurs mod Kuntkes
Holding A/S og Birger Kuntkes m.fl
o Gennemgang af modtaget materiale i forbindelse med procesunderretning af konkursboet i ovennævnte retssag i relation til selskabstømning
o Mailkorrespondance med Ole Reinholdt herom

Aktindsigt
•
•
•
•
•
•
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Gennemgang af indlæg fra Ny Roskilde Bank af 23. juni 2011
Udarbejdelse af indlæg af 12. juli 2011 til Skifteretten
Gennemgang af indlæg fra Ny Roskilde Bank af 18. juli 2011
Gennemgang af skifterettens kendelse af 17. oktober 2011 vedrørende
aktindsigt
Mailkorrespondance med diverse kreditorer, der har begæret aktindsigt
Løbende mailkorrespondance med Ole Reinholdt og Anne Christrup vedrørende sidstnævntes forespørgsel om indsigt i diverse materiale, som
tidligere har været offentligt tilgængeligt
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4.

Honoraranmodninger mv.
Kurator har for nogenlunde samme tidsperiode som nærværende halvårsredegørelse vedrører samtidig hermed anmodet Skifteretten om et acontohonorar
på kr. 370.000,00 + moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 155
advokattimer på kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse med oversættelse mv.

Aarhus, den 9. januar 2012

Jørgen Holst
Kræver ingen underskrift

E,
T,

jho@holst-law.com
+45 8934 1155
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