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Redegørelse i medfør af konkurslo-

vens § 125, stk. 1 

Alpha Insurance A/S under konkurs 

 

Sø- og Handelsrettens Skifteret - K 1623/18-B 

 

 

 

1. STAMOPLYSNINGER 

Konkursdag: 8. maj 2018 

 

Fristdag: 4. marts 2018 

 

Adresse: c/o Harbour House 

 Sundkrogsgade 21 

 2100 København Ø 

 

Binavne: Alpha European Insurance A/S 

 Beta Insurance A/S 

 Capacity Insurance A/S 

 Capital Insurance A/S 

 Gaia Forsikring A/S 

 Gaia Insurance A/S 

 Omega Insurance A/S 

 

CVR-nr.: 21064440 

 

Direktion: Leif Corinth- Hansen (fratrådt 04.03.18) 

 Skodsborg Strandvej 39 

 2942 Skodsborg 

 

Likvidatorer: Advokat Boris Frederiksen (04.03.18 - 08.05.18) 
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 Vester Farimagsgade 23 

 1606 København V 

 

 Advokat Bjarke Sanbeck Nilsson (04.03.18 - 08.05.18) 

 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen 

 Amaliegade 10 

 1256 København K 

 

Bestyrelse: Bo Lundqvist (formand) (fratrådt 04.03.18) 

 Birkevej 23 

 3460 Birkerød 

 

 Niklas Tore Braase Helge (fratrådt 04.03.18) 

 Strandvænget 29 

 2960 Rungsted Kyst 

 

 Bjarke Sanbeck Nilsson (fratrådt 04.03.18) 

 Løvsangervej 6 

 2900 Hellerup 

  

Revision: KPMG Statsautoriseret Revisonspartnerselskab 

 Dampfærgevej 28 

 2100 København Ø 

 

Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsrapport 2016. 

 

 

 

Ovennævnte selskab har været beskæftiget med at drive forsikringsvirksomhed indenfor ska-

desforsikring. 

 

Selskabet trådte den 4. marts 2018 i frivillig likvidation ved generalforsamlingsbeslutning af 

samme dato.  

 

Advokat Bjarke Sanbeck fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen blev af generalforsamlingen 

udpeget som likvidator. Finanstilsynet udpegede samtidig hermed advokat Boris Frederiksen, 

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith til sammen med advokat Bjarke Sanbeck 

at forestå likvidationen i selskabet. 

 

Baggrunden for likvidationen var, at selskabet den 3. marts 2018 besluttede at stoppe al ny-

tegning og fornyelser af forsikringsaftaler som følge af, at et af selskabets primære genfor-

sikringsselskaber, CBL Insurance Limited trådte i ”interim liquidation” (betalingsstands-

ning).  

 

Den 8. maj 2018 indgav likvidatorerne en egenbegæring om konkurs til Sø- og Handelsrettens 

skifteret, idet likvidatorerne efter en undersøgelse af selskabets økonomiske forhold konsta-

terede, at selskabet var insolvent. 
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Afviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet herunder skadesbehandlingen i selskabet er 

fortsat efter konkursdekretets afsigelse ved anvendelse af de ansattes arbejdskraft og i sam-

arbejde med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

 

På baggrund af en undersøgelse af selskabets økonomiske forhold kan følgende foreløbige 

opgørelser over aktiver og passiver opstilles: 

 

2. AKTIVER 

2.1 Registrerede aktiver 

De registrerede aktiver er i medfør af § 167, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed stillet til 

sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtigelser. Det vil sige skadelidtes krav på erstat-

ning samt krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. punkt 3.1 nedenfor. Akti-

verne dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nødvendige 

omkostninger. 

 

De registrerede aktiver er pr. 30. april 2018 bogført som følgende: 

 

1. Værdipapirer 

Selskabets værdipapirer er pr. 30. april 2018 bogført til 

DKK 659.853.899,-. Aktivet er medtaget til den bog-

førte værdi fra den pågældende dato           kr. 659.853.899,00 

 

2. Likvide indeståender 

Selskabets bankindestående udgjorde pr. 8. maj 2018  Kr.  61.989.354,00 

   

3. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings-

hensættelsen 

Selskabet har et bogført aktiv i form af nuværende og 

fremtidige krav hos selskabets genforsikringer. Dette 

beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet det 

endelige aktiv endnu ikke er kendt. Tilgodehavendet 

medtages derfor til den bogførte værdi pr. 30. april 

2018  kr. 1.294.596.342,00 

   

4.  Tilgodehavende hos agenter og skadesbehandler 

Tilgodehavendet er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

310.451.412,-. Henset til at der også er gæld til de på-

gældende samarbejdspartnere medtages posten netto til 

 kr. 258.111.466,00 

5. Tilgodehavender reassurance 

Tilgodehavendet er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

127.436.046,-. Herfra er allerede modregnet udestående 

præmiegæld. Dertil kommer præmiegæld m.v. på ca. 

100 mio, hvorfor posten medtages til anslået kr.  kr. 30.000.000,00 
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Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort)  kr. 2.304.551.061,00 

 

2.2 Frie aktiver  

De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkursboets kreditorer, herunder den del af 

de forsikringsmæssige krav, der ikke opnår dækning via de sikrede aktiver.  

 

Dette er blandt andet de almindelige driftskreditorer, jf. punkt 3.2. nedenfor. 

 

6. Tilgodehavende ved New Nordic Holding Ltd. 

Tilgodehavendet er pr. 30. april 2018 bogført til EUR 

14.395.835,- inkl. renter (EUR 395.835,-). Kravet 

medtages foreløbigt til sin fulde bogførte værdi, idet 

det endnu er uklart, hvilken kurs kravet kan forventes 

at indbringe, idet der er fremsat indsigelser 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

107.250.414,00 

   

7. Tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber 

Selskabet har et tilgodehavende hos koncernforbundne 

selskaber på 83.547.370,-. Disse vurderes uden beta-

lingsevne, hvorfor kravene medtages til erindrings-

værdi kr. 1,00 

   

8. Tilgodehavende hos Intercede  

Tilgodehavendet er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

38.125.000,- inkl. renter (DKK 650.000,-) Kravet med-

tages foreløbigt til sin fulde bogførte værdi, idet det 

dog er uklart, hvilken kurs kravet kan forventes at ind-

bringe, idet det bemærkes, at moderselskabet er CBL 

Insurance Limited, der er i betalingsstandsning 

 

 

 

kr. 

 

 

 

38.125.000,00 

   

9. Personalelån 

Tilgodehavendet er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

1.503.699,- inkl. renter (DKK 3.699,-). Tilgodehaven-

det er foreløbigt medtaget til erindringsværdi kr. 1.503.699,- 

   

10. Tilgodehavende hos Beta Re 

Tilgodehavendet er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

8.000.000,-. Tilgodehavendet er foreløbigt medtaget til 

den fulde bogførte værdi 

 

 

 

kr. 

 

 

 

8.000.000,- 

   

11. Inventar mv. 

Selskabets inventar består af div. kontormøbler, pc’er, 

skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 30. 

april 2018 bogført til DKK 660.531.162,-. Henset til, at 

selskabet er taget under konkursbehandling, er inven-

taret foreløbigt medtaget til  kr. 150.000,00 
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12. Huslejedepositum 

Selskabet driver virksomhed fra lejede lokaler. Husle-

jedepositummet er pr. 30. april 2018 bogført til 

2.051.266,-. Dog er der istandsættelsesforpligtigelse, 

hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindrings-

værdi af  

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

13. Tilgodehavende for fremlejede lokaler 

Selskabet har fremlejet lokaler til CBL Insurance Ser-

vice ApS. Der er ikke betalt husleje for 2018. Tilgode-

havendet er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 86.614,-

. Tilgodehavendet er foreløbigt medtaget til erindrings-

værdi, idet der dels er rejst et modregningskrav og dels 

er tvivl om betalingsevnen 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

14. Køretøj 

Selskabet er ejer af et køretøj af mærket Mercedes-

Benz model Viano, 3.0 CDI MPV Lang Aut. Køretøjet 

er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 253.800,-. Henset 

til, at selskabet er taget under konkursbehandling, er 

køretøjet foreløbigt medtaget til kr.  150.000,00 

   

15. Immaterielle aktiver  

Aktivet er bogført til kr. 13.985.722,- og knytter sig til 

softwareudstyr knyttet til driften af Alpha, hvorfor det 

medtages til erindringsværdi af  kr.  0,00 

   

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig en 

bloc nedskrivning) kr. 100.000.000,00 

 

Om aktiverne bemærkes overordnet, at de opgjorte beløb er forbundet med betydelig usik-

kerhed, idet der er foretaget en lang række skøn over de fremtidige krav, herunder opgørelsen 

af kravene under reassurancen.  Dertil kommer, at en række tilgodehavenders berettigelse er 

bestridt, ligesom betalingsevnen hos visse debitorer muligt er tvivlsom.  

  

3. PASSIVER 

3.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

 

Nedenfor er angivet de passiver, der har fortrinsret til dækning af de registrerede aktiver. 
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Forventet returpræmiekrav 

Præmiehensættelserne er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

309.021.000,-. Præmiehensættelserne er den endnu ikke optjente præ-

mie, hvorfor beløbet må forventes at modsvares returpræmieanmel-

delserne 

kr.        309.021.000,00 

   

 

 

Forventede skadeserstatningskrav 

Erstatningshensættelserne er pr. 30. april 2018 bogført til DKK 

2.143.993.00,-. Erstatningshensættelserne er det beløb, der er hensat 

til dækning af forsikringstagers/skadelidtes erstatningskrav. Kravet er 

opgjort med udgangspunkt i den bogførte værdi 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

2.143.993.000,00 

   

Forventede passiver i alt  kr. 2.453.014.000,00 

 

Som følge af konkursen i Alpha Insurance A/S må det forventes, at antallet af anmeldte skader 

og heraf erstatningsudbetalingerne vil stige betydeligt. Konkursboets væsentligste opgave 

bliver derfor at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader.  

 

 

3.2 Øvrige passiver – anden kendt gæld 

 

Driftskreditorer 

Driftskreditorer med forfaldne krav udgør pr. 8. maj 2018  

 

kr. 

 

2.044.016,95 

   

Privilegerede krav 

Konkursboet er indtrådt i de ansattes ansættelsesforhold, hvorfor de 

ansattes krav på løn og feriepenge betales af konkursboet, herunder 

udestående feriepengekrav. De privilegerede krav udgør derfor alene 

krav på feriepenge for fratrådte medarbejdere, der anslås til 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

775.000,00 

Forventede passiver i alt  kr. 2.819.016,95 

 

Hertil kommer øvrige almindelige endnu ikke bogførte driftskreditorer, der kan rejse krav 

som følge af konkursen samt et betydeligt ansvarligt lån efter konkurslovens § 98.  

 

Ud over ovennævnte skønnede kendte kreditorer vil der være betydelige udgifter forbundet 

til videreførelse af driften i virksomheden.  

 

Videreførelsen af driften er nødvendig med henblik en varetagelse af hensynet til såvel for-

sikringstagerne samt øvrige kreditorer, idet der kun herved opnås en korrekt fastlæggelse af 

såvel selskabets forpligtigelser i forhold til forsikringstagerne samt en optimal værdiansæt-

telse af selskabets tilgodehavender under reassurancen.  

 

Arbejdet sker med henblik på at afgrænse de forsikringsrelaterede passiver og realisere de 

tilhørende aktiver optimalt, hvorfor udgifterne hertil tillige vil blive afholdt af de registrerede 
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aktiver i overensstemmelse med princippet i konkurslovens § 87, idet omfang arbejdet og 

udgifterne forbundet hermed vedrører disse forhold.  

 

Dette sker efter aftale konkursboets største kreditorer. 

 

Som følge af de mange skøn, der er forbundet med såvel opgørelsen af aktiver som passiver, 

er det endnu ikke muligt at skønne over den forventede dividende, herunder dækningen under 

de registrerede aktiver.  

 

4. ØVRIGE OPLYSNINGER 

Boet behandles af advokat Boris Frederiksen (bor@kammeradvokaten.dk), advokat Jesper 

Saugmandsgaard Øe (jso@kammeradvokaten.dk), advokat Agnete Brus Krusell (abk@kam-

meradvokaten.dk), advokat Christian Bo Kolding-Krüger (cbk@kammeraadvokaten.dk), ad-

vokat Amalie Therese Grammelstorff (amgr@kammeradvokaten.dk), advokatfuldmægtig 

Sarah Willatzen (sawi@kammeradvokaten.dk) og advokatfuldmægtig Kasper Østergård Sø-

rensen (kaso@kammeradvokaten.dk).  

 

Såfremt De er bekendt med andre aktiver end de ovenfor anførte, eller i øvrigt er i besiddelse 

af oplysninger, der kan være relevante for boets behandling, opfordres De til at kontakte en 

af ovennævnte medarbejdere.  

 

Næste redegørelse udsendes til kreditorerne i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, senest 

den 8. september 2018. 

 

 

København, den 29. maj 2018 

 

 

Boris Frederiksen 

– Partner, Advokat (H) 
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