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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 1. halvår af 2012 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:
•

2.

nr. 16 af 9. januar 2012, herunder halvårsredegørelse

Bobehandlingen
I 1. halvår 2012 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter:
•
•

•
•
•
•

Løbende ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer vedrørende krav overdraget til ny bank
Løbende ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendelser/bekræftelser
vedrørende overdragelser (fx vedrørende lejemål og særligt pantebreve),
herunder
diverse undersøgelser samt mailkorrespondance og telefoniske drøftelser
med "rekvirenten" (oftest) (ny) Roskilde Bank/FS Finans A/S i forbindelse
hermed
Løbende besvarelse af kreditorforespørgsler fra efterstillede långivere og
deres agenter
Udarbejdelse af advokatbrev af 23. februar 2012 til KPMG angående årsrapport for 2011 for FS Finans A/S
Løbende telefoniske drøftelser med senior jurist Ole Reinholdt, Finansiel
Stabilitet A/S
Telefoniske henvendelser fra pressen
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•

Anmeldte krav
o
o

o

•

Bestyrelsesansvarssag med ledelse og revision i "Gammel bank"
o

o

o

•

Registrering af anmeldelser i gældbog
Gennemgang af anmeldelse fra Apexlink ApS (GB nr. 1089), herunder
udarbejdelse af notat angående fordringsprøvelse tillige med henvendelse til senior jurist Ole Reinholdt vedrørende anmodning om diverse
oplysninger i relation til det anmeldte krav samt efterfølgende mailkorrespondance med Ole Reinholdt, FS Finans A/S
Øvrigt arbejde omkring tilrettelæggelse af prøvelsen, herunder i relation til den fremtidige prøvelse af krav, der efter anmeldelsernes ønske
(i vidt omfang Forbrugerombudsmanden) p.t. ikke ønskes prøvet

Gennemgang af afgørelse af 30. april 2012 fra Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk Kriminalitet med beslutning om at indstille efterforskningen i relation til muligt strafferetligt ansvar for den tidligere ledelse mv.
Mailkorrespondance med ny banks advokat i erstatningssagen anlagt
mod den tidligere ledelse mv. vedrørende spørgsmålet om eventuel
fremlæggelse af korrespondance med KPMG under retssagen, herunder gennemgang af materialet
Gennemgang af replik af 30. marts 2012 med tilhørende omfattende
bilagsmateriale samt tillæg I og tillæg II hertil tillige med udkast til
spørgetema til skønstema, hhv. spørgetema til Responsumudvalget

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

Mailkorrespondance med Kromann Reumert/Finansiel Stabilitet og advokat Anders Aagaard i forbindelse med sidstnævnte uformelle forespørgsel om eventuelle muligheder for forligsdrøftelser

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
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Gennemgang af processkrift af 8. februar 2012 med tilhørende bilag
Forberedelse af og deltagelse i telefonisk retsmøde den 30. april 2012
samt efterfølgende gennemgang af retsbogsudskrift og orientering
herom til Kromann Reumert og Finansiel Stabilitet
Mailkorrespondance i øvrigt og telefoniske drøftelser med Taberna Europe CDO II Plc's advokat, Anders Aagaard

2/3

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

3.

Gennemgang af Jonathan Saul Cohens Witness Statement af
02.02.2012 tillige med rapport fra Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen
Forberedelse af og deltagelse i telefonmøde med Kromann Reumert
angående supplerende Witness Statement og sagen i øvrigt
Gennemgang og kommentering af supplerende Witness Statement for
Jørgen Holst dateret 29. februar 2012
Overordnet gennemgang af parternes påstandsdokumenter af 7. marts
2012, hhv. 9. marts 2012
Gennemgang af den engelske domstols foreløbige afgørelse af 16. april
2012 vedrørende rettens kompetence
Gennemgang af den engelske domstols afgørelse "Order" af 4. juni
2012 vedrørende udsættelse af den engelske sag på den danske ledelsesansvarssag samt "Note on prospects of success for an appeal" af 4.
juni 2012, herunder mailkorrespondance med Kromann Reumert angående ankespørgsmålet

Honoraranmodninger mv.
Kurator har for nogenlunde samme tidsperiode som nærværende halvårsredegørelse vedrører for få dage siden anmodet Skifteretten om et acontohonorar
på kr. 186.000,00 + moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 90
advokattimer på kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse med oversættelse mv.

Aarhus, den 5. juli 2012

Jørgen Holst
Kræver ingen underskrift
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