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Cirkulæreskrivelse nr. 31 5. juli 2019 

 

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 2019 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser: 

 

• Cirkulæreskrivelse nr. 30 af 8. januar 2019, herunder halvårsredegørelse 

 

2. Bobehandlingen 

 

I 1. halvår 2019 har kurator medvirket til følgende aktiviteter: 

 

2.1 Fortsat prøvelse af de i konkursboet anmeldte krav 

 

Som oplyst i cirkulæreskrivelse nr. 30 af 8. januar 2019 blev der den 20. no

vember 2018 afholdt fordringsprøvelsesmøde på kurators kontor. Herefter er 

alle ikke-efterstillede krav prøvet. Kurator forventer ikke at modtage anmel

delser af nye krav i konkursboet, idet sådanne krav må anses for forældede.  

-

-

 

Som ligeledes oplyst i cirkulæreskrivelse nr. 30 af 8. januar 2019 havde kura

tor ved telefonisk henvendelse til Skifteretten i Roskilde fået oplyst, at der var 

anlagt en retssag ved Skifteretten i Roskilde mod konkursboet. Retssagen 

vedrører et af de i konkursboet anmeldte og prøvede krav samt en række 

hermed forbundne krav. Sagens hovedforhandling i Skifteretten i Roskilde er 

endnu ikke berammet, og det er derfor fortsat uvist, hvornår sagen afsluttes. 

-

 

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

banken 

 

Sagens hovedforhandling i Højesteret er endnu ikke berammet. Det vurderes 

dog, at berammelse vil ske inden for 1-2 år. 
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2/2 

 

Kurator forventer i øvrigt ikke, at ankesagens udfald vil få (økonomiske) kon

sekvenser for de udækkede (dvs. de efterstillede) kreditorer i Roskilde Banks 

konkursbo, der således uændret ikke forventes at modtage dækning. 

-

  

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" i forbindelse hermed 

• Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities  

-

-

 

3. Honoraranmodninger mv. 

 

Kurator har for samme tidsperiode som nærværende halvårsredegørelse ved

rører samtidig hermed anmodet Skifteretten om et acontohonorar på  

kr. 39.000 + moms, idet der som grundlag herfor er anvendt ca. 21 advokat

og juristtimer på kurators kontor, herunder mindre omkostninger i forbindelse 

med oversættelse mv.   

-

- 

 

Herudover har kurator anvendt 91 advokat-/ juristtimer vedrørende den ved 

Skifteretten i Roskilde verserende retssag. Kurator vil søge om godkendelse af 

honorar for arbejdet i forbindelse med retssagsbehandlingen med virkning fra 

den 15. januar 2019 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. 30, dvs. at der mindst vil forløbe 

1 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 5. juli 2019 
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