Til de efterstillede kreditorer mv. i
Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs –
CVR nr. 50020010 (tidligere Roskilde Bank A/S)

Jørgen Holst
Partner
jho@holst-law.com
T +45 8934 1155

J.nr. 039560-0002/220 JHO/JGE

Cirkulæreskrivelse nr. 23

8. juli 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 1. halvår af 2015 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:


2.

Cirkulæreskrivelse nr. 22 af 8. januar 2015, herunder halvårsredegørelse

Bobehandlingen
I 1. halvår 2015 har kurator navnlig medvirket til følgende aktiviteter:











Ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer vedrørende
krav overdraget til ny bank (og tredjemand)
Løbende ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendelser/bekræftelser vedrørende særligt pantebreve, herunder diverse undersøgelser
samt mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med "rekvirenten" (oftest Finansiel Stabilitet A/S) i forbindelse hermed
Interne møder på kurators kontor om anmeldte krav
Gennemgang af diverse anmeldelser
Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities
Mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med Kammeradvokaten om
status i relation til erstatningskrav anmeldt af Forbrugerombudsmanden
på vegne af aktionærer
Besvarelse af henvendelse om ansvarlig lånekapital
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:



Korrespondance med Retten i Roskilde og advokat David Frølich om
status i sag verserende ved High Court of Justice i Storbritannien
Der er nu afsagt dom ved High Court of Justice i Storbritannien til
fordel for sagsøger, Taberna Europe CDO II PLC. Anmelders advokat
har ved brev af 19. juni 2015 til Skifteretten anmodet om, at den
danske sag fortsat udsættes. Muligheden for appel og en gennemførelse af en eventuel appel vil efter det i den forbindelse oplyste nærliggende kunne afklares i 2. kvartal 2016.

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






Retssag anlagt af Finansiel Stabilitet mod den tidligere ledelse og revision
i banken:


3.

Gennemgang af udkast til dom, jf. e-mail af 19. marts 2015 fra advokat Jakob Rosing samt opfølgende e-mailkorrespondance om evt. anke mv.
E-mailkorrespondance med advokat Jakob Rosing om endelig dom afsagt den 30. marts 2015
Telefoniske drøftelser i øvrigt med Jakob Rosing

Sagen er nu berammet til mundtlig hovedforhandling i Østre Landsret
i perioden 19. oktober 2015 - 31. januar 2017 med mulighed for yderligere dage i perioden 31. januar 2017 - 29. august 2017. Retssagen
føres af Finansiel Stabilitet i forståelse med konkursboet. Under givne,
særlige omstændigheder skal det afklares, hvorvidt konkursboet er
berettiget til at oppebære (en andel af) et eventuelt positivt provenu
af retssagen.

Honoraranmodninger mv.
Kurator har for samme tidsperiode som nærværende halvårsredegørelse vedrører samtidig hermed anmodet Skifteretten om et acontohonorar på
kr. 108.000,00 + moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 45 advokattimer på kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse med oversættelse mv.

Aarhus, den 8. juli 2015

Jørgen Holst
Kræver ingen underskrift
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