
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse nr. 26 8. januar 2017 

 

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 2016 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser: 

 

 Cirkulæreskrivelse nr. 25 af 8. juli 2016, herunder halvårsredegørelse 

 

 

2. Bobehandlingen 

 

I 2. halvår 2016 har kurator medvirket til følgende aktiviteter: 

 

2.1 Iværksat prøvelse af de i konkursboet anmeldte krav: 

 

I 2. halvår 2016 har kurators arbejde hovedsageligt været forbundet med 

iværksættelse af prøvelsen af de i konkursboet anmeldte krav. 

 

Denne fordringsprøvelse har hidtil været udskudt af forskellige årsager, her-

under primært da der mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet 

har foregået forligsdrøftelser, der har udmøntet sig i en forligsaftale, hvorved 

der for nogle af de i konkursboet anmeldte krav er sket fuld eller delvis indfri-

else af kravet.  

 

I forbindelse med fordringsprøvelsen har kurator således først og fremmest 

foretaget en omfattende gennemgang og vurdering af samtlige de i konkurs-

boet anmeldte krav. Kurator har på baggrund heraf systematiseret de an-

meldte krav, herunder på baggrund af den dokumentation som er bilagt de 

enkelte anmeldelser samt oplysninger modtaget fra Finansiel Stabilitet.  
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Kurator har i forbindelse med fordringsprøvelsen konstateret en række an-

meldelser, som efter kurators opfattelse savner den fornødne klarhed og do-

kumentation, herunder en beskrivelse af baggrunden for kravets opståen, do-

kumentation for det påståede tab mv. Kurator har derfor valgt at skrive til de 

enkelte kreditorer med opfordring til at dokumentere og konkretisere de an-

meldte krav indenfor en nærmere fastsat tidsfrist. Kurator har på denne bag-

grund haft en omfattende korrespondance samt telefoniske drøftelser med de 

enkelte kreditorer herom, og fører løbende kontrol med, hvorvidt den efter-

spurgte dokumentation fremlægges. 

 

Kurator har endvidere konstateret, at en del af de i konkursboet anmeldte 

krav er fuldt eller delvist indfriet ved kreditors modtagelse af forligsmæssig 

erstatning i henhold til det mellem Finansiel Stabilitet og Forbrugerombuds-

manden indgåede forlig. Kurator har på denne baggrund ligeledes valgt at 

skrive til disse kreditorer med opfordring til at bekræfte, hvorvidt disse krav 

kan anses for tilbagekaldt helt eller delvist samt alternativt opgøre, hvilken del 

af det anmeldte krav som kan anses for tilbagekaldt grundet kreditors modta-

gelse af forligsmæssig erstatning fra Finansiel Stabilitet. Disse henvendelser 

til kreditorerne har ligeledes afstedkommet en omfattende korrespondance 

samt telefoniske drøftelser med de enkelte kreditorer herom, ligesom kurator 

på baggrund af denne dialog med de enkelte kreditorer løbende opdaterer 

konkursboets gældbog. 

 

Kurator har på baggrund af ovenstående indkaldt til samt afholdt møder til 

prøvelse af enkelte af de i konkursboet anmeldte krav, og det er kurators for-

ventning, at der for en stor del af de resterende kravs vedkommende ligele-

des vil blive indkaldt til møde til prøvelse af disse krav primo 2017, i takt med 

at den af kurator fastsatte tidsfrist for fremsendelse af den efterspurgte do-

kumentation udløber.  

 

2.2 Retssag ved the Court of Appeal, Storbritannien – Taberna Europe CDO II 

PLC mod Selskabets af 1. september 2008 A/S under konkurs: 

 

Idet der henvises til kurators cirkulæreskrivelser af 8. januar 2016 henholds-

vis 8. juli 2016, hvorved det blev oplyst, at hovedforhandlingen i ankesagen 

var berammet til den 8. og 9. november 2016, kan det videre oplyses, at den 

berammede hovedforhandling blev gennemført som planlagt.  

 

Den 8. december 2016 blev der af the Court of Appeal afsagt dom i sagen, 

hvorved konkursboet fik medhold i anken, og er dermed blevet frifundet for 

kravet fra Taberna Europe CDO II PLC. 

 

Konkursboet fik nærmere bestemt medhold i to forhold, som hver for sig 

selvstændigt fører til, at konkursboet frifindes.  
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For det første fik konkursboet medhold i sine anbringender om, at Roskilde 

Bank A/S ikke er ansvarlig for oplysningerne i en til potentielle investorer ud-

arbejdet investorpræsentation på grund af en disclaimer, der var indsat sidst i 

præsentationen.  

 

Derudover fik konkursboet medhold i, at Taberna Europe CDO II PLC ikke kan 

påberåbe sig erstatningsbestemmelsen i Section 2(1) i den engelske Misre-

presentation Act, idet det af Taberna Europe CDO II PLC lidte tab ikke var en 

konsekvens af en aftale indgået direkte med Roskilde Bank.  

 

Kurator har af de engelske advokater fået oplyst, at Taberna Europe CDO II 

PLC anmodede Court of Appeal om at meddele anketilladelse til at indbringe 

sagen for Supreme Court. Ved afgørelse af 8. december 2016 traf Court of 

Appeal imidlertid afgørelse om at give afslag på Taberna Europe CDO II PLC's 

ansøgning om anketilladelse.  

  

Taberna Europe CDO II PLC har haft 28 dage fra dommen er afsagt til at ind-

give ansøgning direkte til Supreme Court om at få anketilladelse. Taberna Eu-

rope CDO II PLC's advokater har oplyst over for konkursboets engelske advo-

kater, at der ikke inden for fristen er søgt om anketilladelse. Der er heller ikke 

søgt om forlængelse af fristen.  

 

Dommen af 8. december 2016, hvorefter Court of Appeal giver konkursboet 

medhold i anken og derved frifinder konkursboet, er således endelig. 

  

 

2.3 Øvrige aktiviteter 

 

 Ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer vedrørende 

krav overdraget til ny bank (og tredjemand) 

 Periodevise ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendel-

ser/bekræftelser vedrørende særligt pantebreve, herunder diverse un-

dersøgelser samt mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med "re-

kvirenten" (oftest Finansiel Stabilitet) i forbindelse hermed 

 Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities  

 Besvarelse af henvendelser fra tidligere aktionærer  

 Retssag anlagt af Finansiel Stabilitet mod den tidligere ledelse og revisi-

on i banken: Ingen bemærkninger 

 Udover ovennævnte er konkursboet part i et begrænset antal verseren-

de retssager 
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3. Honoraranmodninger mv. 

 

Skifteretten i Roskilde har godkendt kurators indstilling om et acontohonorar 

for perioden 9. juni 2016 til 9. december 2016 på kr. 606.000,00 + moms, 

idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 320 advokat- og juristtimer på 

kurators kontor, hvortil kommer yderligere mindre omkostninger i forbindelse 

med oversættelse mv.   

 

 

4. Boets afslutning 

 

Tidshorisonten i forbindelse med boets afslutning er afhængig af de tidsmæs-

sige rammer for de verserende - og eventuelle yderligere - retssager. Det er 

således kurators vurdering, at der kan forløbe yderligere 2 - 4 år, før boet kan 

afsluttes, men det forventes samtidig at et rimeligt overblik over de tidsmæs-

sige rammer vil foreligge i løbet af 1½ - 2½ år.  

 

 

Aarhus, den 8. januar 2017 

 

 

Jørgen Holst 

Kræver ingen underskrift  
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