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Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, redegøre 

for boets forhold. 

J eg henviser indledningsvist til de af mig tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af konkurslovens § 

§ ·125, stk. l, dateret 29. maj 2018 og§ 125, stk. 2, dateret 7. september 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 erstatning samt forsikringsta

gernes krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. punkt 2.1 nedenfor. Aktiverne dækker 

også i nærmere ·beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nødvendige omkostninger. 

Om aktiverne bemærkes overordnet, at de opgjorte beløb er forbundet med betydelig usikkerhed, idet der 

er foretaget en lang række skøn over de fremtidige krav, herunder opgørelsen af kravene under reassu

rancen. Hertil kommer, at betalingsevnen hos visse debitorer er tvivlsom. 
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De registrerede aktiver er pr. 31. januar 2019 bogført til følgende: 

l. Værdipapirer 
Konkursboets værdipapirer er pr. 31. januar 2019 bogført 

til DKK 588.069.454,-. Nedskrivningen! af værdipapirbe-

holdningen set i forhold til sidste redegørelse er relateret 

til konkursboets salg af aktier på DKK 48.000.000,- samt 

kursregulering og renter. kr. 588.069.454,00 

2. Likvide indeståendeF 
Konkursboets indeståender i banken udgjorde pr. 31. ja-

nuar 2019 DKK 181.246.913,32,-. Forøgelsen af de likvide 

indeståender set i forhold til sidste 1~edegørelse er relate-

ret til konkursboets salg af værdipapirer, tilbagebetalte 

skatter på en forsikringsportefølje samt skadesbehandler-

nes tilbagebetaling af midler tilhørende konkursboet. Det 

skal bemærkes, at der er afholdt løbende omkostninger 

fra de likvioe midler til driften af konkursboet. kr. 181.246.913,32 

/ 

3. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings-
hensættelsen 
Konkursboet har et bogført aktiv i form af nuværende og . 

fremtidige krav ved konkursboets genforsikringsselska-

·ber. Dette beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, 

idet kravets endelig størrelse endnu ikke er kendt. Tilgo-

dehavendet medtages derfor til den bogførte værdi pr. 31. 

januar 2019. Nedskrivningen af tilgodehavendet set i for-
' hold til sidste redegørelse er primært relateret til, at ska-

deshensættelserne er reduceret som følge at, at Garanti-

fonden for Skadesforsikringsselskaber er påbegyndt ud-

betaling af visse skader sam.t, at genforsikringsandelen 

på præmiereserverne er reduceret. Det nedskrevne beløb 

på DKK 189.276.294,- har mater:laliseret sig dels i forøge!-

sen afpasten likvide indeståender (punkt 2) og posten til-

godehavende for reassurance (punkt 5) kr. 1.017.050.857,00 -
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4. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere 
Tilgodehavendet er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

229.826.504,-. Reduceringen set i forhold til sidste rede

gørelse er relateret til, at enkelte agenter og skadesbe

handlere har indbetalt konkursboets tilgodehavende. 

Indbetalingerne har materialiseret sig i posten likvide 

indeståender. 

5. Tilgodehavender reassprance 
Tilgodehavendet er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

184.984.564,-. Stigningen set i forhold til sidste redegø

relse er relateret til bogføringen af genforsikringsandele 

som følge af skadesudbetalingerne fra Garantifonden for 

Skadesforsikring, samt opkrævning af returpræmie hos 

genforsikringsselskaberne. 

6. Honorar fra AES for udført arbejde 
Kurator har udført arbejde for Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikring (AES) i forbindelse med deres udbetalinger 

kr. 229.826.504,00 

kr. 184.984.57 4,00 

for DKK 93.750,-, hvilket er tilgået boets konto kr. 93.750,00 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort) · kr. 2.201.272.052,32 
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Det bemærkes, at der set i forhol4 til sidste redegørelse er sket et fald i de registrerede aktiver på DKK 

12.999.688,- , hvilket kan relateres til afholdelse af omkostninger forbundet med driften af konkursboet, 

herunder betaling af diverse driftsudgifter samt betaling af eksterne skadesbehandlere og advokater for 

at sikre selskabets aktiver og begrænse passiverne. 

------.LI.er_erikkei..oxenstående_opgør.else_taget_højde_for_mJilig_diskontering_,a".f'-'a""k""t"""iv_,_,e""r::.n~e,_._. ___________ _ 

- 1.2 Frie aktiver 

De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkur~boets øvrige kreditorer, herunder den del af de 

forsikringsmæssige 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. 31. januar 2019 bogført til følgende: 
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7. Tilgodehavende ved New Nordie Holding Ltd. 
Tilgodehavendet er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

68.383.561,64 inkl. renter, idet kurator har indgået for-

lig med New Nordie Holding Ltd. på DKK 65 mio. med 

tillæg af renter på 10 pct. p.a. til fuld og endelig opgø-

relse af tilgodehavendet. Forligsbeløbet er indbetalt til 

konkursboets konto kr. 68.383.561,64 

Tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber 

Konkursboet har et tilgodehavende hos koncernfor-

bundne selskaber på kr. 74.047.370,-. Da begge kon-

cernforbundne selskaber er taget under konkursbe-

handling og derfor vurderes at være uden betalings-
' 

evne, medtages aktivet til erindringsværdi af kr. 1,00 

Tilgodehavende hos Intercede 

Tilgodehavendet er_ pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

38.593.063,- inkl. renter. Kravet medtages foreløbigt 

til sin fulde bogførte værdi, idet det dog er uklart, hvil-

kenværdi kravet reelt har, idet det bemærkes, at mo-

de-rselskabet er CBL Insurance Limited, der er i beta-

tingsstandsning kr. 38.593.063,00 

Personalelån 

Tilgodehavendet var pr. 24. august 2018 bogført til 

DKK 1.515.098,- inkl. renter. Der er sidenhen indgået 

en afbetalingsaftale samt betalt afdrag på i alt kr. 

2-%~000,---,----hvilket-er-tilgået-konkursboets-konto k:r. -2'7 5. ooo,oo 

Tilgodehavende hos Beta Re 

Tilgodehavendet er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

8.000.000,-. Tilgodehavendet er foreløbigt medtaget til 

den fulde bogførte værdi kr. 8.000.000,00 

Inventar mv. 

Konkursboets inventar består af div. kontormøbler, 

pc'er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er kr. 250.000,00 
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pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 366.996,-. Henset 

. til konkursbehandlingen, er inventaret foreløbigt med

taget til 

Huslejedepositum 

Konkursboet har drevet virksomhed fra lejede lokaler. 

Huslejedepositummet er pr. 31. januar 2019 bogført til 

2.022.097,-. Dog er der istandsættelsesforpligtigelse, 

hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindrings

værdi af 

Tilgodehavende for fremlejede lokaler 

Konkursboet har fremlejet lokaler til CBL Insurance 

Service ApS. Der er ikke betalt husleje for 2018. Tilgo~ 

dehavendet er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

86.614,-. Tilgodehavendet er foreløbigt medtaget til .er

indringsværdi, idet der dels er rejst et modregnings

krav og dels er tvivl om betalingsevnen 

Køretøj 

Konkursboet var på tidspunktet for konkursdekretets 

afsigelse ejer af et køretøj af mærket Mercedes-Benz 

model Viana, 3.0 CDI MPV Lang Aut. Køretøjet blev 

den 8. juni 2018 solgt til DKK 150.000,- ekskl. moms, 

kr. 

kr. 

hvilket er tilgået konkursboets konto ( kr. 

Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr 

knyttet til driften i konkursboet. Aktivet var pr. 3Cja

nuar 2019 bogført til .DDK 0,-, hvorfor aktivet medta

ges uden værdi 

Kunst 

Konkursboet ejer kunst, herunder malerier. Aktivet er 

pr. 31. januar 2019~bogført til DKK 115.000,-. Tilgode

havendet er foreløbigt medtaget til 

Salg af diverse småaktiver 

kr. 

kr. 

7. MARTS 2019 
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1,00 

1,00 

150.000,00 

0,00 

1,00 
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Kurator har på nuværende tidspunkt solgt 2 stk. 

iPhone X, l stk. iPhone 8, l. stk. Google Pixie, l stk. lu. 

Samsung S7 Edge, l stk. Lenova ThinkCentre, l stk. 

Fujitsu Siernens Esprimo. Aktivernes samlede salgs-

pris udgjorde DKK 14.650,- inkl. moms (det bemærkes 

af det i sidste redegørelse fejlagtig er noteret til lu. 

13.950,~), hvilket er tilgået konkursboets konto 

Salg af inventar 

Konkursboet har solgt 4 stk._sluivebor~e og 5 stole. Ak

tiverne blev solgt til en samlet pris på DKK 14.375,

inkl. moms, hvilket er tilgået konkursboets konto 

Ristorno fra Dagbladet Børsen 

Konkursboet har opsagt selskabets avisabonnement, 

lu. 

hvorefter der er er tilgået konkursboets konto lu. 

Tilbagebetalte skatter fra .Italien 

Konkursboet har modtaget tilbagebetalte skatter fra 

Italien på EUR 878.879,39 (omregnet til DKK 

6.557.670,68). Beløbet på DKK 6.557.670,68 er efterføl

gende tilgået konkursboets konto 

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig 

samlet nedskrivning) 

2. PASSIVER 

lu. 

kr. 

7. MARTS 2019 
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14.650,00 

14.375,00 

6.586,07 

6.557.670,68 

100.000.000,00 

Det skal bemærkes, at kurator løbende modtager et stort antal anmeldelser, samt at kurator fortsat er i · 

gang med at udarbejde et nyt gældsbogssystem til håndtering af de mange anmeldelser, hvorfor der tages 

forbehold for, at nedenstående passiver ikke er fuldt ud opdateret per dags dato. 

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. 
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Forventede returpræmiekrav 

Præmiehensættelserne er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

274.788.789,-. Præmiehensættelserne er den endnu ikke optjente 

præmie, hvorfor beløbet må forventes at modsvare anmeldelserne om 

returpræmie 

Forventede skadeserstatningskrav 

Erstatningshensættelserne er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

2.009. 706.893,-. Erstatningshensættelserne er det beløb, der er hen- . 

sat til dækning afforsikringstagers/skadelidtes erstatningskrav. Kra-

kr. 

vet er opgjort med udgangspunkt i den bogførte værdi kr. 

Forventede passiver i alt kr. 

27 4. 788.789,00 

2.009. 706.893,00 

2.284.495.682,00 

Som følge af konkursen i Alp ha Insurance AIS må det forventes, at antallet af anmeldte skader og heraf 

erstatningsudbetalingerne Vil stige betydeligt. Kurators væsentligste opgave er derfor at sikre en korrekt 

behandling af de anmeldte skader, hvorfor kurator har videreført skadesbehandlingen hos de eksiste

rende skadesbehandlere. Dette er sket i samarbejde med den Garantifonden for Ska:desforsikringsselska

ber. 

. . 
Der er ikke i ovenstående opgørelse taget højde for mulig diskontering af hensættelserne. 

2.2 Øvrige passiver - tilknyttet de frie aktiver 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 82 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 93 

Anmeldte krav i medfør af konkm·slovens § 94 

Anmeldte krav -i medfør af konkurslovens § 95 

Aiime :ateiiTav i medfør af:Ko urs ovens §-97 . 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 98 

Øvrige passiver i alt 

3. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER 

kr. 

kr. 

kr. 

kr . . 

liT. 

kr. 

kr. 

4 71.061.553,00 

76.140,00 

1.38&.181,13 

18.539.906,69 

60-:605-:900,37 

155.525.277,82 

707.196.964,01 

Kurator er påbegyndt sine undersøgelser vedrørende mulige omstødelige forhold. Der er på nuværende 

tidspunkt identificeret en række mulige omstødelige forhold, som dog fortsat undersøges yderligere. 

Kurators undersøgelser pågår fortsat. 
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4. STRAFBARE FORHOLD 

Der er i forbindelse med konkursbehandlingen løbende foretaget undersøgelse af, hvorvidt der er forhold, 

som giver grundlag for, at kurator skal indgive meddelelse til politiet i medfør af konkurslovens § 110, 

stk. 4, 

Kurators undersøgelser heraf er afsluttede. 

Såfremt en kreditor ønsker nærmere oplysninger om resultatet af kurators undersøgelser, bedes kreditor 

af hensyn 'til reglerne om persondata rette direkte henvendelse til kurator herom. 

5. KONKURSKARÅNTÆNE 

Der er i forbindelse med konkursbehandlingen foretaget undersøgelse af, om ledelsen i Alpha Insurance 

AJS (nu under konkurs) har gjort sig skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse og således, hvorvidt der 

er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæ"ne, jf. konkurslovens § 125, stk. 3, og§ 157. 

Undersøgelserne har, i tilknytning til det ovenfor riævnte om de væsentligste årsager til konkursen, bl.a. 

omfattet en gennemgang af selskabets økonomiske forhold, herunder forhold omkring drift, økonomisty

ring, bogføring, aflæggelse af regnskab, mulige ulovJ.ige kapitaludtræk samt angivelse og afregning af A

skat, AM-bidrag og moms. 

På tidspunktet for likvidationen bestod selskabets direktion af direktør Leif Corinth-Hansen. Selskabets 

bestyrelse bestod af bestyrelsesformand Bo Lundqvist, Niklas Tore Braase Helge og Bjarke Sanbeck. 

Indledningsvist har kurator ved gennemgang af selskabets skatteforhold konstateret, at selskabet lø

oencle nar angivet og afregnetskatter og afgifter. Enclviclere nar kurator konsta teret vecl gennemgang af

selskabets bogføringsmateriale, at selskabets bogføringsmateriale var ajourført og opbevaret forsvarligt. 

Endelig har kurator gennem:gået de udstedte påbud fra Finanstilsynet. Det bemærkes i den forbindelse, 

at selskabets ledelse ved generalforsamlingsbeslutning af 4. marts 2018 valgte at træde i frivillig likvi

dation . 

. Henset til kurators gennemgang_af selskabets forhold, er det efter en samlet vurdering kurators opfat

telse, at der uanset en række kritisable forhold ikke er udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, og der 

er således ikke er tilstrækkeligt grundla'g for at indlede sag om konkurskarantæne, jf. konkurslovens § 

157. 
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5.1 Bobehandlingen og tidsforbruget relateret til de registrerede aktiver 

Kurators arbejde relateret til de registrerede aktiver har i perioden siden sidste redegørelse og indtil den 

7. februar 2019 været koncentreret om følgende opgaver: 

5.1.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Kurator har i den forgangne periode haft omfattende telefoniske drøftelser med konkursboets agenter og 

skadesbehandlere omkring den fortsatte skadesbehandling, idet Alp ha Insurance AJS (nu under konkurs) 

ikke tidligere. selv har forestået skades behandlingen. Drøftelserne har overordnet vedrørt spørgsmål om

kring den fortsatte skadesbehandling efter ophøretafforsikringsaftalerne. 

Kurator har endvidere afholdt fysiske møder med agenter og skadesbehandlere i Danmark, Norge, Eng

. land, Tyskland cig Frankrig. 

Kurator har på baggrund af konkursen overdraget flere skadesporteføljer til andre skadesbehandlere, 

herunder i England, Frankrig og Norge, for at sikre en forsvarlig skadesbehandling og begrænse kon

kursboets passiver. Det bemærkes i den sammenhæng,. at en skadesbehandler i Frankrig trådte i likvi

dation, hvorfor kurator har haft et omfattende arbej~e med at sikre skadesbehandlingsdokumenterne. 

Ligeledes har kurator afholdt flere møder med potentielle skadesbehandlere vedrørende den fremadret

tede håndtering af denne skadesportefølje . 

. Kurator har endvidere v,æret involveret i overdragelsen af den italienske skadesportefølje til nye skades

behandlingsselskaber, idet den italienske skadesportefølje i henhold til italiensk lovgivning skulle overgå 

til bestemte udpegede skadesbehandlere som følge af konkursen. Håndteringen af denne portefølje er 

sket i samarbejde med det italienske tilsyn (IVASS), den italienske garantifond (CONSAP-F.G.V.S.), re

assurandørerne og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

Derudover har kurator udarbejdet og fremsendt skrivelser til konkursboets agenter og skadesbehandlere 

vedrørende den fortsatte skades behandling, herunder vedrørende proceduren for afvisning af skader efter 

forsikringsaftalernes ophør samt omkring rapportering af skader ind til konkursboet. 

Endvidere har kurator anvendt tid på håndtering af panthaverdeklarationer. 

Da konkursboet·fortsat drifter pågår drøftelserne med agenter og skadesbehandlere fortsat. Ligeledes er 

kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber i gang med at afholde og koor

dinereauditsved skadesbehandlerne. 
·' 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 3146 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.2 Stillingtagen til gensidig bebyrdende aftaler 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på administration samt godkendelse af betalinger ved

rørende de aftaler, som konkursboet indtrådt i, heriblandt betaling af diverse driftsomkostninger som 

eksempelvis husleje, it-løsninger, telefoni, forsyningsforhold, forsikringer på konkursboets ansatte, kan

tineordning mv. 

Endvidere har kurator anvendt tid på fremlejning af et mødelokale tilhørende konkursboet. KUFator har 

i den forbindelse haft drøftelse~ med udlejer, fremlejetager samt anvendt'tid på udarbejdelse af fremleje

kontrakt. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 29 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.3 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

Kurator har i den forgangne periode antaget flere medarbejdere i konkursboet. Dette skyldes, at flere 

medarbejdere er fratrådt. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på ansættelsessamtaler og udarbej

delse af ansættelseskontrakter. 

For at minime~e konkursboets passiver har konkursboet i samarbejde med Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskaber tilbudt selskabets medarbejdere en fastholdelsesbonus. Kurator har i den forbindelse 

udarbejdet bonusaftaler, samt haft drøftelser ;med medarbejderne herom. 

Endvidere har kurator haft drøftelser med Lønmodtagernes Garantifond vedrørende håndteringen af de 

fratrådte medarbejdere krav på feriepenge. 

Kurator har løbende drøftelser med konkursboets medarbejdere omkring de ansættelsesmæssige forhold. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 68 juristtimer siden sidste redegørelse. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

Kurator har i den forgangne periode afholdt møder og haft flere drøftelser med Arbejdsmarkedets Er

hvervssikring (AES) og dennes repræsentanter fra Piesner vedrørende den danske arbejdsskadeporte

følje, herunder for at sikre konkursboet reassura:Qcetilgodehavende. 
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Drøftelserne med AES. vedrørende håndteringen af de danske arbejdsskader pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 65 jmisttimer siden sidste redegørelse. 

5.1.5 Garantifonde 

Kmator har i den forgangne periode afholdt løbende møder med Garantifonden for Skadesforsikringssel

skabers administrationsselskab, Topdanmark Forsikring AJS, vedrørende håndteringen af skadesbe

handlingen og dækningsomfanget fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, herunder vedrø

rende beregningen af retmpræmie på de forskellige forsikringstyper. 

Det bemærkes, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber indtræder i forsikringstagernes krav 

mod konkmsboet, hvorfor kmator har haft møder med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og 

Topdanmark Forsikring AJS vedrørende procedmen for anmeldelse af deres krav mod konkursboet såle

des, at kmator kommer i besiddelse af den nødvendige dokumentation til den senere fordringsprøvelse. 

Endvidere har kmator afholdt ugentlige telefonmøder med den erigelske garantifond, FSCS (Financial 

Ser~ces Campensation Scheme), vedrørende håndteringen af anmeldte krav dækket af FSCS. Hertil 

kommer forhandlinger og håndtering af"bulk-ristorno" samt anmeldelser mellem konkmsboet, FSCS og 

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

Kmator har ligeledes afholdt møder og haft telefoniske drøftelser med den norske garantifond vedrørende 

dækning på de norske arbejdsskader. Kmator har i den forbindelse udarbejdet en aftale mellem den 

norske' garantifond og konkmsboet vedrørende fremgangsmåden for rapportering af skaderne til kon

kmsboet. 

Hertil har kmator haft løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre lande~ 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 7 4 j misttimer siden sidste redegørelse. 

5.1.6 Håndtering af anmeldelser i boet 

Kmator har i den forgangne periode anvendt tid på håndtering af anmeldelser af retmpræmie samt kla

ger over afviste skader på webformularer på konkmsboets hjemmeside. Der ~r på nuværende tidspunkt 

modtaget ca. 15.000 anmeldelser på retmpræmie gennem formularen samt.ca. 4 klagesager. Herudover 

har kurator anvendt tid på håndtering af anmeldelser på re tUTpræmie gennem "bulks" . 
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Endvidere har kurator anvendt tid på udvikling samt vedligeholdelse af formularerne. 

Kurator har anvendt tid på udarbejdelse af en gældbog, der kan håndtere over 50.000 krav. Kurator har 

i den forbindelse antaget ekstern konsulentbistand til at udarb-ejde et semiautomatisk.rapporteringssy

stem fra skadesbehandlerne til kurators gældbog. Udviklingen af gældbogen pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ~a. 46 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.7 Anlagte retssager mod konkursboet 

Kurator har i den forgangne periode haft drøftelser med konkursboets medarbejdere og eksterne advoka

ter omkring retssagerne. Det bemærkes, at kurator har videreført alle retssager anlagt mod Alpha Insu

rance A/S (nu u~der konkurs) før konkurstidspunktet for at begrærise konkursboets passiver. De anlagte 

retssager håndteres hovedsageligt af eksterne advokater i overensstemmelse med aftalerne indgået mel

lem de respektive skadesbehandlere og konkursboet, hvorfor de berørte skadesbehandlere og advokater 

har fået kurators tilladelse til at videreføre de igangværende retssager anlagt mod konkursboet før de

kretets a~sigelse 

Endvidere har kurator haft omfattende drøftelser med eksterne advokater og omkring proceduren for 

retssager anlagt Ip.Od konkursboet efter dekretets afsigelse. Kurator har i den forbindelse lavet omfat

tende undersøgelser af lovvalg og værneting~ På nuværende tidspunkt er der anlagt 112 retssager mod 

konkursboet efter dekretets afsigelse. Afklaring af konkrete forhold i de konkrete sager pågår stadig, 

ligesom kuratorbidrager til udarbejdelse af svarskrift. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 57 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.8 Retssager anlagt af konkursboet 

Kurator har i den forgangne periode haft drøftelser og afholdt møder med modparten samt dennes advo

kat sagen. På nuværende tidspunkt afventer kurator at modtage svarskrift i sagen. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 29 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.9 Porteføljeoverdragelser 

Kurator har i den forgangne periode haft drøftelser med agenter og skadesbehandlere omkring overdra

gelse af porteføljer, herunder også skadesporteføljer, således at konkursboets samlede balance nedbrin- · 

ges. Kurator har i den forbindelse anyendt tid på beregning af konsekvenserne ved porteføljeoverdragel

ser, samt indgåelse af aftaler herom. 

Kurators drøftelser med agenter, skadesbehandlere samt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

omkring overdragelse af porteføljer pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 96 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.i.JO Reassurance 

Kurator har i den forgangne periode afholdt møder samt haft drøftel~er med reassurandører vedrørende 

den fortsatte skadeshåndtering, herunder vedrørende udbetaling af tilgodehavender fra reassurandø

rerne. Kurator har afholdt flere møder med AES, dennes repræsentant fra Piesner samt arbejdsgruppen 

for genforsikring vedrørende reassurancen på den danske arbejdsskadesportefølje. 

Endvidere har kurator haft drøftelser med likvidatoren i CBL Insurance Limited vedrørende håndterin

gen af konkursboets tilgodehavende hos CBL Insurance Limited. 

Drøftelserne med reassurandørerne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 259juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.11 Compliance 

Kurator nar i-den forgangne periodeliåfn1.røftelser_o_g-~flfoltlnrrø-det·-m-e-d-konkursboets-it:1everan:dører-.---

og medarbejdere vedrørende konkursboets behandling af persondata. 

Endvidere har kurator udarbejdet procedurer for betaling af udgifter relateret til såvel driften som ska

desbehandlingen i konkursboet. 

Endelig har kurator udarbejdet databehandleraftaler til konkursboets samarbejdspartnere, herunder til 

agenter og skadesbehandlere. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 94 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.12 Revision og løbende bogholderi 

Konkursboet er underlagt revisionspligt. KPMG varetager fortsat revisione:p. i konkursboet. 

· Kurator har i den forgange periode afholdt løbende møder og haft drøftelser med KPMG vedrørende kon

kursboets økonomiske forhold, herunder vedrørende moms og lønsumsafgift. Kurator har i den forbin

delse lavet omfattende undersøgelse vedrørende forholdene omkring lønsum. 

Det bemærkes, at flere af konkursboets medarbejdere i bogholde;riet er fratrådt, hvorfor kill'ator bistår 

med bogføringen af den daglige d1~ift. Endvidere forestår kurator løbende indberetningen af skatter og 

afgifter. 

Kurator har endvidere haft løbende drøftelser med eksterne skattekonsulenter og skattemyndigheder i 

udlandet. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1133 timer siden sidste redegørelse, hvoraf en betydelig del af timerne 
o • 

er anvendt regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

5.1.13 Bobehandling i øvrigt 

Kurator har i den forgangne periode løbende modtaget henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte 

vedrørende konkursen, herunder blandt andet spørgsmål omkring forsikringernes ophør, anmeldelse af 

returpræmiekrav, anmeldelse af nye skader samt spørgsmål til allerede indtrådte skader. På nuværende . 

tidspunkt har kurator modtaget omkring 15.000 henvendelser, hvilke kurator løbende har håndteret. 

Kurator modtager løbende nye henvendelser. 

Kurator har løbende opdateret konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger, herunder med spe

cifliilie oplysninger w -forsikringstagerne i ae-forskellige lande:-

Der. er på dette arbejde anvendt ca. 7 46 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.2 . Bobehandlingen og tidsforbruget relateret til de frie aktiver 

Kurators arbejde relateret til de frie aktiver har i perioden siden sidste redegørelse. og indtil den 7. februar 

2019 været koncentreretom følgende opgaver: 
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5.2.1 Andre tilgodehavender 

Kurator har i den forgangne periode gennemgået og iværksat inddrivelse af selskabets til~odehavender, 

herunder kravet mod CBL Insurance Service ApS, personalelånet samt kravet mod de koncernforbundne 

selskaber. Kurator har i den forbindelse lavet omfattende undersøgelser af konkursboets muligheder for 

at kræve den forudbetalte provision tilbagebetalt. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 49 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.2.2 Omstødelsesundersøgelser 

Kurator er i den forgangne periode påbegyndt undersøgelse af omstødelige forhold. Kurator har i den 

forbindelse identificeret mulige omstødelige forhold. 

Kurators undersøgelser pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 92 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.2.3 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Kurator har i den forgangene periode påbegyndt undersøgelse afledelsesansvar. Kurator har i forbindels~ 

med sit arbejde i konkursboet identificeret en række forhold, som gav anledning til yderligere undersø

gelse. Kurator har således arbejdet på at klarlægge og beskrive relevante faktuelle omstændigheder med 

henblik på at vurdere, hvorvidt de identificerede forhold kunne give anledning til at rejse et erstatnings

ansvar mod selskabets tidligere ledelse, når de foretagne dispositioner ses i forhold til selskabets forhold 

i øvrigt. 

Kurator har på den baggrund fundet anledning til at anmelde et foreløbigt krav under den ledelsesan-
' svarsfors:Lkring, som O.en ti-dllgere- le-delse- navde-tegrret-forud-for-konkursen-. -

Kurators undersøgelser er endnu ikke afsluttet og pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 711 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.2.4 Bobehandling i øvrigt 

Der er på almindelig bobehandling, herunder korrespondance med almindelige driftskreditorer og skifte

retten samt udarbejdelse af denne redegørelse anvendt ca. 39 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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6: OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 5842 juristtimer på boets behandling relateret til de registrerede akti

ver, jf. punkt 1.1, og samlet anvendt ca. 891 juristtimer på boets behandling relateret til de frie aktiver, 

jf. punkt 1.2, i perioden fra sidste redegørelse indtil den 7. februar 201~. 

7. DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING 

Bobehandlingen i den kommende periode vil fortsat være koncentreret om driften i konkursboet, idet 

videreførelsen af driften er nødvendig for at sikre konkursboets aktiver og begrænse konkursboets passi-

ver. 

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 i konkursboet, herunder dækningen under de regi

strerede aktiver såvel som de frie aktiver. 

8. · ACONTOSALÆR 

Kurator har ikke siden seneste redegørelse anmodet skifterette.n om udbetaling af aconto salær. 

9. NÆSTE KREDITORINFORMATION 

orrnation med redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive sendt til 

editorerne-senest-den-7-:-september-2019c--. --------~-----------

Partner, Advokat (H) 
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