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Cirkulæreskrivelse nr. 18

8. januar 2013

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 2012 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:
•

2.

nr. 17 af 5. juli 2012, herunder halvårsredegørelse

Bobehandlingen
I 2. 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
Gennemgang af Retten i Roskildes kendelse af 22. maj 2012 vedr. edition
hos tidl. Roskilde Bank (nu FS Finans), jf. e-mail af 19. juni 2012 fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet samt vurdering og besvarelse
af SØK's samtidige spørgsmål om tavshedspligt for en tidligere ansat hos
Roskilde Bank, jf. mail af 20. juni 2012
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•

Anmeldte krav
o

•

Bestyrelsesansvarssag med ledelse og revision i "Gammel bank"
o

•

Gennemgang af diverse indlæg fra de sagsøgte vedrørende sagsøgers
anmodning om begæring om syn og skøn og indhentelse af responsum
fra FSR

Aktindsigt
o

•

Opfølgende korrespondance med Apexlink ApS' advokat og senior jurist Ole Reinholdt, Finansiel Stabilitet i relation til det anmeldte krav
(GB nr. 1089), herunder ekspeditioner i relation til Apexlink ApS' tilbagekaldelse af kravet

Gennemgang og besvarelse af en ny anmodning om aktindsigt fra en
tidligere aktionær

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

Korrespondance med Taberna Europe CDO II Plc's advokat, Anders
Aagaard og Retten i Roskilde angående navnlig sammenhængen mellem den danske og engelske sag

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

Gennemgang af "ankeanmodningsindlæg" af 18. juni 2012 til The
Court of Appeal (Civil Division) med tilhørende bilag
Gennemgang og kommentering af "defence letter" af 9. juli 2012 på
vegne af Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs, herunder
telefoniske drøftelser med Kromann Reumert
Gennemgang af orientering vedrørende stadfæstelse af the High
Court's værnetingsafgørelse
Gennemgang af "Reply to claimants part 18 request af 3/8 2012", herunder mailkorrespondance med Kromann Reumert
Mailkorrespondance i øvrigt med Kromann Reumert

Retssag: BS 10A-52/2011 - Europolitan Finance A/S (tidl. ASH Ejendomme
A/S) mod Toldbodgade Advokatanpartsselskab
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o
o
o

3.

Gennemgang af modtaget procestilvarsling vedrørende en sag om erstatningsansvar for ulovlig selvfinansiering
Gennemgang af ekstrakt udleveret af Kammeradvokaten
Overværelse af hovedforhandling den 8. november 2012 ved Retten i
Glostrup, herunder transport

Honoraranmodninger mv.
Kurator har forud for årsskiftet anmodet om et acontohonorar på kr. 99.500 +
moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 44 advokattimer på kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse med
oversættelse.

Aarhus, den 8. januar 2013

Jørgen Holst
Kræver ingen underskrift
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+45 8934 1155
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