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J.nr. 039560-0002 JHO/JGE  

Cirkulæreskrivelse nr. 19 5. juli 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 1. halvår af 2013 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser: 

 

• nr. 18 af 8. januar 2013, herunder halvårsredegørelse 

 

2. Bobehandlingen 

 

I 1. halvår 2013 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter: 

 

• Jævnlige ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer ved-

rørende krav overdraget til ny bank 

• Løbende ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendelser/bekræftelser 

vedrørende særligt pantebreve, herunder diverse undersøgelser samt mail-

korrespondance og telefoniske drøftelser med "rekvirenten" (oftest Finan-

siel Stabilitet A/S) i forbindelse hermed 

• Udarbejdelse af advokatbrev af 13. december 2012 til KPMG angående års-

rapport for 2012 for Finansiel Stabilitet A/S  

 

• Anmeldte krav 

 

o Registrering af anmeldelser i gældbog 

o Opfølgning på e-mailkorrespondance med Kammeradvokaten vedrø-

rende status i relation til krav anmeldt på vegne af Forbrugerombuds-

manden 
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• Aktindsigt  

 

o Gennemgang og besvarelse af en fornyet anmodning om aktindsigt fra 

Taberna Europe CDO II PLC i ledelsesansvarssag 

 

• 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 Gennemgang af Taberna Europe CDO II Plc's Processkrift II af 30. ja-

nuar 2013 med tilhørende bilag 

o Udarbejdelse af brev af 18. marts 2013 til Retten i Roskilde, hvor det 

tiltrædes, at sagen udsættes indtil, der foreligger en afgørelse fra the 

English High Court of Justice 

o Korrespondance med Retten i Roskilde og modpartens nye advokat 

vedrørende rettens opfordring til parterne om, at der indgås en pro-

cesaftale 

 

Retssag ved the High Court of Justice, Storbritannien - Taberna Europe 

CDO II PLC mod Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs: 

 

o Gennemgang og vurdering af korrespondance mellem de engelske ad-

vokater i ovennævnte retssag tillige med e-mailkorrespondance herom 

med Kromann Reumert  

 

• Retssag: BS 10A-52/2011 - Europolitan Finance A/S (tidl. ASH Ejendomme 

A/S) mod Toldbodgade Advokatanpartsselskab 

 

o Gennemgang af dom afsagt den 7. december 2012 af Retten i Glostrup 

 

3. Honoraranmodninger mv. 

 

Skifteretten i Roskilde har godkendt kurators indstilling om et acontohonorar 

for perioden 8. december 2012 til 28. juni 2013 på kr. 42.000 + moms, idet 

der som grundlag herfor er anvendt ca. 15 advokattimer på kurators kontor, 

hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse med oversættel-

se.   

 

Aarhus, den 5. juli 2013 

 

 

Jørgen Holst 

Kræver ingen underskrift  

E, jho@holst-law.com 

T, +45 8934 1155 


