
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse nr. 28 8. januar 2018 

 

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 2017 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser: 

 

 Cirkulæreskrivelse nr. 27 af 7. juli 2017, herunder halvårsredegørelse 

 

 

2. Bobehandlingen 

 

I 2. halvår 2017 har kurator medvirket til følgende aktiviteter: 

 

2.1 Iværksat prøvelse af de i konkursboet anmeldte krav 

 

I 2. halvår 2017 har kurators arbejde hovedsageligt været forbundet med den 

fortsatte gennemførelse af den i 2. halvår 2016 iværksatte prøvelse af de i 

konkursboet anmeldte krav, der ikke allerede er prøvede. 

 

Forud for fordringsprøvelsesmødets afholdelse havde kurator valgt at skrive til 

de enkelte kreditorer med opfordring til at dokumentere og konkretisere de 

anmeldte krav indenfor en nærmere fastsat tidsfrist. Kurator havde på denne 

baggrund indkaldt til samt afholdt møde til prøvelse af hovedparten af de i 

konkursboet resterende anmeldte krav den 12. oktober 2017, da den af kura-

tor fastsatte frist var udløbet på dette tidspunkt.  

 

Som følge af at kurator - trods opfordring hertil - ikke havde modtaget den 

efterspurgte dokumentation for de anmeldte krav, indstilledes samtlige af dis-

se krav til afvisning. 
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Kurator har herefter afventet udløbet af den i konkursloven fastsatte frist for 

kreditorernes eventuelle anlæggelse af sag ved Skifteretten med påstand om, 

at kurators indstilling tilsidesættes. Kurator bekendt har ingen kreditorer - 

med en enkelt undtagelse - anlagt en sådan sag ved Skifteretten indenfor den 

fastsatte frist, hvorfor kurators indstilling herefter må anses for endelig. 

 

Herudover udestår kurators fordringsprøvelse af nogle enkelte krav, som er 

anmeldt i konkursboet i 2. halvår 2017. Kurator agter for disse kravs ved-

kommende at indkalde til et nyt fordringsprøvelsesmøde i løbet af 1. kvartal 

2018.    

 

2.2 Retssager anlagt af Taberna Europe CDO II PLC mod Selskabet af 1. septem-

ber 2008 A/S under konkurs ved the Court of Appeal, Storbritannien, hhv. ved 

Retten i Roskilde (BS 7A-2294/2011) 

 

Retssagerne er afsluttet, efter at konkursboet har fået medhold. De tilkendte 

omkostninger ved retssagen i Danmark er afregnet. En del af de opgjorte 

omkostninger ved den engelske sag er afregnet. De betalte omkostningsbeløb 

er afregnet til Finansiel Stabilitet, der har udlagt omkostningerne ved førelse 

af sagerne.  

 

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

banken 

 

Som varslet i seneste cirkulæreskrivelse nr. 27 af 7. juli 2017 blev der 7. no-

vember 2017, kl. 10.00 afsagt dom i den ved Østre Landsret verserende le-

delsesansvarssag, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod medlemmerne af 

den tidligere ledelse i Roskilde Bank A/S samt bankens revisorer. 

 

Om dommen se eventuelt: 

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domier

statningssagmodledelseogrevisioniRoskildeBank.aspx 

 

Af Østre Landsrets domsresumé offentliggjort den 7. november 2017, der kan 

læses via ovennævnte link, fremgår, at alle de sagsøgte frifindes.  

 

Finansiel Stabilitet har ved en pressemeddelelse af 4. december 2017 med-

delt, at det er besluttet at dele af Østre Landsrets dom ankes til Højesteret. 

Pressemeddelelsen kan læses via følgende link: 

https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=1837&PID=3961&M=New

sV2&Action=1&NewsId=858 

 

Kurator har endnu ikke haft lejlighed til nærmere at drøfte dommen eller an-

kesagens eventuelle konsekvenser for konkursboet med Finansiel Stabilitet. 

  

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomierstatningssagmodledelseogrevisioniRoskildeBank.aspx
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomierstatningssagmodledelseogrevisioniRoskildeBank.aspx
https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=1837&PID=3961&M=NewsV2&Action=1&NewsId=858
https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=1837&PID=3961&M=NewsV2&Action=1&NewsId=858
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2.4 Øvrige aktiviteter 

 

 Ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer vedrørende 

krav overdraget til ny bank (og tredjemand) 

 Periodevise ekspeditioner i forbindelse med kuratorgodkendelser/ 

bekræftelser vedrørende særligt pantebreve, herunder diverse undersø-

gelser samt mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med "rekviren-

ten" (oftest Finansiel Stabilitet) i forbindelse hermed 

 Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities  

 Udover ovennævnte er konkursboet part i en verserende retssag vedrø-

rende nogle muligvis sammenhængende krav, der er udløbere af prø-

velsen af anmeldte krav i boet 

 

 

3. Honoraranmodninger mv. 

 

Kurator har for samme tidsperiode som nærværende halvårsredegørelse ved-

rører samtidig hermed anmodet Skifteretten om et acontohonorar på  

kr. 221.000,00 + moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 100 ad-

vokat- 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 

på nuværende tidspunkt kurators vurdering, at der kan forløbe yderligere 2 - 

3 år, før boet kan afsluttes, men det forventes samtidig, at et rimeligt overblik 

over de tidsmæssige rammer vil foreligge i løbet af 1½ - 2 år. Kurator vil lø-

bende undersøge muligheden for en tidligere afslutning af konkursbehandlin-

gen.  

 

 

Aarhus, den 8. januar 2018 

 

 

Jørgen Holst 

Kræver ingen underskrift  
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