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Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling - K-366/11-A 

Vi skal herved som kuratorer i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende redegø
relse i medfør af konkurslovens§ 125, stk. 4, vedrørende konkursboets forhold. 



Der skal indledningsvis henvises til de af os tjdligere udfærdigede redegørelser i medfør af 
henholdsvis konkurslovens § 125, stk. 1, dateret 15. marts 2011, henholdsvis i medfør af 
konkurslovens§ 125, stk. 2, dateret 7. juni 2011 og henholdsvis i medfør af konkurslovens§ 
125, stk. 3 og stk. 4, dateret 7. december 2011, 7.juni 2012, 7. december 2012, 7.juni 2013, 
7. december 2013, 6.juni 2014, 7. december 2014, 8.juni 2015, 7. december 2015, 7. decem
ber 2016, 7. juni 2017, 12. december 2017 og senest 12. juni 2018. 



Endvidere henvises der til den af os fælles udsendte cirkulæreskrivelse 3, dateret den 11. juli 
2011 samt de af kurator, advokat Jørgen Holst separat udsendte cir~ulæreskrivelser dateret 
den 30.januar 2015, hhv. 6.juli 2018. 

1. INDLEDNING 

Der henvises til det i vores tidligere redegørelser anførte ·omkring den imellem Amagerban
ken Aktieselskab og Amagerbanken af 2011 A/S (nu FS Finans IiI A/S - herefter Amager
banken af-2011 A/S) indgåede aftale af 6. februar 2011. Værdien af de overdragne aktiver 
blev ved vurderingsrevisorernes endelige værdiansættelse, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 
G, stk. 8, den 17. juni 2011 forhøjet til at udgøre kr. 22.834.000.000 før modregninger. 




Baseret på den nye va,rdiansættelse og baseret på en samtidig af Amagerbanken af 2011 A/S, 
Finansiel Stabilitet A/S og konkursboet foretaget revideret opgørelse af passiverne viste det 
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sig, at der var ca. kr. 6.700.000.000 yderligere til fordeling blandt de di'videndeberettigede 
ikke-efterstillede kreditorer. 

21. DECEMBER 2018 

Konsekvensen heraf er, at Amagerbanken af 2011 A/S som led i købesumsberigtigelsen for 
de overtagne aktiver skal betale 84,4 % af de i konkursboet anerkendte ikke efterstillede for
pligtelser forudsat, at sådanne krav dels er anmeldt over for Amagerbanken af201 l A/S inden 
for den i lov om finansiel stabilitet fastsatte proklamafrist, dels at kravene anerkendes i for
bindelse med fordringsprøveisen i konkursboet. 



-
· 

I henhold til overdragelsesaftalen af 6. februar 2011 fremgår det supplerende, at købesummen 
mellem parterne skal reguleres med et beløb sv.arende til det eventuelle nettooverskud i for
bindelse med afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S. Aftalens bestemmelser er på dette 
punkt udformet i fuld overensstemmelse med reglen i lov om finansiel stabilitet, § 16 G, stk. 
12. 



Den endelige størrelse af købesumsreguleringen vil først kunne opgøres, når nettooverskud
det i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S kendes. Der henvises nær
mere om værdien af købesumsreguleringen til det nedenfor anførte. 




Det skal på ny fremhæves, at købesumsreguleringens værdi for konkursboet afhænger af net
toresultatet af afviklingen af Amagerbanken af201 l A/S, hvilket igen er direkte afhængig af 
blandt andet det løbende resultat af driften af Amagerbanken af 2011 A/S, herunder i et vist 
omfang udfaldet af de fordringsprøvelsessager, der fortsat verserer i konkursboets regi. 



2. INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES V ÆRDIANSÆTTEL
SESRAPPORT 



Der henvises herom til det i redegørelse i medfør af konkurslovens§ 125,.stk. 3, dateret 7. 
februar 2011 anførte. 

·3_ KONKURSBOETS AKTIVER 

I konsekvens af den aftale, der blev indgået den 6'. februar 2011, jf. regelsættet i lov om fi
nansiel stabilitet (bankpakke III) blev som udgangspunkt samtlige aktiver overdraget fra 
Amagerbanken Aktieselskab til Amagerbanken af 2011 A/S. 



I praksis viste det sig dog, at nogle aktiver grundet dels forkøbsrettigheder, dels vedhængende 
passiver, der muligt medfører, at aktivet har/havde reel negativ værdi, ikke kunne overdrages. 

· Af disse årsager består konkursboets aktiver, jf. nedenfor, dels af værdien af sådanne ikke 
overdragede/overdragelige aktiver, dels af den skyldige købesumsregulering/earn-out, jf. be
stemmelsen i lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12. 



Henset til størrelsen af den i henhold til købesumsreguleringen forventede betaling til kon
kursbQet er disse to aktivtyper dog nu slået sammen, og begge indgår nu i den tilgodehavende 
købesumsregulering. 
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Aktiverne kan derfor, jf. nedenfor, til skønnede dagsværdier opstilles som følger: 

1. Tilgodehavende hidrørende fra overdragelsesaftale indgået 
6. februar 2011 

A. Ov~rdragelsen omfatter som tidligere beskrevet samtlige se!
skabets aktiver ?ortset fra aktiver med reel negativ værdi. 

-
, 

Overdragelsen omfattede således bankens kassebeholdning, ud
lån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, vær
dipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i dat
terselskaber og associerede virksomheder, grunde og bygnin
ger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler, goodwill og 
immateridle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige ma
terielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehave-nde 
skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver, herun
der eventuelle erstatningskrav mod selskabets/"gammel" banks 
ledelse 










Købesummen for disse aktiver er efter fradrag for de ikke 
overdragelige a~tiver - jf. lov om finansiel stabilitet§ 16 g, stk. 
8 og 9 - af vurderingsrevisorerne endeligt opgjort til kr. 
22.834.000.000 før visse modregninger. 

. 

Købesummen - opgjort med fradrag for de ikke-overdragelige 
aktiver - er foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke efter
stillede gældsposter modsvarende en forholdsmæssig andel af 
de samlede anmeldte og anerkendte ikke-efterstillede kreditor
krav i Amagerbanken Aktieselskab. · 


· 



De overtagne gældsposter, der er anvendt/vil blive anvendt til 
berigtigelse af købesummen, består af foranstillede krav, jf. 
konkurslovens § 94 og 95 samt 84,4 % af de pr. overtagelses
tidspunktet opgjorte og efterfølgende godkendte ikke efterstil
lede kreditorer, jf. konkurslovens § 97, jf. nærmere herom ne
denfor under passiver. 





Den endelige købesum forhøjes efter lov om finansiel stabilitet 
§ 16 g, stk. 12 samt i henhold til den indgåede overdragelsesaf
tale yderligere med et eventuelt nettooverskud fra Amagerban
ken af 2011 A/S i forbindelse med videreoverdragelse af ban
kens aktiviteter, realisation af de overtagne aktiver eller ved li
kvidation af Amagerbanken af2011 A/S. 






Købesumsreguleringens størrelse er fortsat forbundet med en 
vis usikkerhed. Usikkerheden knytter sig til det forhold, at af-

Side 3/ 13 



Advokatfirmaet Poul Schmith 

· viklingen af Amagerbanken af 2011 A/S ikke er endeligt tilen
debragt, hvorfor navnlig værdiansættelsen af den endnu ikke af
viklede overdragne resterende lånportefølje har betydning. 




Købesumsreguleringen kan dog omvendt blive positivt påvi)'.ket 
ved en eventuel nedregulering af afsatte og fortsat bestridte 
krav, anmeldt over for "ny" bank og konkursboet, eller såfremt 
de tidligere foretagne nedskrivninger på udlånsporteføljen vil 
kunne tilbageføres. 

. 
· 

Værdien af købesumsreguleringen, jf. ovenfor, er· opgjort af 
Amagerbanken af 2011 A/S efter allerede afholdte omkostnin
ger, herunder de til dato afholdte omkostninger til konkursboets 
behandling, der,jf. den indgåede overdragelsesaftale, dækkes af 
Amagerbanken af 2011 A/S. 



Der foreligger ikke p.t. opdaterede tal herpå. 

Indtil videre optages værdien af købesumsreguleringen (earn
out'en) med et beløb modsvarende det i Amagerbanken af201 l 
A/S'/FS Finans III A/S' årsrapport for perioden 1. januar - 31 . 
december 2016 passiverede beløb, dvs. kr. 1.521.000.000,-. Be
løbet vil dog, jf. ovenfor, m:uligvis blive reduceret/forøget 
. 

21. DECEMBER 2018 

kr. 1.521.000.000,00 

2. Ikke overdragne aktiver 
Der foreligger, jf. det ovenfor anførte, en række aktiver, der 
grundet deres natur eller vedhængende forkøbsrettigheder mv. 
har,vist sig ikke at kunne overdrages ved overdragelsesaftalen. 

Kuratorerne ·er og har været i løbende dialog med Amagerban
ken af 2011 A/S ' om sådanne aktiver og håndteringen heraf. 

-

Det har som tidligere beskrevet i denne forbindelse været nød
vendigt at igangsætte og afvikle en række komplicerede for
købsretsprocedurer, hvilken aktivitet er afsluttet senere. 




Efter aftale imellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 
AIS indgår værdien af disse ikke overdragelige ~ktiver aktuelt i 
den ovenfor opgjorte værdi af købesumsreguleringen. 

. 
kr. 0,00 --------~~-

AKTIVER I ALT - frie - anslåede ,!,!k~r·===~l.!c!e=52!!,l!,!.~OO=O!=!c.O=O~O='=.O=O 

Baseret på situationen, som den foreligger oplyst for kuratorerne for nærværende, er der så
ledes udsigt til , at kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs på et senere tids
punkt vil kunne modtage·en yderligere dividende fra konkursboet udover den dividende, der 
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' ............. ...................... ········ ····················· 

i direkte konsekvens af den i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte købesums
berigtigelse er betalt ved overtagelse af en forholdsmæssig andel af de ikke efterstillede kre
ditorkrav. 




Den mulige positive købesumsregulering skal dog holdes op imod størrelsen af de endn~ ikke 
fuldt dækkede ikke efterstillede krav (15,6 % af de på overtagelsesdagen bestående ikke ef
terstillede forpligtigelser) samt den yderligere efterstillede ansvarlige kapital. 



Kuratorerne har tidligere konstateret, at det må anses for tilnærmelsesvis udelukket, at kon
kursboet via købesumsreguleringen kan modtage et beløb, der vil muliggøre fuld indfrielse 
af de ikke efterstillede kreditorer, hhv. at købesumsreguleringen kunne bevirke, at der kunne 
blive tale om (begrænset) dækning af de efterstillede kreditorkrav. Det er dog aktuelt kurato
rernes vurdering, at konkursboet via købesumsreguleringen vil modtage et beløb, der vil mu
liggøre en noget større dækning af de ikke efterstillede kreditorer, der hidtil allerede har mod
taget dividende på 84,4%, således at dækningen til disse kreditorer vil udgøre 90 % eller 
eventuelt et endnu større beløb, alt afhængig af den endelige prøvelse af endnu ikke prøvede 
krav, henholdsvis gennemførelse af købesumsreguleringen. 







Der henvises i øvrigt til det i vor redegørelse i medfør af konkurslovens§ 125, stk. 3, dateret 
7. december 2012 herom anførte. 

Det .kan her afslutningsvis fortsat konstateres, at der ikke er udsigt til (delvis) dækning af 
aktionærkrav og tilsvarende krav. 

For så vidt angår den nu afsluttede retssag .anlagt af konkursboet v/kurator, advokat Jørgen 
Holst mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet henvises til cirkulæreskrivelse af6.juli 2018 
til kreditorerne. Østre Landsrets dom af 29. juni 2018 i sag 12. afdeling B-871-15 og B-1170-
17 indebar, at konkursboet ikke via disse sager fik tilført yderligere midler til dækning af 
kreditorernes krav. Muligheden for at en eller flere kreditorer "overtog" sagen fra konkurs
boet, er ikke blevet udnyttet, hvorfor Østre Landsrets dom af 29. juni 2018 er endelig. 


·

4. PASSIVER 

Der er af kuratorerne i forbindelse med behandlingen af konkursboet modtaget et meget stort 
antal krav fra kreditorer i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. 

Der er til og med dags dato modtaget anmeldelse fra 3.065 kreditorer. 

Anmeldelserne dækker dels over krav, som var kendt af Amagerbanken Aktieselskab forud 
for konkursen, dels over en række andre krav, herunder erstatnings- og omstødelseskrav. 

Den altovervejende del af de anmeldte krav opgjort efter antal er på nuværende tidspunkt 
prøvet, men der udestår et antal komplicerede fordringsprøvelsessager, der enten verserer ved 
skifteretten, eller hvor konkursboet har færdiggjort eller er i færd med at færdiggøre indstil
linger til de anmeldte krav, og hvor der i en periode har pågået drøftelser om mulige forligs
mæssige løsninger med anmelderne. 
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På nuværende tidspunkt kan de aktuelt anmeldte krav opgøres som følger: 

Krav i medfør af konkurslovens § 93 kr. 637.273,00 
Krav i medfør af konkurslovens § 95 kr. 9.143.084,83 
Krav i medfør af konkurslovens § 97 kr.11.410.467.013,82 
Krav i medfør af konkurslovens § 98 kr. 1.455.156.391,88 

Som tidligere nævnt har kreditorerne ved anmeldelse ofte anvendt uensartede opgørelsesprin
cipper for de opgjorte krav. Nogle kreditorer har opgjort deres krav som bruttokrav pr. kon
kursdagen forud for modtagelse af acontodividende i medfør af lov om finansiel stabilitet, 
mens andre har opgjort kravene som nettokravet efter modtagelse af acontodivideride. Hertil 
kommer, at et antal indehavere af kapitalbeviser og aktier i Amagerbanken Aktieselskab har 
anmeldt ikke beløbsmæssigt fikserede krav, der mest nærliggende har måttet opfattes sqm 
erstatningskrav. 




Konkursboet har løbende - sag for sag - tilstræbt at afklare disse ikke beløbsmæssigt fikserede 
krav, og der er i denne proces sket afvisning af et stort antal krav, der ikke nærmere var blevet 
begrundet eller/og ikke var beløbsmæssigt opgjort. 

Gennemgangen og ensartningen af kreditorkravene er i meget vidt omfang afsluttet på nuvæ
rende tidspunkt, men der,udestår en ikke ubetydelig løbende arbejdsopgave med at få regi
streret resultatet af gennemgangen og sikre; at de ovenfor opgjorte beløb i de enkelte kon
kursklasser også er udtryk for de reelle bruttokrav før udbetaling af acontodividende, jf. lov 
om finansiel stabilitet, således at der opnås et fuldt retvisende billede af passivsiden i kon
kutsboet. 







Arbejdet he1med pågår løbende. 

Da Amagerbanken af201 l A/S' hæftelse.,jf. lov om finansiel stabilitet, er en refleksvirkning 
af Amagerbanken Aktieselskab under konkurs' hæftelse, ~r det mellem konkursboet og Ama
gerbanken af 2011 A/S aftalt, at fastlæggelsen af fordringerne som udgangspunkt sker i for
bindelse med prøvelsen af de anmeldte krav i konkursboet både med virkning for konkursboet 
og Amagerbanken af2011 A/S. 




Dette har løbende inedført behov for et samarbejde imellem konkursboet og Amagerbanken 
af2011 A/S. 

Dette samarbejde og denne fremgangsmåde har været praktiseret i forbindelse med samtlige 
vurderinger af indkomne krav i perioden efter konkursdekretets afsigelse. 

Baseret herpå er der til dato afholdt fordringsprøvelsesmøder henholdsvis den 2. maj 2011, 
4. juli 2011, 22. august 2011, 28. september 2011, 28. oktober 2011, 20. december 2011, 14. 
februar 2012, 27. marts '2012, 9. maj 2012, 20. juni 2012, 12. september 2012, 17. oktober 
2012, 5. december 2012. 20. marts 2013, 25. juni 2013, 11. juli 2013, 24. september 2013, 
20. november 2013, 8.januar 2014, 10. marts 2014, 23. april 2014, IO.juli 2014, 14. august 
2015, 12. oktober 2015 og 22. februar 2018. 

Side 6/13 



Advokatfirmaet Poul Schm,ith 21. DECEMBER 2018 

Der er til dato sket afvisning af krav anmeldt med nominelle beløb på kr. _ca. 1,6 mia. Der er 
herudover sket afvisning af et meget stort antal ikke beløbsmæssigt fikserede anmeldelser 
med et beløbsmæssigt potentielt samlet væsentligt krav . . 

På nuværende tidspunkt er der sket en fordringsprøvelse af i alt 1972 krav. Det bemærkes, at 
en betydelig del af de ikke formelt prøvede krav reelt vil kunne betragtes som afklarede og 
prøvede henset til den gennemførte korrespondance med anmelderne om, hvorvidt de pågæl
dende fastholdt deres aktiekrav som erstatningskrav i konkursboet. 



Der verserer fortsat retssager om ~n del af de afviste krav. 

Der gennemføres løbende hovedforhandling i fordringsprøvelsessagerne, herunder er der i 
efteråret 2016 gennemført hovedforhandling i en af de betydende fordringsprøvelsessager 
henover 20 retsdage for Østre Landsret. 

Østre Landsret afsagde den 23. december 2016 dom, der gav anmelderen medhold. Dommen 
er efterfølgende af boet og FS Finans III A/S anket til Højesteret. Forberedelserne pågår fort
sat, og sagen e_r berammet til hovedforhandling i januar 2019. 



Der er i april 20·17 gennemført hovedforhandling i en anden betydelig fordringsprøvelsessag. 
Sø- og Handelsretten afsagde dom i sagen den 23. juni 2017 og gav konkursboet fuldt med
hold. Herved blev konkursboet.frigjort for et krav på kr. 47 mio. Dommen er endelig. 



Konkursboet har endvidere indgået et forlig med Nykredit Bank A/S, Nykredit Realkredit 
A/S og Totalkredit A/S vedrørende et afNykredit Bank A/S anmeldt krav på et beløb på mere 
end 200 mio. kr. 

Nykredit Bank A/S havde i sin anmeldelse over for konkursboet gjort gældende, at man var 
berettiget t_il at foretage modregning i et krav på mere end 70 mio. kr. , som' oprindeligt tilkom 
Amagerbanken Aktieselskab over for Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S, men som 
blev overdraget til FS Finans III A/S (tidl. Amagerbanken af2011 A/S) ved overdragelsesaf
tale af 6. februar 2011 . 

-
· 

Forliget indebærer, at Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S har honoreret størstedelen 
af tilgodehavendet til FS Finans III A/S (tidl. Amagerbanken af2011 A/S). 

FS Finans III A/S og konkursboet skal samtidig anerkende et -korrigeret krav: fra Nykredit 
Bank A/S på ca. 35 mio. kr. 

Konkllrsboet . har siden seneste redegørelse foretaget en formel fordringsprøvelse af det af 
Nykredit Bank A/S anmeldte krav. ,

Konkursboet har i forligsaftaleri underlagt sig en fortrolighedsbestemmelse, som indebærer, 
at forliget ikke kan omtales yderligere i detaljer i nærværende cirkulæreskrivelse. 

Herudover er konkursboet fortsat i drøftelser med en række kreditorer, der har modtaget ud
kast til afvisningsskrivelser vedrørende større krav. 
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Når fordringsprøveisen af de enkelte krav er endeligt gennemført, er der imellem konkursboet 
og Amagerbanken af 2011 A/S indgået aftale om, at Amagerbanken af 2011 A/S udbetaler 
den i lov om finansiel stabilitet forudsatte acontodividende opgjort til 84,4 % af de godkendte 
krav. .

Bortset fra et antal komplicerede problemsager Vedrørende en række anmeldte større eller 
principielle krav er det fortsat forventningen, at de i forbindelse med konkursen opgjorte og 
anmeldte krav for hovedpa1tens vedkommende vil være endeligt prøvet inden udgangen af 
2016. 

· 

Der er dog fortsat en række sager, hvor der er dialog imellem kuratorerne og anmelderne, jf. 
det herom ovenfor anførte. 

Om dette fører til anlæg af yderligere fordringsprøvelsessager, kan ikke på nuværende tids
punkt vurderes, men anses for sandsynligt. 



5. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER 

Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige forhold er som tidligere anført afsluttet. 

Der er for nærværende indgået suspensionsaftaler og procesaftaler vedrørende tr~ forhold, og 
der er anlagt to omstødelsessager, der aktuelt er suspenderet i henhold til indgåede procesaf
taler, og hvor omstødelsessagernes videreførelse afventer udfaldet af den imellem FS Finans 
III/ Amagerbanken af 2011 A/S anlagte erstatningssag mod "gammel" ledelse i Amagerban
ken Aktieselskab. 

· 



Den ene af.qisse sager er suspenderet yderligere efter at Retten i Lyngbys dom i erstatnings
sagen er anket til Østre Landsret. 



6. MULIGE ERSTATNINGSKRAV 

Amagerbanken af 2011 A/S har anlagt erstatningssag mod medlemmerne af den tidligere le
delse ("gammel" ledelse) i Amagerbanken Aktieselskab. 



Den tidligere ledelse i Amagerbanken Aktieselskab blev ved retten i Lyngbys dom frifundet 
for det af FS Finans III A/S rejste erstatningskrav hidrørende fra tabet på en række engage
menter i Amagerbanken Aktieselskab. 



I det omfang ankesagen gennemføres me.d et for Amagerbanken af 2011 A/S gunstigt resultat, 
vil nettoprovenuet herved indirekte tilgå konkursboet, jf. den i overdragelsesaftalen indgåede 
earn-out-bestemmelse. 

Kuratorerne er derfor - og vil fortsat fremadrettet være - i diaiog med den af Amagerbanken 
af2011 A/S i denne forbindelse antagne advokat samt Finansiel Stabilitet og Amagerbanken 
af 2011 A/S i et nærmere aftalt omfang med henblik på løbende at være opdateret på udvik
lingen i sagen. 
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For så vidt angår den af konkursboet v/kurator, advokat Jørgen Holst anlagte retssag mod 
Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet om disse instansers eventuelle erstatningsansvar for det 
tab, som de ikke efterstillede kreditorer i Amagerbankens Aktieselskab under konkurs har lidt 
ved, at Amagerbanken Aktieselskab blev afviklet efter bankpakke III og ikke bankpakke I, 
henvises til det ovenfor i punkt 3 afslutningsvis anførte tillige med omtalen på side 9 i rede
gørelse i medfør af konkurslovens§ 125, stk. 4, af 12.juni 2018 samt ovennævnte cirkulæ
reskrivelse af 6.juli 2018. 




7. EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD 

Der henvises til det i tidligere redegørelser anførte. 

8. ANDRE FORHOLD 

Kuratorerne har indbragt en række forhold med relation til årsrapporten 2008 for Revisor
nævnet. 



Der har i perioden været en del korrespondance og drøftelser i denne anledning, og sagen for 
Revisornævnet er berammet til mundtlig forhandling i april m~ned 2016. 

Sagen har i april måned 2016 været mundtligt forhandlet i revisornævnet, og der er den 13. 
juni 2016 fremkommet en afgørelse, hvorefter revisorerne pålægges en bøde på kr. 10.000,00 
for 2 konkrete forhold. 

9. GODKENDT ACONTOHONORAR 

Kuratorerne har ikke siden seneste redegørelse anmodet om acontohonorar. 

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling har den 11. april 2018 godkendt et yderligere aconto
vededag på kr. 18.390.000 med ti'llæg af moms til kuratorerne, advokat Boris K. Frederiksen 
og advokat Jørgen Holst, jf. redegørelse fra kuratorerne af 9. april 2018. Det her omhandlede 
honorar vedrører arbejdet udfø1i i perioden 7. februar 2015 til 7. februar 2017. 



10. ARBEJDET MED SAGEN SIDEN SENESTE REDEGØRELSE 
' . 

Kuratorernes arbejde med sagen har siden den 7. juni 2018, hvor seneste redegørelse i medfør 
af konkurslovens§ 125, stk. 4, blev sendt, fmisat været betydeligt. 

Der er i denne forbindelse i tiden efter den 7. juni 2018 anvendt ca. 918 juristtimer, hvortil 
kommer et stort antal sekretærtimer. 

Antallet af sekretærtimer har under hensyntagen til det meget store antal kreditorkrav i kon
kursboet været betydeligt og langt udover, hvad der sædvanligt medgår til behandling af kon
kursboer. 


-

· 

Arbejdet har i perioden primært omfattet følgende hovedkategorier: 
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I. Prøvelse af krav i konkursboet 

Der har som tidligere været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem konkursboet og Ama
gerbanken af 2011 A/S og i visse sammenhænge Finansiel Stabilitet om opgørelsen af de 
anmeldelsesberettigede krav over for Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og Ama
gerbanken af201 I A/S. 





Om de overordnede rammer og de i denne forbindelse aftalte principper henvises til vores 
redegørelse i medfør af konkurslovens§ 125, stk. 3, dateret 7. december 2011; side 13, pkt. 
5. 

1 
" 

Omkring status på fordringsprøveisen henvises til punkt 4 ovenfor, idet det dog skal bemær
kes, at der på nuværende tidspunkt er sket prøvelse af et meget stort antal· kreditorkrav ( 1972). 



Der udestår fordringsprøvelse af og fordringsprøvelsessager vedrørende et antal større og 
komplekse krav. 

En række af de fordringsprøvelses'sager, der verserer for Sø- og Handelsretten og som for 
enkeltes vedkommende er blevet hovedforhandlet i perioden og for andres vedkommende 
fortsat verserer, medfører et betydeligt arbejde i forbindelse med afgivelse af processkrifter 
og forberedelse af hovedforhandlinger, idet en række af sagerne nødvendiggør tilvejebrin
gelse af overordnede oplysninger vedrørende den økonomiske status i Amagerbanken Aktie
selskab i 2010, herunder udviklingen i nedskrivninger mv. samt i enkelte tilfælde tillige nær
mere undersøgelser·af komplekse finansielle kontraktforhold mv. 

·




Der er på nuværende tidspunkt registreret anmeldte krav fra i alt 3.073 kreditorer med sam
lede opgjorte forpligtelser (blandet brutto/netto) for i alt kr. 12.875.403.763,53. 



Med enkelte undtagelser har ingen af de aktionærer, der tidligere har fået afvist krav, indbragt 
konkursboets afvisning for domstolene, og afvisningen af disse erstatningskrav fra aktionærer 
i niveau ca. kr. I - 2 mia. er således endelig. 

Prøvelsen af disse erstatningskrav samt en række andre komplicerede erstatningskrav fra en 
række samarbejdspartnere har samlet set medført en betydelig fortsat arbejdsbyrde og har 
såvel konkret i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs samt i andre sammenhænge haft 
en vidererækkende og mere principiel betydning. 

Der er herudover i april 2017 gennemført hovedforhandling i en væsentlig fordringsprøvel
sessag. 



Den i seneste redegørelse omtalte dialog med Forbrugerombudsmanden vedrørende prøvelse 
af erstatningskrav med tilknytning til Kalvebod og ScandiNotes obligationer er fortsat i peri
oden omfattet af denne redegørelse. Det er efter konkursboets opfattelse lykkedes på sa,gsbe
handlerniveau at nå til enighed om en forligstekst, som omfatter prøvelsesmetoden og kom
pensationen til de kreditorer, som har anmeldt krav i Konkursboet som følge af tab på Kalve
bod obligationer. Det bemærkes i denne forbindelse, at dialogen med Forbrugerombudsman





-
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den ikke har omhandlet ScandiNotes obligationer, som vil blive prøvet selvstændigt af kon
kursboet. Baggrunden for at nævnte krav endnu ikke er prøvet, men derimod sat i bero er, at 
kreditorer, som har anmeldt krav relateret til ScandiNotes obligationer tillige har anmeldt 
krav relateret til Kalvebod obligationer. 
Konkursboet afventer på nuværende tidspunkt Forbrugerombudsmandens og FS III Finans 
A/S' endelige godkendelse af det forligsudkast, der på sagsbehandlerniveau er opnået enighed 
om. 

Arbejdet med prøvelsen af kreditorkravene, som primært har relateret sig til forligsforhand
linger med Forbrugerombudsmanden, har i perioden omfattet anslået 519 juristtimer. 



4. Opfølgning på mulige erstatningskrav 

Der henvises til punkt 6 - Mulige erstatningskrav, ovenfor side 10 og 11 . 

, 

Der er i denne forbindelse anvendt ca. 128 juristtimer . 

. 5. Andre bobehandlingsmæssige opgaver 

Andre bo behandlingsmæssige opgaver har blandt andet omfattet afholdelse af løbende sta
tusmøder med Amagerbanken af 2011 A/S og Finansiel Stabilitet, kuratormøder, andre møder 
og en omfattende korrespondance samt et meget sto1t antal telefonsamtaler i forbindelse med 
besvarelse af henvendelser fni kreditorer m.fl . 



Hertil kommer et betydeligt arbejde med opdatering og korrigering af konkursboets gældbog, 
løbende udsendelse og udfærdigelse af redegørelser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, 
samt andre administrative forhold med relation til konkursboets behandling. 

Der er i denne forbindelse anvendt anslået 271 juristtimer. 

Baseret på den endelige værdiansættelse, jf. vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport 
fra juni 2011 kan det konstateres, at der til kreditorerne i Amagerb8:nken Aktieselskab under 
konkurs, jf. lov om finansiel stabilitet, er eller vil blive udbetalt en minimumsdividende på 
84,4% til godkendte ikke efterstillede krav . 

Det er forventeligt - baseret på de p.t. kendte tal vedrørende den skyldige købesumsregulering 
og kuratorernes forventning til resultatet af de verserende fordringsprøvelsessager - at der i 
forbindelse med boets endelige afslutning (fra konkursboet) vil blive udbetalt en merdivi
dende i niveau 



3-5 %, således, at den samlede dividende, dvs. summen af den fra Amagerbanken af 2011 
AIS som købesumsberigtigelse udbetalte acontodividende (84,4%) samt slutdividendenden 
fra konkursboet, vil ligge i niveau ca. 88-90%. 

Baseret herpå og under hensyntagen til de foreliggende oplysninger om størrelsen af den re
sterende endnu ikke afviklede balance i Amagerbanken af 2011 A/S, nu FS Finans III A/S, 



' 
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anser kuratorerne det for sikkert, at der i konkursboet ikke vil blive dividende til de efterstil
lede kreditorer 



Der udestår i forhold til den endelige fastlæggelse af dividenden og afslutningen af boet en 
række komplicerede og mere principielle forhold, herunder den endelige fastlæggelse af en 
række større anmeldte kreditorkrav, der p.t. er omtvistede, henholdsvis endnu ikke endeligt 
prøvede. 

Set med de øvrige kreditorers øjne må det konstateres at være særdeles positivt, at de over for 
konkursboet anmeldte betydelige erstatningskrav fra tidligere aktionærer er blevet afvist en
deligt i forbindelse med.konkursboets fordringsprøvelse af disse krav. 

-
' 

Ved disse fordringsprøveiser er anmeldte eller latente krav fra aktionærer m.fl. for et beløb 
op mod ca. kr. 2 mia. blevet fjernet fra konkursboets balance til gunst for de øvrige tilbage
værende kreditorer. 



Den endelige fastlæggelse af den skyldige købesumsregulering, jf. ovenfor, er fortsat forbun
det med en vis usikkerhed, idet udviklingen i afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S og 
den resterende låneportefølje samt fastlæggelsen af passivsiden i konkursboet for nærvæ
rende er forbundet med en fortsat usikkerhed. 



~ 
· 

Det synes dog rimeligt at konstatere, at det med de nuværende oplysninger må anses for sik
kert, at der fra Amagerbanken af 2011 A/S ti I konkursboet i forbindelse med den endelige 
afslutning af afviklingen af Amagerbanken ·af 2011 A/S vil blive udbetalt et betydeligt beløb 
i henhold til den aftalte købesumsregulering. 



Som tidligere tilkendegivet, inå det forventes, at de samlede bobehandlingsomkostninger vil 
være meget betydelige, idet der til dato er udført et endog overordentligt stort arbejde, og idet 
der fortsat udestår et omfattende arbejde dels med prøvelse af de anmeldte krav, herunder 
gennemførelse af en række komplekse retssager, dels med opfølgning på de rejste omstødel
sessager, dels med opfølgningen i forhold til afviklingen af Amagerbanken af201 l A/S hen
set til købesumsreguleringen, dels med opfølgning på den anlagte erstatningssag mod den 
tidligere ledelse ("gammel" ledelse, dels med håndteringen af den af advokat Jørgen Holst 
rejste erstatningskrav mod Finansiel Stabilitet/Finanstilsynet samt i forbindelse med en række 
øvrige særdeles komplicerede forhold, herunder gennemførelse af de ovenfor omtalte for
dringsprøvelsessager. 






Omkostningerne skal dog sættes i forhold til de betydelige værdier i niveau ca. kr. 23 mia., 
som var til stede på tidspunktet for overdragelsen/konkursen, de i konkursboet tilbagevæ
rende/resterende aktiver i form af købesumsreguleringen med en værdi i niveau kr. 1,5 mia. 
(efterudbetaling af en købesumsberigtigelse på 84,4% til samtlige ikke efterstillede kredito
rer) samt den forventede afslutningsvis endog meget høje dividende ·i niveau 88-90% samt 
sagens komplek~itet i øvrigt. 

. 



Med hensyn til tidspunktet for konkursboets afslutning må det konstateres, at der ikke me
ningsfyldt kan siges noget om dette på nuværende tidspunkt. 
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-En afslutning af konkursboet forudsætter, at afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S er 
tilendebragt, og der henstår en række forhold i relation til Amagerbanken af 20 I I A/S samt 
til konkursboet i øvrigt, der medfører, at en afslutning af konkursboet ikke vil kunne ske 
hverken i 20 I 8 eller 2019, og således formentlig tidligst i 2020. 

Næste redegørelse i medfør af konkurslovens§ 125, stk. 4, vil være at udsende til kreditorerne 
senest den 7. juni 2019. 

21. december 2018 
 

 

 

Aarhus, den 21. december 2018 
Jørgen Holst 
-Advokat 
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