
 

 

Til de efterstillede kreditorer mv. i  

Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs –  

CVR nr. 50020010 (tidligere Roskilde Bank A/S) 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse nr. 22 8. januar 2015 

 

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 2014 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser: 

 

 nr. 21 af 8. juli 2014, herunder halvårsredegørelse 

 

2. Bobehandlingen 

 

I 2. halvår 2014 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter: 

 

 Jævnlige ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer 

vedrørende krav overdraget til ny bank (og tredjemand) 

 Løbende ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendelser/bekræf-

telser vedrørende særligt pantebreve, herunder diverse undersøgelser 

samt mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med "rekvirenten" 

(ofte Finansiel Stabilitet A/S) i forbindelse hermed 

 Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities, 

herunder mailkorrespondance med Finansiel Stabilitet  

 Mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med Kammeradvokaten i 

relation til erstatningskrav anmeldt af Forbrugerombudsmanden på veg-

ne af aktionærer  

 Vurdering af og besvarelse af henvendelse om ophævelse af tavsheds-

pligt for en række nærmere angivne tidligere bankmedarbejdere, besty-

relsesmedlemmer og revisorer i relation til deres vidneforklaring om for-

hold relateret til Roskilde Bank i en verserende retssag 

 Mailkorrespondance med VP Securities om historiske registreringer i 

Roskilde Banks aktiebog/ejerbog 

 Besvarelse af henvendelser fra tidligere aktionærer 
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 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: 

 

 Ingen bemærkninger 

 

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

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

 

 Gennemgang af aftalebrev med PricewaterhouseCoopers i relation til 

deltagelse som ekspertvidne vedrørende visse generelle regnskabs-

mæssige forhold under retssagen tillige med e-mailkorrespondance 

herom med Kromann Reumert 

 Gennemgang og vurdering af udkast til revideret svarskrift til the High 

Court of Justice tillige med e-mailkorrespondance herom med Kro-

mann Reumert  

 Telefoniske drøftelser og opfølgende e-mailkorrespondance med an-

melderens advokat 

 

 Retssag ved Østre Landsrets 19. afdeling, sag nr. B-4503-12 - Europolitan 

Finance A/S under konkurs (tidl. ASH Ejendomme A/S) mod Kuntkes Hol-

ding A/S m.fl. - procesunderrettet: Selskabet af 1. september 2008 A/S 

under konkurs: 

 

 Gennemgang og vurdering af dom afsagt den 10. september 2014 af 

Østre Landsret 

 

 

3. Honoraranmodninger mv. 

 

Skifteretten i Roskilde har godkendt kurators indstilling om et acontohonorar 

for perioden 21. juni 2014 til 9. december 2014 på kr. 55.000 + moms, idet 

der som grundlag herfor er anvendt ca. 19 advokattimer på kurators kontor, 

hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse med oversættel-

se.   

 

Aarhus, den 8. januar 2015 

 

 

Jørgen Holst 

Kræver ingen underskrift  
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