
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse nr. 29 6. juli 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 1. halvår af 2018 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser: 

 

 Cirkulæreskrivelse nr. 28 af 8. januar 2018, herunder halvårsredegørelse 

 

 

2. Bobehandlingen 

 

I 1. halvår 2018 har kurator medvirket til følgende aktiviteter: 

 

2.1 Fortsat prøvelse af de i konkursboet anmeldte krav 

 

I 1. halvår 2018 har kurator fortsat gennemførelsen af den iværksatte prøvel-

se af de i konkursboet anmeldte krav, der ikke allerede er prøvede. Der har 

således været afholdt fordringsprøvelsesmøde den 18. april 2018.  

 

Forud for fordringsprøvelsesmødets afholdelse havde kurator valgt at skrive til 

de enkelte kreditorer, idet kurator herved gjorde rede for sin opfattelse, hvor-

efter de anmeldte krav på det foreliggende grundlag var forældede i forhold 

til konkursboet, medmindre de enkelte kreditorer kunne fremsende dokumen-

tation for, at der var foretaget fristafbrydende handlinger forinden forældel-

sens indtræden.  

 

Som følge af at kurator ikke havde modtaget den efterspurgte dokumentation 

for eventuelle fristafbrydende handlinger, indstilledes samtlige af disse 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 an-

lagt en sådan sag ved Skifteretten indenfor den fastsatte frist, hvorfor kura-

tors indstilling herefter må anses for endelig. 

 

Alle anmeldte krav er herefter prøvet. Størstedelen af de anmeldte krav er 

frafaldet eller afvist, men der verserer stadig ved Retten i Roskilde sager, 

hvor kreditorerne med gældsbogsnummer 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 og 

1015 gør gældende, at de har et erstatningskrav mod banken, nu konkursbo-

et for erhvervelse af Roskilde Bank-aktier efter råd fra banken. Tidshorisonten 

for disse sagers afgørelse har hidtil været usikker, idet man har afventet ud-

faldet af ledelsesansvarssagen i 1. instans. Der er berammet retsmøde til den 

17. september 2018, hvor visse spørgsmål om sagernes processuelle tilrette-

læggelse vil blive behandlet.  

 

 

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

banken 

 

Som omtalt i den seneste cirkulæreskrivelse nr. 28. af 19. januar 2018 blev 

der 7. november 2017 afsagt dom i den ved Østre Landsret verserende ledel-

sesansvarssag, 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 herefter inden ankefristens udløb indbragt Østre 

Landsrets afgørelse for Højesteret over for nogle af de oprindeligt sagsøgte 

(men ikke revisionsfirmaet). Ligeledes er påstanden nedsat. Pressemeddelel-

sen om ankesagen kan læses via følgende link: 

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

sV2&Action=1&NewsId=858 

 

Kurator antager, at der vil gå mere end 1 år, inden sagen kan hovedforhand-

les i Højesteret.  

 

Kurator har i øvrigt ikke grundlag for at vurdere, om ankesagens udfald kan 

få (økonomiske) konsekvenser for de udækkede  (dvs. de efterstillede) kredi-

torer i Roskilde Banks konkursbo. 

  

 

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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2.3 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. 

 

Retten i Roskilde har ved retsbog af 15. januar 2018 godkendt et acontoho-

norar til kurator for de i 2. halvår 2017 udførte aktiviteter (ekskl. retssagsar-

bejde) med i alt kr. 165.760,00 med tillæg af moms, eller i alt kr. 207.187,50. 

 

For så vidt angår perioden 16. december 2017 til 15. juni 2018 har kurator 

samtidig hermed anmodet Skifteretten om at godkende et acontohonorar på 

kr. 86.000,00 med tillæg af moms, idet der som grundlag herfor er anvendt 

36 advokat-/juristtimer på kurators kontor. Herudover har kurator anvendt 11 

advokat-/ juristtimer vedrørende den ved Retten i Roskilde verserende rets-

sag. Kurator vil søge om godkendelse af honorar for arbejdet i forbindelse 

med retssagsbehandlingen med virkning fra den 16. juni 2017 på et senere 

tidspunkt.  

 

 

4. Boets afslutning 

 

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

sige rammer for de verserende retssager. Kurators skøn i så henseende er 

uændret i forhold til cirkulæreskrivelse nr. 28, dvs. at der mindst vil forløbe 

1½ år, men nærliggende yderligere tid, inden bobehandlingen helt kan afslut-

tes. Kurator vil dog tiltstræbe, herunder af omkostningsmæssige grunde, at 

søge bobehandlingen afsluttet så hurtigt som muligt.  

 

 

Aarhus, den 6. juli 2018 

 

 

Jørgen Holst 

Kræver ingen underskrift  
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