2. NOVEMBER 2018
8914888 BOR

Redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4
Fjordbank Mors A/S under konkurs
Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011
Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør af konkurslovens § 125, stk.
4, redegøre for boets forhold.
Indledningsvis skal jeg henvise til de af mig tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af
konkurslovens § 125, stk. 1, dateret den 11. juli 2011 med tillæg af 20. juli 2011, i medfør af
konkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 24. oktober 2011, i medfør af konkurslovens § 125,
stk. 3, dateret den 24. april 2012, den 24. oktober 2012, den 24. april 2013, den 24. oktober
2013 samt i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret den 24. april 2014, 24. oktober
2014, 24. april 2015, 23. oktober 2015, 28. april 2016, 14. oktober 2016, den 6. april 2017,
den 6. oktober 2017 og den 5. april 2018.
En aktuel opgørelse over boets aktiver kan opstilles som følger:
1.
1.

AKTIVER
Tilgodehavende hidrørende fra
overdragelsesaftale indgået den 26.
juni 2011 med virkning fra den 24.
juni 2011, kl. 00.01
Der henvises til mine tidligere redegørelser.
kr.
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2.

3.

Ikke overdragne aktiver
Der henvises til mine tidligere redegørelser.
kr.
Omstødelige dispositioner
Der henvises til mine tidligere redegørelser.
kr.

Aktiver i alt – anslået

10.767.870,20

214.154,21 kr.

10.982.024,41

kr.

10.982.024,41

Drøftelserne imellem konkursboet og FS Finans IV A/S om størrelsen af en del af de passiver,
der blev overtaget af FS Finans IV A/S (tidl. Fjordbank Mors af 2011 A/S) som berigtigelse
af købesummen for bankens aktiver, er endnu ikke afsluttede. Undersøgelserne er fortsat koncentreret omkring opgørelsen af et større garantikrav. Konkursboet og FS Finans IV A/S afventer efter tidligere at have rettet henvendelse herom til EY (tidl. KPMG), som bistod med
beregning af den korrigerede dividende i december 2011, supplerende information om behandlingen af garantikravet
Kurator kan på ovennævnte baggrund fortsat ikke udelukke, at der - som følge af en efterfølgende regulering/reduktion af en del af de i sin tid afsatte ikke efterstillede passiver - kan
være udsigt til en vis efterbetaling fra FS Finans IV A/S til konkursboet. Efterbetalingen kan
vise sig at være af en sådan størrelse, at den vil muliggøre en mindre selvstændig yderligere
dividendeudbetaling fra konkursboet.
Det er dog fortsat ikke muligt at opstille et mere præcist skøn over størrelsen af en sådan
mulig efterbetaling eller en eventuel yderligere dividendeudbetaling. Årsagen hertil er, at der
- som anført ovenfor - fortsat pågår undersøgelser af en række passiver, herunder passiver
knyttet til tidligere garantistillelser foretaget af Fjordbank Mors A/S
2.

PASSIVER

Der er i konkursboet registreret følgende anmeldelser:
Konkurslovens § 97 (almindelige kreditorkrav)
Konkurslovens § 98 (efterstillede krav)
Passiver i alt
3.

kr.
kr.
kr.

3.230.055.114,10
577.199.026,70
3.807.254.140,80

OMSTØDELIGE DISPOSITIONER

Der henvises til mine tidligere redegørelser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 3 og 4.
4.

STRAFBARE FORHOLD

Der henvises til mine tidligere redegørelser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 3 og 4.
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5.

BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE

Kurators arbejde med sagen siden den 5. april 2018, hvor seneste redegørelse i medfør af
konkurslovens § 125, stk. 4, blev udsendt, udgør ca. 83 juristimer.
Der er således samlet anvendt knap 10.000 juristtimer, hvortil kommer et meget stort antal
sekretærtimer.
5.1

Prøvelse af krav i boet

Som tidligere oplyst, er hovedparten af de rejste kreditorkrav prøvet på nuværende tidspunkt.
Der udstår fortsat prøvelse af en række kreditorkrav, der rejser komplicerede juridiske spørgsmål. Arbejdet siden min seneste redegørelse har således også været relateret til disse større
og komplicerede krav.
Arbejdet hermed har nødvendiggjort drøftelser mellem kurator og FS Finans IV A/S samt
anmelderne, gennemgang af et betydeligt dokumentationsmateriale samt faktiske og juridiske
undersøgelser.
Samlet set har arbejdet med prøvelsen af kreditorkravene i perioden omfattet anslået ca. 31
juristtimer.
5.2

Andre bobehandlingsmæssige opgaver

I tillæg til arbejdet med prøvelse af de anmeldte kreditorkrav, har kurator i perioden siden
seneste redegørelse varetaget en række mere generelle bobehandlingsmæssige opgaver. Disse
opgaver har blandt andet bestået i drøftelser med FS Finans IV A/S, bistand til frigivelse af
udenlandske panter lyst til fordel for Fjordbank Mors A/S og besvarelse af diverse henvendelser fra boets kreditorer samt øvrig korrespondance.
Derudover har kurator fortsat haft arbejde i forbindelse med undersøgelse af opgørelsen af
bankens passiver, herunder i relation til den indgåede overdragelsesaftale. Dette arbejde pågår
fortsat og er fortsat - trods kurators tidligere forventning om det modsatte - endnu ikke afsluttet.
Der er på ovennævnte arbejde anvendt ca. 52 juristtimer siden sidste redegørelse.
6.

DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING

Den fremadrettede bobehandling består i prøvelse af de resterende krav samt afklaring af
passiveringsproblematikken, jf. ovenfor punkt 1.
Boet afventer tillige udfaldet af en verserende retssag i Højesteret mellem BEC og Amagerbanken Aktieselskab under konkurs henholdsvis FS Finans III A/S, idet denne sag angår forhold, der ligeledes gør sig gældende i forholdet mellem BEC og Fjordbank Mors A/S under
konkurs henholdsvis FS Finans IV A/S, og for hvilke der er indgået en suspensionsaftale.
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Afslutning af bobehandlingen kan tidligst påbegyndes, når der foreligger en afklaring af
ovennævnte forhold.
7.

ACONTOSALÆR

Kurator har ikke siden seneste redegørelse anmodet skifteretten om udbetaling af aconto salær.
8.

NÆSTE KREDITORINFORMATION

Næste kreditorinformation med redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive
udsendt til de kreditorer, der forventes at opnå dividende, senest den 5. april 2018.
København, den 2. november 2018
Advokatfirmaet Poul Schmith

v/Boris Frederiksen
– Partner, Advokat (H)
I dennes fravær underskrevet af
Jesper Freinsilber
– Advokat (L)
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