Jørgen Holst
Seniorpartner

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

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

J.nr. 039560-0002/220 JHO/JGE
ID: |10336

Cirkulæreskrivelse nr. 35

8. juli 2021

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 2021 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:
•

2.

Cirkulæreskrivelse nr. 34 af 8. januar 2021, herunder halvårsredegørelse

Bobehandlingen
I 1. halvår 2021 har kurator medvirket til følgende aktiviteter:

2.1

Prøvelse af de i konkursboet anmeldte krav
Kurator forventer ikke at modtage anmeldelser af nye krav i konkursboet, idet
sådanne krav må anses for forældede.

2.2

Retssag anlagt af Finansiel Stabilitet mod den tidligere ledelse og revision i
banken
Sagens hovedforhandling i Højesteret er berammet til 7 retsdage i november
2022.
Kurator forventer ikke, at ankesagens udfald vil få (økonomiske) konsekvenser for de udækkede (dvs. de efterstillede) kreditorer i Roskilde Banks konkursbo, der således uændret ikke forventes at modtage dækning.
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2.3

Øvrige aktiviteter
•
•

3.

Ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer, hhv. fogedretten vedrørende krav overdraget til ny bank (og tredjemand)
Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities

Honoraranmodninger mv.
Der er i perioden ikke sendt honoraranmodning til retten.

4.

Boets afslutning
Hovedforhandlingen i Højesteret i den såkaldte ansvarssag er berammet til 1.
halvdel af november 2022. Konkursboet bør derfor senest kunne afsluttes i
månederne herefter.
Da sagens udfald imidlertid ikke vil få indflydelse på den manglende dækning
i boet til efterstillede kreditorerne, vil kurator arbejde for, at konkursbehandlingen afsluttes tidligere, om muligt inden udgangen af 2021.

Aarhus, den 8. juli 2021
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