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Sø- og Handelsrettens Skifteret- K 1623118-B 
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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, samt min tidligere redegø

relser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret den 7. marts 2019. 

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, som var gældende på 

tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, stillet til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtigelser. 

Det vil sige de skadelidtes krav på erstatning samt forsikringstagernes krav på returpræmie i henhold 

til forsikringsaftalen, jf. pkt. 2.1 nedenfor. Aktiverne dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved 

porteføljens afvikling nødvendige omkostninger. 
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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 fortsat er tvivlsom. 

De registrerede aktiver er pr. 31. juli 2019 bogført til følgende: 

l. Likvide indeståender 

Konkursboets indeståender i banken udgjorde pr. 8. maj 

2018 kr. 61.277.557. Pr. 31. juli 2019 udgør konkursboets 

likvide indeståender kr. 314.026.750. 

Forøgelsen af de likvide indeståender over perioden rela

terer sig til konkursboets salg af og ophørte værdipapirer 

og renteindtægter på samlet kr. 127.200.000 (pkt. 2), ind

betaling af reassurancetilgodehavende på kr. 107.500.000 

(pkt. 4) og indbetaling af tilgodehavende fra agenter/ska

desbehandlere på kr. 69.200.000 (pkt. 5). 

Hertil kommer, at der gennem hele perioden efter kon

kursdekretets afsigelse har været afholdt udgifter forbun

det med videreførelsen af driften i konkursboet på i alt 

samlet ca. kr. 44.700.000. kr. 

2. Værdipapirer 

Konkursboets værdipapirer var pr. 8. maj 2018 bogført til 

kr. 659.853.899. Pr. 31. juli 2019 udgjorde konkursboets 

værdipapirbeholdning kr. 540.808.726. 

Forskellen i værdipapirbeholdningen i perioden relaterer 

sig til konkursboets salg af aktier og obligationer samt op

hørte obligationer på samlet set ca. kr. 109.100.000 samt 

kursregulering og renter. Provenuet fra salget af værdi

papirer er indgået i de likvide indeståender under pkt. l 

ovenfor. 

3. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings

hensættelsen (forventet tilgodehavende) 

kr. 

314.026.750,00 

540.808.726,00 
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Konkursboet har et bogført aktiv i form af krav hos reas

surandører, der er udtryk for reassuranceandelen (genfor

sikringsandelen) af de forventede opgjorte præmie- og 

skadeshensættelser (pkt. 23 og 24) 

Aktivets værdi kan variere alt afhængig af udsving i be

regningen af konkursboets erstatnings- og præmiehen

sættelser (pkt. 23 og 24), der foretages løbende. Når et tab 

i form af en skade er konstateret, og tilgodehavendet hos 

reassurandøren dermed er realiseret, medtages tilgodeha

vendet under pkt. 4 nedenfor. Tilgodehavendet udgjorde 

pr. 8. maj 2018 kr. 1.266.860.089. Pr. 31. juli 2019 ud

gjorde tilgodehavendet kr. 993.581.735. 

Forskellen i tilgodehavendets værdi skyldes i al væsent

lighed reduktion af præmiereserven på kr. 156.500.000 

(pkt. 23), en reduktion af skadeshensættelser på kr. 

200.400.000 (pkt. 24) samt stigning i skadeshensættelsen 

på store skader på kr. 83.400.000. 

4. Tilgodehavender hos reassurandører (realiseret til

godehavende) 

Konkursboet har et realiseret tilgodehavende hos reassu

randører, hvilket pr. 8. maj 2018 udgjorde kr. -2.315.273. 

Alpha havde således på daværende tidspunkt en gæld til 

reassurandørerne. Pr. 31. juli 2019 udgjorde tilgodeha

vendet kr. 186.355.546. 

Forskellen i perioden skyldes, at konkursboets reassuran

cetilgodehavende knyttet til returpræmie er forhøjet med 

kr. 156.500.000 og at reassuranceandelen knyttet til er

statningshensættelserne er forhøjet med kr. 139.600.000 

(begge pkt. 3) som følge af at en række skader er blevet 

færdigbehandlet, hvorved tabet på forsikringsaftalerne er 

konstateret (skadeshensættelserne i pkt. 24 er samtidig 

nedskrevet). 

6. SEPTEMBER 2019 
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kr. 993.581.735,00 
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Endvidere har Alpha betalt præmie for opretholdelse af 

reassuranceaftalerne på kr. 15.700.000. 

Reassurandørerne har gennem perioden indbetalt samlet 

kr. 123.200.000, hvilket er tilgået de likvide indeståender 

(pkt. 1). kr. 

5. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere 

Tilgodehavendet udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 244.299.656. 

Pr. 31. juli 2019 udgjorde tilgodehavendet kr. 

160.654.514. 

Forskellen i tilgodehavendet skyldes overvejende, at kon

kursboet har modtaget indbetalinger på i alt kr. 

7 4. 700.000, hvilket er tilgået de likvide indeståender (pkt. 

1), herunder ved kurators inddrivelse af præmietilgode

havender hos agenter på i alt kr. 44.100.000 og inddri

velse af midler på skadeskonti hos skadesbehandlerne på 

i alt kr. 12.700.000, indbetaling af forligsbeløb samt reas

surance på kr. 5.200.000 vedrørende en retssag, der var 

anlagt af Alpha forud for konkursen for tab samt indbeta

ling af tilgodehavende for præmieskatter på kr. 

12.700.000. 

Herudover har konkursboet betalt skadesbehandlingsom

kostninger på kr. 7.400.000. 

Resttilgodehavendet vedrører bl.a. præmietilgodeha

vende hos agenter, herunder en anlagt retssag mod en tid

ligere agent, samt en anlagt retssag mod en skadesbe-

handler (pkt. 4.1.2.7). kr. 

6. Honorar fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for 

udført arbejde 

Kurator har udført arbejde relaterende til Arbejdsmarke

dets Erhvervssikring i forbindelse med deres udbetalinger 

til skadelidte i perioden indtil Arbejdsmarkedets 
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186.355.546,00 

160.654.514,00 
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Erhvervssikring fik etableret administrationen af ar

bejdsskadesporteføljen. 

Kurator har fakturerede arbejdet, der udgjorde kr. 93.750 

inkl. moms hvilket er tilgået de likvide indeståender og 

indgår som en del af indeståendet på kontoen (pkt. l) 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort) 
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kr. 0,00 

kr. 2.195.427.271,00 

Det bemærkes, at der i perioden fra den 8. maj 2018 til den 31. juli 2019 er sket et fald i de registrerede 

aktiver på kr. 34.548.657, hvilket primært er begrundet i afholdelse af omkostninger forbundet med drif

ten af konkursboet, herunder betaling af diverse driftsudgifter samt betaling af eksterne skadesbehand

lere og advokater med henblik på at sikre inddrivelsen af selskabets aktiver, som også anført under pkt. 

l, samt arbejdet med at opgøre passiverne. 

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

1.2 Frie aktiver 

De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkursboets almindelige kreditorer, herunder bl.a. de 

almindelige driftskreditorer samt den del af forsikringskravene, der ikke opnår dækning under de regi

strerede aktiver. 

De frie aktiver er pr. 31. juli 2019 bogført til følgende: 

7. Indestående på klientkonto 

Indeståendet udgør pr. 31. juli 2019 kr. 75.609.188 

8. Tilgodehavende ved New Nordie Holding Limi
ted 
Konkursboet har modtaget indbetaling af kr. til 

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

lig med New Nordie Holding Limited på kr. 65.000.000. 

med tillæg af renter på lO pct. p.a. til fuld og endelig 

opgørelse af tilgodehavendet. 

Forligsbeløbet er indbetalt til konkursboets konto og 

indgår som en del af indeståendet på klientkontoen 

(pkt. 7) 

kr. 75.609.188,00 

kr. 0,00 
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9. Tilgodehavender hos koncernforbundne selska

ber 

Konkursboet har tilgodehavender hos koncernfor

bundne selskaber på kr. 74.047.370. 

Da begge koncernforbundne selskaber er taget under 

konkursbehandling og derfor vurderes at være uden 

betalingsevne, medtages aktivet til erindringsværdi 

med kr. 

10. Tilgodehavende hos lntercede 2408 Lim.ited 

Tilgodehavendet er pr. 31. juli 2019 bogført til kr. 

40.523.438 inkl. renter. Kravet medtages foreløbigt til 

sin fulde bogførte værdi, selvom det er uklart, hvilken 

værdi kravet reelt har, idet debitors moderselskab er 

CBL lnsurance Limited, som er gået konkurs 

11. Personalelån 

Tilgodehavendet var pr. 24. august 2018 bogført til kr. 

1.515.098 inkl. renter. Der er sidenhen indgået en af

betalingsaftale. Der er pr. 31. juli 2019 indbetalt af

drag på i alt kr. 400.000, der indgår som en del af inde

ståendet på klientkontoen (pkt. 7), hvorefter det skyl

dige beløb udgør kr. 1.151.745 inkl. påløbne renter. Ak

tivet medtages til restværdien 

12. Tilgodehavende hos Beta Re AG 

Tilgodehavendet er pr. 31. juli 2019 bogført til kr. 

8.000.000. Kurator har indgået en ny betalingsaftale 

med Beta Re AG. Tilgodehavendet er foreløbigt medta

get til den fulde bogførte værdi 

13. Inventar mv. 

Konkursboets inventar består af div. kontormøbler, 

pc'er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er 

pr. 31. juli 2019 bogført til kr. 258.123. Henset til 

kr. 

kr. 

kr. 

6. SEPTEMBER 2019 

8921265 BOR 

1,00 

40.523.438,00 

1.151.745,00 

8.000.000,00 
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konkursbehandlingen, er inventaret foreløbigt medta-

get til den bogførte værdi kr. 

14. Huslejedepositum 

Konkursboet driver virksomhed fra lejede lokaler. 

Huslejedepositummet var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 

2.120.056. Pr. 31. juli 2019 er aktivet bogført til kr. 

1.984.559. 

Forskellen i perioden skyldes, at konkursboet har lejet 

to lokaler ud, og der er i den forbindelse indbetalt de

positum for lejemålet. Det bemærkes, at der består en 

istandsættelsesforpligtigelse, hvorfor aktivet forelø

bigt er medtaget til erindringsværdi af 

15. 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. april2019 bogført til kr. 86.614. Til

godehavendet er foreløbigt medtaget til erindrings

værdi, idet der dels er rejst et modregningskrav og dels 

er tvivl om betalingsevnen 

16. 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 kr. 150.000, hvilket er tilgået 

konkursboets konto og indgår som en del af indeståen-

kr. 

kr. 

det på klientkontoen (pkt. 7) kr. 

17. Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr 

knyttet til driften i konkursboet. Aktivet var pr. 31. juli 

2019 bogført til kr. O, hvorfor aktivet medtages uden 

værdi 

18. Kunst og designermøbler 

kr. 
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258.123,00 

1,00 

1,00 

0,00 

0,00 
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Konkursboet ejer designermøbler og kunst, herunder 

malerier. Aktivet er pr. 31. juli 2019 bogført til kr. 

115.000. Aktiverne er blevet vurderet af SFT Group til 

kr. 318.600 ved tvangssalg, hvorfor aktivet foreløbigt 

medtages til vurderingsprisen 

19. Salg af diverse småaktiver 

Kurator har på nuværende tidspunkt solgt 2 stk. 

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

Samsung 87 Edge, l stk. Lenovo ThinkCentre, l stk. 

Fujitsu Biemens Esprimo. Aktivernes samlede salgs

pris udgjorde kr. 11.720 ekskl. moms, hvilket er tilgået 

konkursboets konto og indgår som en del af indeståen-

kr. 

det på klientkontoen (pkt. 7) kr. 

20. Salg af inventar 

Konkursboet har solgt 4 stk. skriveborde og 5 stole. Ak

tiverne blev solgt til en samlet pris på kr. 11.500 ekskl. 

moms, hvilket er tilgået konkursboets konto og indgår 

som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 7) kr. 

21. Ristorno fra Dagbladet Børsen 

Konkursboet har opsagt selskabets avisabonnement, 

hvorefter ristorno på kr. 6.586,07 er tilgået konkursbo

ets konto og indgår som en del af indeståendet på kli-

entkontoen (pkt. 7) kr. 

22. Tilbagebetalte skatter fra Italien 

Konkursboet har modtaget tilbagebetalte skatter fra 

Italien på EUR 878.879,39 (omregnet til kr. 

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

gende tilgået konkursboets konto og indgår som en del 

af indeståendet på klientkontoen (pkt. 7) kr. 

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort) kr. 
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318.600,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

125.861.097 ,o o 
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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 pkt. 

l. l. 

23. Forventede returpræmiekrav 

Præmiehensættelserne er opgjort som præmie, der er indbe

talt af forsikringstagere, men som Alpha grundet konkursen 

endnu ikke havde optjent, hvorfor beløbet må forventes at 

blive modsvaret af anmeldelser om returpræmie fra forsik

ringstagere. De bogførte præmiehensættelser udgjorde pr. 8. 

maj 2018 kr. 555.790.663. Præmiehensættelserne er pr. 31. 

juli 2019 bogført til DKK 278.034.614. 

Forskellen i beløbet relaterer sig til, at Garantifonden for Ska

desforsikringsselskaber er påbegyndt udbetaling af returpræ

mie. Disse udbetalinger, og dermed faldet i præmiehensættel

serne, forventes at blive modsvaret af en tilsvarende anmel

delse fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der 

subrogerer i forsikringstagerens krav mod konkursboet. 

24. Forventede skadeserstatningskrav 

Erstatningshensættelserne er det beløb, der er hensat til dæk

ning af forsikringstagers/skadelidtes skadeskrav. Kravet er 

udtryk for en beregnet værdi og kan således variere afhængig 

af de faktiske skadeskrav. Erstatningshensættelserne var pr. 

8. maj 2018 bogført til kr. 2.176.518.057. Erstatningshensæt

telserne er pr. 31. juli 2019 bogført til DKK 1.939.712.351. 

Forskellen i beløbet i perioden relaterer sig til, at Garantifon

den for Skadesforsikringsselskaber har foretager udbetaling 

af skadeskrav, hvorfor skadeshensættelserne mindskes. 

Disse udbetalinger og dermed faldet i erstatningshensættel

serne forventes at blive modsvaret af en tilsvarende anmel

delse fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

kr. 

Y deriigere er der indtruffet store skader på 91.000.000. kr. 

278.034.614,00 

1.939. 712.351,00 

Side 9 l 21 



Advokatfirmaet Poul Schmith 6. SEPTEMBER 2019 

8921265 BOR 

Forventede passiver i alt kr. 2.217. 7 46.965,00 

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

erstatningsudbetalingerne vil stige betydeligt. Kurators væsentligste opgave i relation til opgørelsen af 

passiverne er derfor at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader, hvorfor kurator har videreført 

skadesbehandlingen hos de eksisterende skadesbehandlere. Dette er sket i samarbejde med Garantifon

den for Skadesforsikringsselskaber. 

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 konkurslovens § 94 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 95 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 97 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 98 

Øvrige passiver i alt 

3. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

4 71.061.553,00 

76.140,00 

1.388.181,13 

33.990.381,34 

63.584.710,13 

155.525.277,82 

730.320.788,22 

Kurator har i den forgange periode foretaget omstødelsesundersøgelser i konkursboet. Indledningsvist 

identificerede kurator overordnet fire forhold, der kunne være omstødelig og som følge heraf blev yderli

gere undersøgt. 

Grundet det betydelige forretningsomfang i Alpha Insurance A/S (nu under konkurs), og de mange tu

sinde posteringer hver måned, besluttede kurator, at det ikke var meningsfyldt eller lønsomt at foretage 

en manuel gennemgang af selskabets kontoudtog, og på den baggrund rekvirerede kurator bistand fra en 

stor dansk revisionsvirksomhed, som gennem særlige elektroniske søgeværktøjer kunne identificere 

eventuelle finansposteringer og/eller e-mails, der indikerede omstødelige dispositioner, ledelsesansvar 

mv. 

Det bemærkes således for en god ordens skyld, at undersøgelserne ligeledes har indgået i kurators ledel

sesansvarsundersøgelse. 
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Kurator har i den forbindelse haft adgang til selskabets interne IT-systemer, herunder bogføringssystem, 

ligesom kurator har haft adgang til og foretaget gennemgang af e-mailkonti tilhørende den tidligere le

delse. Undersøgelsen omfattede 13.812 transaktioner bestående af 979.310 posteringslinjer. 

Herudover interviewede kurator en række aktører omkring Alp ha Insurance A/S (nu under konkurs), der 

kunne have viden om forhold af relevans for afgrænsningen af undersøgelsen. 

Baseret på kurators undersøgelser konstaterede kurator to forhold, der er kan være omstødelige, herun

der et muligt omstødelseskrav på kr. 60.000.000 samt et muligt omstødelseskrav på kr. 562.500. Der er i 

begge tilfælde indgået suspensionsaftaler. 

Desuden konstaterede kurator, at selskabet har driftsført udgifter af privat karakter. På den baggrund 

har kurator besluttet at gennemgå samtlige afregninger for de seneste tre år vedrørende de tidligere 

ejere. Dette arbejde pågår fortsat. 

4. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

For en god ordens skyld bemærkes, at redegørelsen for tidsforbruget nedenfor adskiller sig fra kurators 

tidligere udarbejdede redegørelser, jf. konkurslovens § 125, stk. 2, og stk. 4, idet kurator har besluttet at 

opdele tidsforbruget således, at kurators tidsforbrug nemmere kan henføres til de enkelte aktiv- og pas

sivklasser anført ovenfor under pkt. l og 2. 

4.1 Tidsforbrug relateret til de registrerede aktiver 

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

l. august 2019 været koncentreret om følgende opgaver: 

4.1.1 Reassurance 

Konkursboets væsentligste aktiv under de registrerede aktiver består af tilgodehavender relaterende til 

tegnede reassuranceaftaler (også kaldet genforsikringsaftaler), hhv. genforsikringsandelen af præmie- og 

erstatningshensættelserne og tilgodehavendet hos reassurandører, jf. pkt. 3 og 4 i aktiv og passivoversig

ten ovenfor i afsnit l. l. 

Håndteringen af reassurancen har i den forgange periode været, og er fortsat, særdeles kompliceret og 

omfattende, idet reassurancen dels er reguleret af de enkelte reassuranceaftaler indgået mellem Alpha 

Insurance A/S (nu under konkurs) og de respektive reassurandører og samtidig hermed er funderet i 

forsikringsretlige normer og sædvaner. Kurator har i den forgangne periode afholdt møder samt haft 
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løbende drøftelser med reassurandører vedrørende den fortsatte skadeshåndtering, herunder vedrørende 

rapportering til reassurandørerne samt omkring udbetaling af tilgodehavender fra reassurandørerne. 

Kurator har i den sammenhæng haft indgående drøftelser med likvidatoren i reassuranceselskabet, CBL 

Insurance Limited, vedrørende håndteringen af konkursboets tilgodehavende hos CBL Insurance Limi

ted, der blev taget under konkursbehandling den 12. november 2018. 

Drøftelserne med reassurandørerne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 479 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

4.1.2.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Indledningsvist bemærkes, at kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

besluttede at videreføre driften i konkursboet for at minimere konkursboets passiver. Kurators arbejde 

med håndteringen af skadesbehandlingen har i den forgangne periode fortsat været omfattende. 

Kurator har i den forgangne periode haft løbende drøftelser med de tilknyttede skadesbehandlerne for at 

sikre, at der bliver foretaget en behørig skadesbehandling således, at der også kan ske en korrekt rap

portering til reassurandørerne. 

Kurator har i den forbindelse haft indgående korrespondance og drøftelser med skadesbehandlerne om 

behandlingen af skader på et overordnet niveau samt mere indgående drøftelser omkring behandlingen 

af specifikke skadessager, herunder blandt andet vedrørende processen for afvisning af specifikke ska

dessager, processen for rapportering af godkendte skader til Garantifonden for Skadesforsikringsselska

ber og/eller den engelske garantifond, Financial Services Campensation Scheme (herefter benævnt 

"FSCS") samt drøftelser omkring de enkelte garantifondsordningers dækning af specifikke skader. End

videre har kurator haft drøftelser og korrespondance omkring den løbende rapportering af skaderne til 

boet og drøftelser omkring fastsættelse af reserve på de enkelte skader. 

Derudover har kurator haft drøftelser med enkelte skadesbehandlere omkring deres honorar, herunder 

fastsættelse af deres fremtidige honorar for skadesbehandlingen efter konkurstidspunktet henset til ska

desbehandlerens mulige merarbejde opstået som følge af konkursen. Kurator har i et vist omfang udar

bejdet nye skadesbehandlingsaftaler. 
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Endelig har kurator haft et indgående arbejde med at finde en ny skadesbehandler til behandling af den 

franske Dommage Ouvrage forsikringsportefølje. Det bemærkes, at den eksisterende skadesbehandler 

IMS Experts trådte i likvidation og den 27. juli 2018 blev taget under konkursbehandlingen. 

Kurator har i den forgangne periode deltaget i flere møder i Paris og Luxembourg med mulige nye ska

desbehandlere til forhandling om priser og vilkår for at overtage porteføljen og haft møder med F AGO 

(den franske garantifond), der henset til, at de berørte forsikringstagere var franske statsborgere, havde 

en interesse i sagernes behandling. Til en start blev der indgået en midlertidig skadesbehandlingsaftale 

med en tidligere skadesbehandler hos IMS til at håndtere/vedligeholde IMS-porteføljen indtil den nye 

skadesbehandler, ACS Solution, overtog skadesbehandlingen. Kurator har i den forbindelse anvendt tid 

på overdragelse og gennemgang af skadesdata med ACS Solution. 

Den løbende håndtering af skadesbehandlingen pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1268 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.2 Stillingtagen til gensidig bebyrdende aftaler 

Kurator har i den forgangne periode løbende anvendt tid på administration samt godkendelse afbetalin

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

som f.eks. husleje, IT-løsninger, telefoni, forsyningsforhold, forsikringer på konkursboets medarbejdere, 

kantineordning mv. 

Endvidere har kurator anvendt tid på at fremleje af to lokaler tilhørende konkursboet. Kurator har i den 

forbindelse haft drøftelse med udlejer, fremlejetagerne samt anvendt tid på udarbejdelse af fremlejekon

trakter. 

Konkursboet påser løbende de gensidig bebyrdende aftaler. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 25 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.3 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

Kurator har i den forgangne periode haft løbende drøftelser med konkursboets medarbejdere omkring de 

ansættelsesmæssige forhold, herunder omkring medarbejdernes fastholdelsesbonus. 

Kurator vurderer løbende medarbejderforholdene, herunder om der er behov for at få tilført flere ressour

cer til konkursboet. 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 54 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.4 Dialog med garantifonde 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser med Garantifonden for Skadesforsik

ringsselskaber og dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, såvel som med andre na

tionale garantifonde i andre lande vedrørende dækning af forsikringstagernes krav, herunder omkring 

garantifondenes dækningsområder, processen for rapportering af krav mod konkursboet samt beregning 

af forsikringstagernes returpræmiekrav. 

Kurator afholder fortsat ugentlige møder med såvel Topdanmark Forsikring A/S samt ugentlige telefoni

ske møder med FSCS. 

Kurator har ligeledes løbende afholdt statusmøder med bestyrelsen i Garantifonden for Skadesforsik

ringsselskaber, der følger behandlingen af konkursboet tæt. 

Endvidere har kurator i den forgangne periode haft drøftelser med den norske garantifond omkring dæk

ning af de norske skadelidte med arbejdsskader. Det bemærkes, at Garantifonden for Skadesforsikrings

selskaber ikke dækker skadeskrav på hverken de norske eller de danske arbejdsskadeforsikringer, hvor

for den norske garantifond har truffet en politisk beslutning om at udbetale erstatning til de norske ska

delidte med arbejdsskader mod, at den norske garantifond subrogerer i skadelidtes krav mod konkurs

boet. Konkursboet har tidligere indgået aftale med den norske garantifond omkring processen for rappor

tering af skader. 

I den forgangne periode har drøftelserne med den norske garantifond primært vedrørt tilrettelæggelsen 

af den praktiske proces for rapportering af skaderne. Kurator har i den forbindelse udarbejdet et specifikt 

rapporteringsformat. 

Kurators drøftelser med de forskellige garantifonde pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 213 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.5 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

Kurators har i den forgangne periode haft løbende korrespondance med forsikringstagere fra forskellige 

lande vedrørende deres forsikringsprodukt. I de tidligere udarbejdede redegørelser, jf. konkurslovens § 
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125, stk. 2 og § 125, stk. 4, fremgik den anvendte tid under punkterne "informationskrivelser til forsik

ringstagere og skadelidte" og "bobehandling i øvrigt". 

På nuværende tidspunkt har kurator siden afsigelsen af konkursdekretet modtaget ca. 5.504 henvendel

ser i denne indbakke, som kurators medarbejdere løbende håndterer. Henvendelserne vedrører bl.a. 

spørgsmål til, hvorvidt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker deres skade hhv. returpræ

mie, hvortil en skade skal anmeldes samt spørgsmål til, hvornår returpræmie forventes udbetalt fra kon

kursboet og/eller Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

Kurator opdaterer løbende konkursboets hjemmeside -'-'-:!Y\V,Bc}:Q_h.Rtg;t:Q1JP.~lk med information til forsik

ringstagerne og de skadelidte med relevant information omkring deres forsikringsprodukt. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 104 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.6 Retssager anlagt mod konkursboet 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på retssager anlagt mod konkursboet efter konkursde

kretet afsigelse. Retssagerne håndteres hovedsageligt af eksterne advokaterne i overensstemmelse med 

aftalerne indgået mellem de respektive skadesbehandlere og konkursboet. Kurator har i den forbindelse 

haft indgående korrespondance og drøftelser med de tilknyttede eksterne advokater omkring sagerne og 

har instrueret dem i at nedlægge afvisningspåstand i sagerne i overensstemmelse med konkurslovens § 

141. Advokaterne har endvidere fået udleveret notat med instruks omkring afvisning af retssagerne an

lagt efter dekretets afsigelse. 

På nuværende tidspunkt er der sket afvisning i flere sager, men der er pr. 22. august 2019 anlagt 177 

retssager mod konkursboet efter dekretets afsigelse. 

Afklaring af konkrete forhold i de enkelte sager pågår fortsat, ligesom kurator løbende bidrager til udar

bejdelse af diverse processkrifter. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 88 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.7 Retssager, som konkursboet er indtrådt i, eller som er anlagt af konkursboet 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på de retssager, som Alpha Insurance A/S (nu under 

konkurs) var part i forud for konkursdekretets afsigelse. Det bemærkes, at kurator i forlængelse af kon

kursdekretets afsigelse gennemgik de retssager, der var anlagt mod Alp ha Insurance A/S (nu under kon

kurs) før konkursdekretets afsigelse. Kurator besluttede på den baggrund at indtræde i alle retssager 
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anlagt mod konkursboet før konkursdekretets afsigelse for at minimere konkursboets passiver. Kurator 

har løbende korrespondance og drøftelser med de tilknyttede advokater omkring sagerne. 

Endvidere har kurator anvendt tid på retssagen anlagt af Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) inden 

konkursdekretets afsigelse mod en tidligere agent. Den nedlagte påstand udgør betaling af kr. 

125.151.364,15 med tillæg afprocesrente. Retssagen verserer ved Københavns Byret. Kurator har i den 

forgangne periode haft indgående drøftelser med konkursboets ansatte omkring retssagens forhold, lige

som kurator har anvendt tid på udarbejdelse af replik i sagen. Det bemærkes, at kurator på nuværende 

tidspunkt er ved at klarlægge yderligere forhold i sagen, samt forventer at indlevere et yderligere proces

skrift i sagen i løbet af efteråret 2019. 

Endelig har konkursboet anlagt en retssag efter konkursens indtræden mod den tidligere agent på beta

ling af EUR 891.073 for manglende afregning af forsikringspræmie til Alpha Insurance A/S (nu under 

konkurs). Det skal bemærkes, at der ikke er stævnet for det fulde beløb, idet agenten tidligere har erkendt 

en del af skylden. Kurator har i den forbindelse udarbejdet stævning samt haft korrespondance med 

modpartens advokat med henblik på at forlige den del af sagen, der ikke er stævnet for samt omkring 

indgåelse af betalings aftale. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 76 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.2.8 Compliance og audits 

Kurator har i den forgangne periode udarbejdet nye databehandlingsaftaler med eksterne samarbejds

partnere. Ligeledes har kurator som led i videreførelsen af driften i konkursboet gennemført et betydeligt 

arbejde med implementering af audits hos skadesbehandlerne. Dette for at sikre, at der foretages en 

forsvarlig skadesbehandling hos skadesbehandlerne og således ikke godkendes skader, der ikke er dæk

ningsberettiget under policen uanset, om skadeskravet måtte være dækket af Garantifonden for Skades

forsikringsselskaber, en anden national garantifond eller skal rettes mod konkursboet. 

Kurator har i den forgangne periode bistået med udarbejdelse af aftaler med de udpegede eksterne audi

tører, udarbejdet instrukser til auditørerne med retningslinjer for gennemførelsen af audits samt deltaget 

i tilrettelæggelsen og koordineringen af audits hos skades behandlerne. 

I løbet af efteråret 2018 er der første gang blevet gennemført audit hos alle skadesbehandlere. Anden 

audit hos skadesbehandlerne er påbegyndt på nuværende tidspunkt. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 273 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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4.1.2.9 Revision og det løbende bogholderi 

Kurator har valgt at lade KPMG varetage revisionen i konkursboet. 

Kurator har i den forgangne periode løbende haft drøftelser med KPMG omkring boets forhold. På nuvæ

rende tidspunkt bistår KPMG konkursboet med opgørelse af konkursboets momsmæssige forhold samt 

den fremadrettede beregning af lønsumsafgift. Kurator har i den forgangne periode løbende afholdt mø

der med KPMG herom således, at der sikres en korrekt opgørelse af konkursboets momsmæssige forhold 

samt beregningen af lønsumsafgiften. 

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

udlandet. 

For så vidt angår det løbende bogholderi bemærkes, at kurators medarbejdere fortsat bistår med bogfø

ringen af den daglige drift i konkursboet, ligesom kurators medarbejdere godkender alle betalinger i ban

ken. Som følge af ovenstående er kurators medarbejdere også fysisk tilstede i virksomheden hver dag. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 488 timer siden sidste redegørelse, hvoraf en betydelig del af timerne 

er anvendt afregnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

4.1.3 Generelt arbejde med tilrettelæggelse af anmeldelsesprocessen 

Det bemærkes, at den anvendte tid i de tidligere udarbejdede redegørelser, jf. konkurslovens § 125, stk. 

2 og§ 125, stk. 4, fremgik under punktet "Håndtering af anmeldelser i boet". 

Kurator har i den forgange periode anvendt tid på tilrettelæggelsen af anmeldelsesprocessen i boet, her

under håndteringen af anmeldelser afreturpræmiekrav, godkendte skadeskrav og klagesager vedrørende 

afviste skadeskrav, jf. nærmere nedenfor under pkt. 4.1.3.1 til4.1.3.3. 

Endvidere har kurator anvendt tid på udvikling af en ny gældbog til registrering af krav under de regi

strerede aktiver, hhv. forsikringstagernes krav på returpræmie og skadelidtes skadeskrav. Kurator har 

i den forgangne periode antaget ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af gældbogen. 

Udviklingen af gældbogen pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 24 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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4.1.3.1 Webformular ristorno 

Kurator har sammen med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udarbejdet en webformular til 

håndtering af anmeldte returpræmiekrav mod konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringssel

skaber. Pr. 23. august 2019 er der anmeldt i alt 17.149 returpræmiekrav gennem formularen. 

Kurator har i den forgangne periode haft løbende drøftelser med Garantifonden for Skadesforsikringssel

skaber og FSCS omkring beregningen af returpræmie på de respektive forsikringsprodukter, idet garan

tifondene ved udbetaling til forsikringstagerne subrogerer i forsikringstagernes krav mod konkursboet. 

Derudover har kurator haft indgående drøftelser mellem Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

og FSCS vedrørende rapporteringen af returpræmiekrav parterne i mellem således, at der ikke foretages 

dobbeltudbetalinger. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 8 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.3.2 Rapportering af skader fra skadesbehandlere 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på tilrettelæggelse af en proces for rapportering af god

kendte skadeskrav fra skadesbehandleren til konkursboet. Kurator har i den forbindelse udarbejdet et 

specifikt rapporteringsformat, som de respektive skadesbehandlere skal udfylde for hvert godkendt og 

endeligt krav samt udarbejdet en proces for rapportering af kravene til konkursboet. Processen for rap

portering er udarbejdet med bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor samt eksterne IT-kon

sulenter. 

Processen er tilrettelagt således, at de godkendte og endelige krav vil blive registreret via en automati

seret proces i konkursboets gældbog for anmeldte krav under de registrerede aktiver. 

Endvidere har kurator anvendt tid på udarbejdelse af informationskrivelser til konkursboets tilknyttede 

skadesbehandlere med processen for rapportering af de godkendte og endelige skadeskrav. Kurator har i 

den forbindelse haft drøftelser og korrespondance med de tilknyttede skadesbehandlere herom. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 21 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.1.3.3 Webformular klageformular 

Kurator har udarbejdet en webformular til håndtering af klagesager, hvori skadelidte kan anmelde sit 

skadeskrav, hvis skadesbehandleren har afvist at behandle skaden og/eller skadelidte er uenig med ska

desbehandleren i skadekravets størrelse. På nuværende tidspunkt er der anmeldt i alt 16 klagesager. 

Side 18/21 



Advokatfirmaet Poul Schmith 6. SEPTEMBER 2019 

8921265 BOR 

Klagesagerne behandles løbende med bistand fra konkursboets medarbejdere, og de bliver registreret i 

konkursboets gældbog. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 6 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.2 Tidsforbrug relateret til de frie aktiver 

4.2.1 Tilgodehavender 

Kurator har i den forgangne periode fortsat gennemgået og iværksat inddrivelse af selskabets tilgodeha

vender. 

4.2.1.1 Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited 

Konkursboet har et tilgodehavende på kr. 40.031.250 hos Intercede 2408 Limited, som er et datterselskab 

til reassuranceselskabet CBL Insurance Limited, der blev taget under konkursbehandling den 12. no

vember 2018. 

Kurator har i den forgangne periode gennemgået låneaftalen samt tillæg, hvoraf det fremgår, at lånet er 

forfalden til betaling den l. november 2020. Kurator afventer således indbetalingen. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 14 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.2.1.2 Tilgodehavende hos Beta Re AG 

Konkursboet har et tilgodehavende hos Beta Re på kr. 8.000.000. Kurator har i den forgange periode 

afholdt møder og haft løbende korrespondance med Beta Re omkring tilgodehavendet og aftalte afdrag 

samt omkring Beta Res fortsatte bistand til konkursboet med hensyn til konkursboets reassurancetilgo

dehavende. Kurator har i den forgange periode bistået med udarbejdelsen af en ny aftale, der indeholder 

en afdragsaftale. Mtalen er nu underskrevet af begge parter. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 71 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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4.2.2 Omstødelsesundersøgelser 

Kurator har i den forgangne periode gennemført undersøgelse af omstødelige forhold. Omstødelsesunder

søgelserne er afsluttet. Kurator har i den forbindelse identificeret mulige omstødelige forhold. Der er 

redegjort nærmere herfor under pkt. 3. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 498 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.2.3 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Kurator har i den forgangne periode gennemført ledelsesansvarsundersøgelser. Kurator har identificeret 

en række forhold, som gav anledning til yderligere undersøgelse og anmeldte som følge heraf et foreløbigt 

krav under ledelsesansvarsforsikringen. 

Kurators nærmere undersøgelser af de identificerede forhold er endnu ikke afsluttet, og undersøgelserne 

pågår således fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 661 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.3 Fordringsprøvelse 

Kurator har i den forgangne periode gennemført fordringsprøvelse af de anmeldte § 94 krav i konkurs

boet. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på gennemgang af de enkelte krav, udarbejdet indstil

lingsbreve samt afholdt fordringsprøvelsesmøde. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 41 juristtimer. 

4.4 Bobehandling i øvrigt 

Der er på almindelig bobehandling, herunder korrespondance med kreditorer og skifteretten samt udar

bejdelse af denne redegørelse anvendt ca. 157 juristtimer. 

5. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 4569 timer på bobehandlingen, herunder 3127 juristtimer på arbejde 

relaterende til de registrerede aktiver, jf. pkt. 4.1, og ca. 1442 juristtimer relaterende til de frie aktiver, 

jf. pkt. 4.2., i perioden fra sidste redegørelse og indtil den l. august 2019. 
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6. 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-

v er. 

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

endnu ikke muligt at skønne over den forventede dividende i konkursboet, herunder dækningen under 

de registrerede aktiver såvel som de frie aktiver. Ligeledes er det ikke muligt at skønne, hvornår kon

kursboet forventes at blive lukket. 

7. ACONTOSALÆR 

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

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

en 6. marts 2020. 

Partner, Advokat (H) 
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