
 

 

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse nr. 38 

 

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 2. halvår af 2022 har jeg som kurator udsendt følgende cirkulæreskrivelser:

 

• Cirkulæreskrivelse nr. 37 af 8. juli 2022, herunder halvårsredegørelse

 

 

2. Bobehandlingen

 

I 2. halvår 2022 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 i banken (men 

ikke konkursboet som sådan)

 

Der er redegjort for sagen i tidligere cirkulæreskrivelser.

 

Som tidligere oplyst tabte Finansiel Stabilitet den anlagte erstatningssag mod 

den tidligere ledelse (og revision). Finansiel Stabilitet ankede herefter Østre 

Landsrets dom af 7. november 2017 til Højesteret. Finansiel Stabilitet valgte i 

forbindelse med sagens behandling for Højesteret at konkretisere og begrænse 

påstanden, ligesom der under ankesagen blev fremlagt yderligere materiale til 

belysning af bankens praksis med hensyn til såkaldte aktiekreditter.
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Højesteret har afsagt dom i sagen den 1. december 2022.

 

Ved dommen blev tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen gjort erstat-

ningsansvarlig for bevilling af en række uforsvarlige låneengagementer. Han 

skal derfor ifølge dommen betalte knap DKK 232 millioner i erstatning med 

tillæg af renter til Finansiel Stabilitet.

 

Højesteret udtaler således, at kreditgivning uden nogen form for konkret og 

umiddelbar forudgående kreditvurdering må betegnes som uforsvarlig.

 

Fire daværende bestyrelsesmedlemmer, som også var sagsøgt af Finansiel Sta-

bilitet for Højesteret, blev frifundet af Højesteret i sagen. Højesteret har fast-

slået, at Højesteret ikke finder det godtgjort, at bestyrelsesmedlemmerne var 

bekendt med, at aktiekreditterne blev ydet uden kreditvurdering.

 

Højesterets afgørelse pålægger således den daglige ledelse (bankdirektør Niels 

Valentin Hansen) erstatningsansvar, mens de for Højesteret sagsøgte bestyrel-

sesmedlemmer frifindes. Dommen er baseret på dansk rets almindelig regler 

om erstatningsansvar.

 

Kurator forventer ikke, at ankesagens udfald vil få (økonomiske) konsekvenser 

for de udækkede (dvs. efterstillede) kreditorer, der således uændret ikke for-

ventes at modtage hverken hel eller delvis dækning.

  

Sagen er som tidligere oplyst ført af Finansiel Stabilitet, og kurator har ikke i 

det af nærværende redegørelse omtalte tidsrum været involveret i konkrete 

tiltag vedrørende Højesteretssagen.

 

2.3 Øvrige aktiviteter

 

• Ekspeditioner i forbindelse med henvendelser fra kreditorer, hhv. fogedret-

ten vedrørende krav overdraget til ny bank (og tredjemand)

• Ekspeditioner i forbindelse med månedlige fakturaer fra VP Securities

 

 

3. Honoraranmodninger mv.

 

Der er i perioden ikke sendt honoraranmodning til retten.

 

 

4. Boets afslutning

 

Efter at Højesteretssagen vedrørende ledelsesansvar er endeligt afgjort i Høje-

steret, vil kurator søge bobehandlingen afsluttet i løbet af de nærmest kom-

mende måneder.
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Udkast til boopgørelse mv. vil i den forbindelse blive forelagt for Finansiel Sta-

bilitet for eventuelle bemærkninger, inden boopgørelsen sendes til Skifteretten 

med henblik på endelig afslutning af bobehandlingen i Selskabet af 1. septem-

ber 2008 A/S under konkurs, tidligere Roskilde Bank A/S.

 

 

Aarhus, den 6. januar 2023

 

 

Jørgen Holst

Kræver ingen underskrift

E, jho@holst-law.com

T, +45 8934 1155
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