
Advokatfirmaet Poul Schmith 

Redegørelse i medfør af konkurslo

vens § 125, stk. 2 

Alpha Insurance AJS under konkurs 

Sø- og Handelsrettens Skifteret - K 1623118-B 

7. SEPTEMBER 2018 

8921265 BOR/SAWI 

Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo i medfør af konkurslovens § 125, stk . . 

2, redegøre for boets forhold. 

Jeg henviser indledningsvist til den af mig tidligere udfærdigede redegørelse i medfør af kon
kurslovens § 125, stk. l, dateret 29. maj 2018. 

Boets aktuelle aktiver består af :følgende: 

l. AKTIVER 

1.1 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 de skadelidtes krav på erstat
ning samt forsikringstagernes krav på returpræmi� i henhold til forsikringsaftalen, jf. punkt 
2.1 nedenfor. Aktiverne dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvik
ling nødvendige omkostninger. 

De registrerede aktiver er pr. 24. august 2018 bogført til følgende: 

l. Værdipapirer 
Konkursboets værdipapirer er pr. 24. august 2018 bogført 
til DKK 630.785.752,-. Nedskrivningeri af værdipapirbe
holdningen skyldes kursregulering og ophørte værdipapi
rer. 

København 
Vester Farimagsgade 23 
DK-1606 København V 

Aarhus 
Åboulevarden 49 
DK-8000 Aarhus 

Telefon +45 33 15 20 IO 

Fax +45 33 15 61 15 
www.poulschmith.dk 

kr. 630.785.752,00 

14605562_1 
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2. Likvide indeståender 
l 

Konkursboets indeståender udgjorde pr. 24. august 2018 
DKK 116.365.41 0,-. Forøgelsen af de likvide indeståen
der skyldes, at flere af konkursboets værdipapirer er op-
hørt, hvorfor afkastet er tilført de likvide indeståender kr. 116.365.410,00 

3. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatningshen
sættelsen 
Konkursboet har et bogført aktiv i form af nuværende og 
fremtidige krav hos konkursboets genforsikringer. Dette 
beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet kra
vets endelig størrelse endnu ikke er kendt. Tilgodehaven
det medtages derfor til den bogførte værdi pr. 24. august 
2018. kr.. 1.206.327.151,00 

4. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere 
Tilgodehavendet er pr. 24. august 2018 bog�ørt til DKK 
230.793.428,-. Henset til, at konkursboet afholder løbende 
udgifter til skadesbehandlingen, er tilgodehavendet med-
taget til den bogførte værdi fra den pågældende dato kr. 230.793.428,00 

5. Tilgodehavender reassurance 
Tilgodehavendet er pr. 24. august 2018 bogført til DKK 
117 .170.660,-. Herfra er allerede modregnet udestående 
præmiegæld på DKK 87.076.221,-, hvorfor aktivet med-
tages til anslået kr. kr. 30.000.000,00 

Registrerede aktiver mv. i a]t (foreløb. opgjort) kr. 2.214.271.741,00 

· 1.2 Frie aktiver 
De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkursboets øvrige kreditorer, herunder den 
del af de førsikringsmæssige krav, der ikke opnår dækning via de registrerede aktiver. 

Dette er blandt andet de almindelige driftskreditorer, jf. punkt 2.2 nedenfor. 

De frie aktiver er pr. 24. august 2018 bogført til følgende: 

6. · Tilgodehavende ved New Nordie Holding Ltd. 
Tilgodehavendet er pr. 24. august 2018 bogført til 
DKK 68.383.561,64 inkl. renter, idet kurator har ind
gået forlig med New Nordie Holding Ltd. på DKK 65 
mio. med tillæg af renter på l O pct. p.a. til fuld og en
delig opgørelse af tilgodehavendet. Forligsbeløbet er 
indbetalt til konkursboets konto kr. 68.383.561,64 
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7. Tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber 
Konkursboet har et tilgodehavende hos koncernfor
bundne selskaber på 83.547.370,-. Da begge koncern
forbundne selskaber er taget under konkursbehandling 
og derfor vurderes at være uden betalingsevne, er kra-
Vene medtaget til erindringsværdi af kr. 

8. Tilgodehavende hos Intercede 
Tilgodehavendet er pr. 24. august 2018 bogført til 

. DKK 38.593.750,- inkl. renter (DKK 1.118.750,-). 
Kravet medtages foreløbigt til sin fulde bogførte værdi, 
idet det dog er uklart, hvilken kurs kravet kan forventes 
at indbringe, idet det bemærkes, at moderselskabet er 
CBL Insurance Limited, der er i betalingsstandsning kr. 

9. Personalelån 
Tilgodehavendet er pr. 24. august 2018 bogført til 
DKK 1.515.098,- inkl. renter (DKK 15.098,-). Tilgo
dehavendet er foreløbigt medtaget til den bogførte 
værdi kr. 

10. Tilgodehavende hos Beta Re 
Tilgodehavendet er pr. 24. august 2018 bogført til 
DKK 8.000.000,-. Tilgodehavendet er foreløbigt med-
taget til den fulde bogførte værdi kr. 

.11. Inventar mv. 
Konkursboets inventar \:)estår. af div. kontormøbler, 
pc' er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er 
pr. 24. august 2018 bogført til DKK 494.668,-� Henset 
til konkursbehandlingen, er inventaret foreløbigt med-
taget til kr. 

12. Huslejedepositum 
Konkursboet har drevet virksomhed fra lejede lokaler. 
Huslejedepositummet er pr. 24. august 2018 bogført til 
2.050.434,-. Dog er der istandsættelsesforpligtigelse, 
hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindrings-
værdi af kr. 

13. Tilgodehavende for fremlejede lokaler 
Konkursboet har fremlejet lokaler til CBL Insurance 
Service ApS. Der er ikke betalt husleje for 2018. Til
godehavendet er pr·. 24. august 2018 bogført til DKK 

7. SEPTEMBER 2018 

1,00 

38.125.000,00 

1.515.098,-

8.000.000,-

150.000,00 

1,00 
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86.614,-. Tilgodehavendet er foreløbigt medtaget til er
indringsværdi, idet der dels er rejst et modregningskrav 
og dels er tvivl om betalingsevnen kr. 

14: Køretøj 
Konkursboet var på tidspunktet for-konkursdekretets 
afsigelse ejer af et køretøj af mærket Mercedes-Benz 
model Viano, 3.0 CDI MPV Lang Aut. Køretøjet _blev 

· den 8. juni 2018 solgt til DKK 150.000,- ekskl. moms, 
hvilket er tilgået konkursboets konto kr. 

15. Immaterielle aktiver 
Aktivet er pr. 24. august 2018 bogført til . DKK 
13.236.487,- og knytter sig til softwareudstyr knyttet til 
driften i selskabet, hvorfor det foreløbig medtages til kr. 

16. Kunst 
Konkursboet ejer kunst, herunder malerier. Aktivet er 
pr. 24. august 2018 bogført til DKK 115.000,-. Tilgo
dehavendet er foreløbigt medtaget til erindringsværdi 
af kr. 

17. Salg af diverse småaktiver 
Kurator har på nuværende tidspunkt solgt 2 stk. iPhone 
X, l �tk. iPhone 8, l .  stk. Google Pixie, l stk. Samsung 
S7 Edge, l stk. Lenovo ThinkCentre, l stk. Fujitsu Sie
rnens Esprimo. Aktivernes samlede salgspris udgjorde 
DKK 13.950,- inkl. moms, hvilket er tilgået konkurs-· 
boets konto kr. 

18. Salg af inventar 
Konkursboet har solgt 4 stk. skriveborde og 5 ·stole., 
Aktiverne blev solgt til en samlet pris på DKK 14.375,-
inkl. moms, hvilket er tilgået konkursboets konto kr. 

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig sam-
let nedskrivning) kr. 

7. SEPTEMBER 2018 

1,00 

]50.000,00 

0,00 

1,00 

13.950,00 

14.375,00 

. 100.000.000,00 

Om aktiverne bemærkes overordnet, at de opgjorte beløb er fqrbundet med betydelig usik
kerhed, idet der er foretaget en lang række skøn over de fremtidige krav, herunder opgØrelsen 
af kravene under reassurancen. Hertil kommer, at betalingsevnen hos visse debitorer muligt 
er tvivlsom. 
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2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

Nedenfor er angivet de passiver, der har fortrinsret til dækning af de registrerede aktiver, jf. 
ovenfor punkt 1.1. 

Forventede returpræmiekrav 
Præmiehensættelserne er pr. 24. august 2018 bogført til DKK 
266.690.871 ,-. Præmieh�nsættelserne er den endnu ikke· optjente præ
mie, hvorfor beløbet må forventes at modsvares returpræmieanmel-
delserne kr. 

Forventede skadeserstatningskrav 
Erstatningshensættelserne er pr. 24. august 2018 bogført til DKK 
2.115.413.024,-. Erstatningshensættelserne er det beløb, der er hensat 
til dækning af forsikringstagers/skadelidtes erstatningskrav. Kravet er. 
opgjort med udgangspunkt i den bogførte værdi kr. 

Forventede passiver i alt .kr. 

266.690.871,00 

2.115.413.024,00 

2.382.103.895,00 

Som følge af konkursen i Alpha Insurance A/S må det forventes, at antallet af anmeldte skader 
og heraf erstatningsudbetalingerne vil stige betydeligt. Kurators væsentligste opgave bliver 
derfor at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader. Kurator har som følge videreført 
skadesbehandlingen hos de eksisterende skadesbehandlere. Dette er sket i samarbejde med . 
den danske garantifond (Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber). 

2.2 Øvrige passiver - tilknyttet de frie aktiver 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 82 
Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 94 
AnmeJdte krav i medfør af konkurslovens § 95 
Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 97 
Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 98 
Øvrige passiver i alt 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

471.061.553,00 
752.937,50 

1.070.242,11 
47.574.939,88 

152.312.708,46 
672.772.381,01 

Det skal bemærkes, at kurator løbende modtager et stort antal anmeldelser, samt at kurator er 
i gang med at udarbejde et nyt gældsbogssystem til håndtering af anmeldelserne i konkurs
boet, hvorfor der tages forbehold for, at ovennævnte passiver ikke er fuldt ud opdateret per 
dags dato. 

· 
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3. BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN 

Selskabet Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) blev stiftet den l .  juli 1998 under navnet 
Entreprise Reinsurance A/S af den tidligere direktør Morten Helge. Selskabets bestyrelse be
stod på stiftel.sestidspunktet af Jonathan Seth Roberts (bestyrelsesformand), Kristian Nikolaj 
Boysen, Steven Walter Carlsen og Claus Geor.g Johansson. r 

Selskabets formål var at drive at drive forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 
·
indenfor 

skadesforsikring. 

Den 16. februar 2004 ændrede selskabet navn til Imagine Insurance A/S. Selskabets navn 
blev den l O. juli 2006 ændret til Gaia Insurance A/S. Den 29. januar 20 l O ændrede selskabet 
navn til Alpha Insurance A/S. 

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

På tidspunktet for likvidationen bestod selskabets direktion af direktør Leif Corinth-Hansen. 
Selskabets bestyrelse bestod af Bo Lundqvist. (bestyrelsesformand), Niklas Tore Braase 
Helge og Bjarke Sanbeck. , 

Advokat Bjarke Sanbeck fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen, blev af generalforsamlingen 
udpeget som likvidator. Finanstilsynet udpegede samtidig hermed advokat Boris Frederiksen 
fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith til sammen med advokat Bjarke San
beck 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 blandt andet som følge af, at et af selskabets gen
forsikringsselskaber, 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. 

På baggrund af ovenstående afsagde Sø- og Handelsrettens Skifteret den 8. maj 2018 ko n
. kursdekret over Alpha Insurance A/S. 

Afviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet, herunder skadesbehandl ingen, er fortsat ef
ter konkursdekretets afsigelse ved anvendelse af konkursboets medarbejdere og de skadesbe
handlere, som Alpha Insurance A/S under konkurs samarbejdede med forud for dekretets 
afsigelse. Dette er sket i tæt samarbejde med den danske garantifond (Garantifonden For Ska
desforsikringsselskaber), der også forventes at blive den største enkeltkreditor i konkursboet. 

4. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER 

Kurators undersøgelser vedrørende omstødelige forhold er endnu ikke påbegyndt. 
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5. REGNSKABSFORHOLD 

Der vedlægges til orientering kopi af balance pr. 31. december 2016 i det senest foreliggende 
godkendte regnskab for år 2016 (bilag l). Årsrapporten for 2016 blev godkendt på selskabets 
ordinære generalforsamling den 26. april 2017. 

Årsrapporten for 2016 er revideret af KPMG. 

Det fremgår af årsrapporten for 2016, at selskabets årsresultat pr. 31. december 20 16 var 
negativt med DKK -17.263 .000,-. 
Selskabets totale aktiver udgjorq_e pr. 31. december 2016 DKK 2.564.078.000,-. 

Af de totale aktiver udgjorde selskabets immaterielle aktiver, herunder selskabets software
system, DKK 17.982.000,-. Selskabets inventar, der består af diverse kontorartikler, pc'er, 
skærme og møbler, udgjo'rde DKK 998,000,-. Selskabets aktiver i associerede selskaber, her
under det tidligere l 00% ejede Nem i Forsikring og 25.% ejede Alp ha Sales Gro up, udgjorde 
i alt DKK 161.835.000,-. 

Selskabets værdipapirbeholdning udgjorde i alt DKK 567.064.000,-. Selskabets tilgodeha
vende hos reassurandører i forhold til præmie- og erstatningshensættelserne udgjorde DKK 
1.077.'645.000,-. Selskabets tilgodehavender for præmie hos forsikringstagere og agenter ud
gjorde DKK 357.077.000,-. Hertil kom yderligere tilgodehavender fra andre forsikringssel
skaber og associerede selskaber på DKK 362.547.000,-:, hvoraf lånet til Intercede udgjorde 
ca. DKK 40 mio. Selskabets tilgodehavender udgjorde i alt pr. 31. december 2016 DKK 
1.797.269.000,-. Derudover udgjorde udskudte skatteaktiver og periodeafgrænsningsposter i 
alt DKK 17.949 .0,00,-. 

Pr. 31. december 2016 udgjorde selskabets totale passiver DKK 2.564.078.000,-. 

Selskabets egenkapital udgjorde i alt DKK 286.617.000,-. Hertil kom et ansvarligt lån på 
DKK 148.688.000,-. Præmie- og skadeshensættelserne udgjorde i alt DKK 1.810.188.000,
fordelt med DKK 182.649.000,- i præmiehensætte l ser, DKK 89.548.000,- i fremtidig gevinst, 
DKK 1.507.889.000,- i skadeshensættelser og DKK 30.102.000,- i risikomargin. Endvidere 
kom øvrige hensættelser på DKK 115.000,- og depoter fra reassurandører på DKK 
8.917.000,-. Derudover udgjorde gæld udover forsikringstekniske hensættelser DKK 
309.533.000,-. 

I den forbindelse bemærker kurator, at det l 00% ejede Nemi Forsikring 'blev solgt ultimo 
2017 samt, at det 25% ejede Alp ha Sales Gro up blev solgt primo 2018. 

Endvidere bemærker kurator overordnet, at der ikke vurderes at være væsentlige afvigelser 
mellem den seneste årsrapport og konkursboets aktiver og passiver, oplistet ovenfor, idet af
vigelserne alene kan henføres til d�n fortsatte drift samt nedskrivning af visse tilgodehavende 
samt en vis forøgelse af erstatningshensættelserne i forbindelse med selskabets drøftelser med 
Finanstilsynet i 2017 og 2018. Selskabet har bogført op til den 24. august 2018, hvorfor de 
enkelte transaktionsspor kan følges. I den sammenhæng skal det ligeledes bemærkes, at 
KPMG på nuværende tidspunkt er ved at færdiggøre årsrapporten for 2017. 
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6. EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD 

. 
7. SEPTEMBER 2018 

Kurator er endnu ikke påbegyndt sine undersøgelser af, hvorvidt der kan være forhold, der 
kan give anledning til at anmode om en politimæssig efterforskning, jf. konkurslovens § 11 O, 
stk. 4. 

7. KONKURSKARANTÆNE 

Kurator er endnu ikke påbegyndt sine undersøgelser af, om ledelsen i selskabet har gjort sig 
skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse og således hvorvidt der er grundlag for at indlede 
sag om konkurskarantæne, jf. konkurslovens § 125, stk. 3, og § 157. 

Kurators redegørelse herom vil foreligge i forbindelse med første redegørelse efter konkurs
lovens § 125, stk. 4. 

8. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

Indledningsvist skal det bemærkes, at kurator har opgjort sit tidsforbrug i perioden siden kon
kursens indtræden og frem til den 31. august 2018 på arbejde relateret til de registrerede ak
tiver, jf. ovenfor punkt 1.1, og arbejde relateret til de frie aktiver, jf. overfor punkt 1.2. 

Arbejdet har overordnet ser været præget af dels det store antal forsikringstagere - ca. 
1.000.000, samt det forhold at selskabet har været aktivt i ca. 25 forskellige lande. 

8.1 Bobehandlingen og tidsforbruget relateret til de registrerede aktiver 
Kurators arbejde relateret til de registrerede aktiver har i perioden siden konkursens indtræ
den og indtil den 31. august 2018 været koncentreret om følgende opgaver: 

8.1.1 Handiering af skadesbehandlingen 
På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse meddelte kurator straks agenter og skadesbe
handlere tilknyttet Alpha Insurance A/S (im under konkurs), at de ikke længere måtte udbe
tale dækningsberettigede skader på policer i Alpha Insurance A/S (nu under konkurs). Det 
skal bemærkes, at størstedelen af konkursboets agenter og skadesbehandlere er udenlandske, 
hvorfor agenterne og skadesbehandlerne ikke havde kendskab til den danske konkurslov. Ku� . 
rator havde som følge heraf omfattende telefoniske drøftelser med konkursboets agenter og 
skadesbehandlere omkring situationen og hvilken betydning konkursen havde for den enkelte 
agent og skadesbehandler. 

Henset til, at Alpha Insurance A/S under konkurs ikke tidligere selv har forestået skadesbe
handling, valgte· kurator i samarbejde ·med den danske garantifond (Garantifonden for Ska
desforsikringsselskaber) så vidt muligt at fortsætte aftalerne med de eksisterende skadesbe-: 
handlere. Dette særlig henset til, at det alene var skadesbehandlerne; der var i besiddelse af 
al information omkring skaderne og således ville være i stand til at vurdere, om der er tale 
om en dækningsberettiget skade. Det er kurators opfattelse, at konkursboets passiver alene 
kan begrænses i nødvendigt omfang, hvis de eksisterende aftaler med skadesbehandlerne vi-
dereføres. 

· 
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Kurator har endvidere afholdt møder med skadesbehandlere, herunder også i udlandet, for at 
sikre. skadebehandlernes fortsatte skadeshåndtering og - behandling. Det skal bemærkes, at 
den ene af skadesbehandlerne tilknyttet Alpha Insurance A/S under konkurs er trådt i likvi
dation, hvorfor .kurator på nuværende tidspunkt har drøftelser om håndteringen af denne ska-
desportefølje. 

· · 

Kurator har endvidere udarbejdet og fremsendt generelle skrivelser til konkursboets agenter 
og skadesbehandlere om den fortsatte skades behandling, herunder vedrørende honorering for 
skadesbehandlingen. Udgifter til skadesbehandling honoreres i overensstemmelse med den 
eksisterende aftale mellem skadesbehandlerne og Alpha Insurance A/S (nu under konkurs). 

Drøftelserne med agenter og skadesbehandlere pågår fortsat. Ligesom kurator er i gang med 
at planlægge og koordinere audits ved skadesbehandlerne. 

· 

Der er på dette arbejde arivendt ca. 612 juristtimer. 

8.1.2 Stillingtagen til gensidig bebyrdende aftaler 
Henset til, at Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) har drevet forsi.kringsvirksomhed, har 
kurator videreført driften i konkursboet med henblik på afvikling af aktiviteterne. 

Kurator som følge heraf anvendt tid på sin stillingtagen til indtræden i selskabets gensidige 
bebyrdende aftaler, herunder afholdt møder med udlejer og it-leverandører samt haft drøftel
ser vedrørende selskabets øvrige it-løsninger og telefoni, forsyningsforhold, forsikringer på 
konkursboets medarbejdere, kantineordning mv. 

De,r er på dette arbejde anvendt ca. 60 juristtimer. 

8.1.3 Håndtering af konkursboets medarbejdere 
På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse var Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) i 
drift. Selskabet beskæftigede på konkurstidspunktet 29 medarbejdere. Kurator har afholdt 
samtaler med hver enkel medarbejder vedrørende konkursens betydning for den enkelte med
arbejder. Endvidere har kurator modtaget kopi af alle ansættelseskontrakter, hvilke kurator 
har gennemgået. 

· 

Kurator har udarbejdet og fremsendt skrivelser til konkursboets medarbejdere med oplysning 
om konkursens indtræden og retsvirkningerne forbundet hermed samt oplyst om kurators fo
restående arbejde. Kurator har i den forbindelse efterfølgende.haft drøftelser med medarbej-
derne om indholdet. 

· · · 

Henset til, at kurator har valgt at videreføre driften, er konkursboet indtrådt i ansættelsesfor
holdene, idet medarbejdernes arbejdskraft er nødvendig til at begrænse konkursboets passi
ver. 

Endvidere har kurator haft drøftelser med Lønmodtagernes Garantifond vedrørende håndte
ringen af de fratrådte medarbejdere krav på feriepenge. 
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Kurator har løbe�de drøftelser med konkursboets medarbejdere omkring de ansættelsesmæs� 
sige forhold. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 134 juristtimer. 

8.1.4 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
Kurator har afholdt møder og haft flere drøftelser med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
(AES) og dennes repræsentanter fra Piesner vedrørende håndteringen af de danske arbejds
skader. Endvidere har konkursboet forestået udbetaling på vegne af AES til de skadelidte. 

Drøftelserne med AES vedrørende håndteringen af arbejdsskaderne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 65 juristtimer. 

8.1.5 Garantifonde 
Kurator har afholdt møder med den danske garantifond (Garantifonden For Skadesforsik
ringsselskaber) og administrationsselskabet, Topdanmark, vedrø�ende den danske garanti
fonds diekningsområde samt om, hvordan rappmtering�n af anmeldte skader og krav på re
turpræmie skal håndteres overfor den danske garantifond: 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den danske garantifond indtræder i forsikringstager
nes krav mod konkursboet, hvorfor kurator har bistået med udarbejdelse af aftaler mellem 
skadesbehandlerne og den danske garantifond om at modtage midler fra den danske garanti
fond s�ledes, at kurator er i besiddelse af deri nødvendige dokumentation til den senere for
dringsprøvelse. 

Endvidere har kurator afholdt møder. i Danmark og udlandet samt haft omfattende korrespon
dance og telefoniske drøftelser med den engelske garantifond, FSCS (Financial Services 
Campensation Scheme ), vedrørende FSCS' dækningsområde samt drøftelser af, hvordan rap
porteringen af anmeldte skader og krav på returpræmie overfor FSCS skal håndteres i forhold 
til konkursboet og den danske garantifond. LigeJedes har kurator bistået med udarbejdelsen 
af aftalen mellem FSCS, konkursboet og den danske garantifond. 

Hertil kommer løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre euro-
pæiske lande. 

· 

Drøftelserne med disse pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 502 juristtimer. 

8.1.6 Håndtering af anmeldelser i boet 
Kurator forventer et betydeligt antal anmeldelser på returpræmie (over 100.000), hvorfor ku
rator i samarbejde med den danske garantifond har udarbejdet en webformular på konkurs
boets hjemmeside til håndtering af anmeldelserne på returpræmie. Denne webformular skal 
håndtere anmeldelser på returpræmie overfor konkursboet og den danske garantifond. 

Tilsvarende var der på konkurstidspunktet ca. 40.000 åbne skadessager. 
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Ligeledes har kurator i samarbejde med den danske garanti�ond udarbejdet en webformular 
på konkursboets hjemmeside, hvor den skadelidte kan anmelde sit krav, hvis skadesbehand
lerne har afvist kravet. 

DrØftelser og udviklingen af systemet pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 361 juristtimer. 

8.1. 7 J_nformationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte 
Kurator har udarbejdet informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte i Alpha In
surance A/S under konkurs med oplysning om konkursens indtræden, retsvirkningerne for
bundet med konkursen, information· omkring den fortsatte skades behandling, information· 
omkring den danske garantifonds dækningsområde samt information omkring ophør og mu
lighederne for anmeldelse af returpræmie. Da konkursboet ikke selv er i besiddelse af oplys
ningerne på forsikringstagerne og de skadelidte, har kurator anmodet agenter og skadesbe
handlere om at videreformidle disse. 

Kurator har haft drøftelser med agenter og skadesbehandlere vedrørende indholdet i informa
tionsskrivelserne. Kurator har endvidere udarbejdet informationsskrivelser til specifikke for
sikringstyper, herunder br�ve specifikt målrettet til danske og norske arbejdsskadeforsikrin
ger, eng"eiske taxaforsikringer samt breve vedrørende engelske og franske byggt:skadeforsik
ringer. 

DrØftelserne med agenterne og skadesbehandlerne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 425 juristtimer. 

8.1.8 Anlagte retssager mod konkursboet 
. Kurator har drøftet og gennemgået de igangværende retssager anlagt mod konkursboet før 

dekretets afsigelse med konkursboets medarbejdere. Der er tale om afviste skadessager. Ku
rator har på den baggrund besluttet at videreføre alle retssager anlagt mod boet før dekretets 
afsigelse for at begrænse konkursboets passiver. · 

Det skal bemærkes, at de anlagte retssager mod konkursboet hovedsageligt håndteres af eks
terne advokater i overensstemmelse med aftalerne indgået mellem de respektive skadesbe
handlere og konkursboet, hvorfor de berørte skadesbehandlere og advokater har faet kurators 
tilladelse til at videreføre de igangværende retssager anlagt mod konkursboet før dekretets 
afsigelse. 

· 

rEndvidere har kurator udarbejdet og fremsendt skrivelse til skadesbehandlerne og agenter 
omkring proceduren for retssager anlagt mod kon)<ursboet efter dekretets afsigelse. På nuvæ
rende tidspunkt er der anlagt 26 retssager mod konkursboet efter dekretets afsigelse. Afkla
ring af konkrete forhold i de konkrete sager pågår stadig, ligesom kurator bidrager til udar
bejdelse af svarskrift. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 142 juristtimer. 
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8.1.9 ·Retssager anlagt af konkursboet 
Kurator har foretaget en gennemgang og.haft drøftelser med konkursboets medarbejdere ved
rørende igangværende retssager anlagt af konkursboet forud for konkursdekretets afsigelse 
med henblik på kurators stillingtagen til indtræden. Kurator har i den forbindelse undersøgt 
sagernes genstand, vurderet procesrisikoen, herunder modpartens umiddelbare betalingsevne 
samt sandsynligheden for medhold i påstanden. Endvidere har kurator haft drøftelser og af-· 
holdt møde med advokaten, der tidligere har varetaget retssagerne. 

På nuværende tidspunkt er konkursboet indtrådt i l retssag. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 94 juristtimer. 

8.1.10 Porteføljeoverdragelser 
Kurator har haft drøftelser med agenter og skadesbehandlere omkring overdragelse af porte
føljer, herunder også skadesporteføljer, således at konkursboets samlede balance nedbringes. 

Kurators drøftelser med agenter, skadesbehandlere samt den danske garantifond omkring 
overdragelse af porteføljer pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 87 juristtimer. 

8.1.11 Reassuranc(! 
Kurator har afholdt møder samt haft drøftelser med reassurandører vedrørende den fortsatte 
skadeshåndtering, herunder vedrørende udbetaling af tilgodehavender fra reassurandørerne. 
Endvidere har kurator haft drøftelser med CBL Insurance Limited vedrørende deres situation 
samt håndteringen af konkursboets tilgodehavende hos CBL Insurance Limited. 

Drøftelserne med reassurandørerne pågår fortsat. · · 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 295 juristtiJiler. 

8.1.12 Compliance 
Kurator har haft drøftelser og afholdt møder med konkursboets it-leverandører vedrørende 
konkursboets behandling af persondata. Kurator er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde 
databehandleraftaler til konkursboets samarbejdspartnere, herunder agenter og skadesbe
handlere. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 90 juristtimer. 

8.1.13 Revision og løbende bogholderi . 
Konkursboet er underlagt revisionspligt. Kurator har.som følge heraf valgt, at KPMG fortsat 
skal varetage revisionen i konkursboet. 

· Kurator afholder løbende møder og har løbende drøftelser med KPMG vedrørende konkurs
boets økonomiske forhold. 
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Det skal i den sammenhæng bemærkes, at flere af konkursboets medarbejdere er fratrådt, 
hvorfor'kurator bistår med bogføringen.af den daglige drift. Endvidere forestår kurator lø
bende indberetningen af skatter og afgifter. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 175 juristtimer. 

8.1.14 Bobehandling i øvrigt 
Kurator modtager løbende henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte vedrørende kon
kursen, herunder blandt andet spørgsmål omkring forsikringernes ophør, anmeldelse af retur
præmiekrav, anmeldelse afnye skader samt spørgsmål til allerede indtrådte skader. På nuvæ
rende tidspunkt har kurator modtaget omkring 5.000 henvendelser, hvilke kurator løbende 
håndterer. Kurator modtager løbende nye henvendelser. 

For at oplyse berørte parter i videst muligt omfang omkring konkursen og dennes retsvirk
ninger, opdaterer kurator løbende konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger, her
under med specifikke oplysninger til de forskellige lande. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 612 juristtimer. 

8.2 Bobehandlingen og tidsforbruget relateret til de frie a_ktiver 
Kurators arbejde relateret til de frie aktiver har i perioden siden konkursens indtræden og 
indtil den 31. august 2018 været koncentreret om følgende opgaver: 

8.2.1 Indledende bobehandling 
Kort efter konkursdekretets afsigelse tog kurator til konkursboets adresse og oplyste konkurs
boets medarbejdere om konkursens indtræden, herunder overordnet om retsvirkningerne for
bundet hermed. 

Kurator meddelte straks agenter og skadesbehandlere tilknyttet Alpha Insurance A/S (nu un
der konkurs), at de ikke måtte udbetale skader. 

Kurator har ligeledes haft korrespondance og møder med konkursboets pengeinstitutter, her
under også udenlandske pengeinstitutter, vedrørende sikring af konkursboets aktiver og den 
videre håndtering af konkursboets engagement. 

Endvidere har kurator haft indledende møde med KPMG vedførende konkursboets økonomi
ske forhold, indledende møde med den danske garantifond (Garantifonden for skadesforsik
ringsselskaber) samt dennes administrationsselskab, Topdanmark, vedrørende den danske ga
rantifonds dækningsområde, indledende møde AES (Arbejdsmarkedets Ei:hvervssikring) 
vedrørende håndteringen af de danske arbejdsskader s�mt inøde med Finanstilsynet. 

Der er på den indledende bobehandling anvendt ca. 145 juristtimer. 

8.2.2 Tilgodehavendet hos New Nordie Holding Limited 
Kurator har haft drøftelser med New Nordie Holding Limited vedrørende konkursboets til
godehavende på EUR 14.395.823 inkl. renter. Kurator har den 11. juni 2018 indgået forlig 
med New Nordie Holding Ltd. på betaling af DKK 65 mio. med tillæg af renter på l O pct. 
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p.a. til fuld og endelig opgørelse af tilgodehavendet. Forligsbeløbet på DKK 68.383.561,64 
er efterfølgende indbetalt til konkursboets konto .. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 31 O juristtimer. 

8.2.3 Salg af aktiver 
Kurator har solgt inventar og inobiltelefoner, hvilket har indbragt konkursboet i alt DKK 
28.325,- inkl. moms. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 8 juristtimer. 

8.2.4 Bobehandling i øvrigt 
Der er på almindelig bobehandling, herunder korrespondance med almindelige driftskredito
rer og skifteretten samt udarbejdelse af denne redegørelse anvendt ca. 18 juristtimer. 

9. · OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 3654 juristtimer på boets behandling relateret til de regi
strerede aktiver, jf. punkt 1.1, og samlet anvendt ca. 463 juristtimer på boets behandling re
lateret til de frie aktiver, jf. punkt 1.2. 

10. DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING 

Bobehandlingen i den kommende periode vil være koncentreret om driften, idet videreførel
sen af driften er nødvendig for at få overblik over konkursboets aktiver og passiver. 

· Som følge af de mange skøn, der er forbunoet med såvel opgørelsen af aktiver som passiver, 
er det endnu ikke muligt at skønne over den forventede dividende, herunder dækningen under 
de registrerede aktiver såvel som de frie aktiver. 

1 1. ØVRIGE OPLYSNINGER 

Boet behand.les af advokat Boris Frederiksen (bor@kammeradvokaten.dk), advokat Jesper 
Saugmandsgaard Øe (jso@kammeradvokaten.dk), advokat Mathias Juul Holter (mho@kam
men:idvokaten.dk), advokat Christian Bo Kolding-Krøger (cbk@kammeraadvokaten.dk), ad
vokat Louise Buchter (lobu@kammeradvokaten.dk), advokat Vibe Marlene Hougaard Guld
berg (vigu@kammeradvokaten.dk), advokat Amalie Therese Grammelstorff (amgr@kam
meradvokaten.dk), advokatfuldmægtig Sarah Willatzen (sawi@kammeradvokaten.dk), advo
katfuldmægtig Ida Nordland (idno@kammeradvokaten.dk) og advokatfuldmægtig Kasper 
Østergård Sørensen (kaso@kammeradvokaten.dk). 
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DITORINFORMATION 

med re -gørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive 
· orerne senest' den 7. marts 2019. 

Side 15/15 


