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

for konkursboets forhold. 

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

125, stk. 1, dateret 29. maj 2018 og § 125, stk. 2, dateret 7. september 2018, samt mine tidligere redegø

relser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret den 7. marts 2019, den 6. september 2019 og den 

6. marts 2020. 

Boets aktuelle aktiver består af følgende: 

1. AKTIVER 

1.1 Kontoforhold 

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) havde på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse den 8. maj 

2018 i alt 37 åbne bankkonti hos Sydbank A/S, 13 bankkonti i DNB i Norge, herunder 8 i Norge samt 5 i 

UK, samt 6 konti i UBS i Schweiz. 

Henset til, at kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber besluttede at vi

dereføre driften i selskabet med henblik på afviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet, valgte 
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kurator at opretholde en række af selskabets bankkonti, idet der i forbindelse med den løbende drift 

fortsat foretages indbetalinger og udbetalinger fra selskabets konti. 

Kurator har siden konkursdekretets afsigelse lukket 18 bankkonti i Sydbank A/S, som efter kurators 

vurdering ikke var relevante for afviklingen af de forsikringsmæssige aktiviteter. Hertil kommer, at ku

rator har åbnet 4 nye bankkonti i Sydbank A/S til håndtering af den løbende drift. Selskabet har som 

følge heraf i alt nu 26 åbne bankkonti (inkl. depotkonti) hos Sydbank A/S. Kurator har ligeledes lukket 

samtlige konti i DNB i UK. Konkursboet har fortsat 8 åbne bankkonti i DNB i Norge, samt 6 åbne konti 

i UBS i Schweiz. 

Kurator vurderer løbende, hvorvidt der er grundlag for at opretholde de enkelte bankkonti i forhold til 

afviklingen af de forsikringsmæssige aktiviteter i konkursboet. 

1.2 Registrerede aktiver 

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

sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtigelser. Det vil primært være de skadelidtes krav på erstat

ning samt forsikringstagernes krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. afsnit 2.1 neden

for. De registrerede aktiver dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nød

vendige omkostninger 

De registrerede aktiver er pr. 31. juli 2020 bogført til følgende: 

1. Likvide indeståender 

Konkursboets indeståender i banken udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 

61.277.557. Pr. 31. juli 2020 udgør konkursboets likvide indeståen

der kr. 718.950.601. 

Forøgelsen af de likvide indeståender over perioden relaterer sig ho

vedsageligt til konkursboets salg og udløb af værdipapirer, kursre

gulering, renteindtægter og gevinst på kr. 268.570.000 (pkt. 2), ind

betaling af reassurancetilgodehavende på kr. 456.410.000 (pkt. 4), 

samt indbetaling af tilgodehavende fra agenter/skadesbehandlere 

på i alt kr. 103. 730.000 (pkt. 5). Afvigelsen i forhold til pkt. 5 er be

grundet i, at der er foretaget større indbetalinger til konkursboet 

end bogført på de enkelte poster. Dette må formodes at blive udlig

net med tiden. 
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Hertil kommer, at der gennem hele perioden efter konkursdekretets 

afsigelse har været afholdt udgifter forbundet med videreførelsen af 

driften i konkursboet på i alt samlet ca. kr. 97.610.000. 

Endvidere er der afholdt kr. 19.510.000 i reassurancepræmie og pro

fit commission (pkt. 4). 

Endelig er der afholdt acontohonorar til kurator relateret til de re

gistrerede aktiver Gf. nærmere nedenfor afsnit 9), samt kursregule-

ring på kr. 20.620.000. kr. 

2. Værdipapirer 

Konkursboets værdipapirer var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 

659.853.899. Pr. 31. juli 2020 udgjorde konkursboets værdipapirbe

holdning kr. 367.124.774. 

Forskellen i værdipapirbeholdningen i perioden relaterer sig til kon

kursboets salg og udløb af aktier og obligationer på samlet set ca. 

kr. 268.570.000 samt kursregulering og tilknyttede renter på ca. kr. 

24.130.000. Provenuet fra salget af værdipapirerne er tilgået de li

kvide indeståender under pkt. 1 ovenfor. 

3. Genforsikringsandelen af erstatningshensættelsen (forven

tet tilgodehavende) 

Konkursboet har et bogført aktiv i form af krav hos reassurandører, 

der er udtryk for reassuranceandelen (genforsikringsandelen) af de 

forventede opgjorte præmie- og skadeshensættelser (pkt. 23 og 24). 

Aktivets værdi kan variere alt afhængig af udsving i beregningen af 

konkursboets præmie- og erstatningshensættelser (pkt. 23 og 24), 

der foretages løbende. Når et tab i form af en skade er konstateret, 

og tilgodehavendet hos reassurandøren dermed er realiseret, med

tages tilgodehavendet under pkt. 4 nedenfor. Tilgodehavendet ud

gjorde pr. 8. maj 2018 kr. 1.266.860.089. Pr. 31. juli 2020 udgjorde 

tilgodehavendet kr. 697.583.329. 

Forskellen i tilgodehavendets værdi skyldes i al væsentlighed re

duktion af præmiereserven på kr. 218.200.000 (pkt. 23), en 

kr. 
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718.950.601,00 

367 .124. 77 4,00 
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reduktion af skadeshensættelser på kr. 351.290.000 (pkt. 24), samt 

en stigning i skadeshensættelsen på storskader på kr. 78.530.000 

(dog reduceret fra kr. 83.400.000 siden den 31. januar 2020), kurs

regulering på kr. 53.460.000 samt generelle afskrivninger samt re

gulering af profit commission på i alt kr. 24.860.000 

4. Tilgodehavender hos reassurandører (realiseret tilgodeha

vende) 

Konkursboet har et realiseret tilgodehavende hos reassurandører, 

hvilket pr. 8. maj 2018 udgjorde kr. -2.315.273. Konkursboet havde 

således på daværende tidspunkt en gæld til reassurandørerne. Pr. 

31. juli 2020 udgjorde tilgodehavendet kr. 188.121.814. 

Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt, at konkursboets reas

surancetilgodehavende knyttet til returpræmie er forhøjet med kr. 

322.300.000 (bemærk, at der i de tidligere redegørelser fejlagtigt 

blev modregnet afskrivninger på kr. 66.800.000 i denne post), at re

assurandørerne gennem perioden har indbetalt samlet kr. 

456.410.000 til konkursboet, hvilket er tilgået de likvide indeståen

der (pkt. 1), og at reassuranceandelen knyttet til erstatningshensæt

telserne er forhøjet med kr. 362.530.000 som følge af, at en række 

skader er blevet færdigbehandlet, hvorved tabet på forsikringsafta

lerne er konstateret (skadeshensættelserne i pkt. 24 er samtidig 

nedskrevet). 

Endvidere har konkursboet betalt reassurancepræmie og profit com

mission på kr. 19.510.000. 

Endelig er der foretaget afskrivninger og kursregulering på samlet 

kr. 

kr. 57.490.000. kr. 

5. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere 

Tilgodehavendet udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 244.299.656. Pr. 31. 

juli 2020 udgjorde tilgodehavendet kr. 17.210.000. Reduktionen i til

godehavendet skyldes, at kurator har foretaget en bogføringstek

nisk ændring af konkursboets bogførte tilgodehavender, således at 

konkursboets tilgodehavende forfaldne præmier nu fradrages i hen

sættelserne (pkt. 25) i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende 
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697.583.329,00 

188.121.814,00 
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bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og 

firmapensionskasser. Efterhånden som konkursboets tilgodeha

vende forfaldne præmier indbetales til konkursboet, vil midlerne 

tilgå de likvide indeståender (pkt. 1). 

Konkursboet har modtaget indbetaling på i alt kr. 97.340.000 (set i 

forhold til de bogførte poster), hvilket er tilgået de likvide indestå

ender (pkt. 1), herunder blandt andet ved kurators inddrivelse af 

præmietilgodehavender hos agenter på i alt kr. 44.100.000 og ind

drivelse af midler på skadeskonti hos skadesbehandlerne på i alt kr. 

17.400.000, indbetaling af et forligsbeløb vedrørende retssager an

lagt af Alpha Insurance AJS (nu under konkurs) forud for konkursen 

for tab og regreskrav på i alt kr. 17.520.000, indbetaling af tilgode

havende for præmieskatter på kr. 12. 700.000, samt indbetalt profit 

commission på kr. 5.940.000. Herudover er der foretaget en bogfø

ringsteknisk ændring af tilgodehavendet på profit commission på 

kr. 320.000. 

Endvidere har konkursboet betalt skadesbehandlingsomkostninger 

på kr. 24.420.000. 

Endelig er der foretaget en række bogføringstekniske ændringer 

vedrørende blandt andet tab på tilgodehavender, regulering for tids-

forskydning samt kursregulering på i alt kr. 112.390.000. kr. 

6. Honorar fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for udført 

arbejde 

Kurator har udført arbejde relaterende til Arbejdsmarkedets Er

hvervssikring i forbindelse med deres udbetalinger til skadelidte i 

perioden indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fik etableret ad

ministrationen af arbejdsskadesporteføljen. 

Kurator har fakturerede arbejdet, der udgjorde kr. 93.750 inkl. 

Moms, hvilket er tilgået de likvide indeståender og således indgår 

som en del af indeståendet på kontoen (pkt. 1) kr. 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. Opgjort) kr. 
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17.210.000,00 

0,00 

1.988.990.518,00 
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Der er ikke i ovenstående opgørelse taget højde for mulig diskontering af aktiverne. 

1.3 Frie aktiver 

8. SEPTEMBER 2020 
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De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkursboets øvrige kreditorer, herunder blandt andet 

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

registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2 ovenfor. 

De frie aktiver er pr. 31. juli 2020 bogført til følgende: 

7. Indestående på klientkonto 

Indeståendet udgør pr. 31. juli 2020 kr. 61.169.539, 79. 

Det bemærkes, at der fra indeståendet løbende er af

holdt udgifter relateret til de frie aktiver, herunder 

blandt andet til betaling af de godkendte anmeldte § 

94-krav og betaling af løbende udgifter vedrørende de 

frie aktiver. Herudover er der afholdt aconto honorar 

til kurator relateret til de frie aktiver, jf. nærmere ne-

denfor pkt. 9 kr. 

8. Tilgodehavende ved New Nordic Holding Limi

ted 

Konkursboet har modtaget indbetaling af kr. 

68.383.561,64 inkl. Renter, idet kurator har indgået et 

forlig med New Nordic Holding Limited på kr. 

65.000.000 med tillæg af renter på 10 pct. P.a. 

Forligsbeløbet er indbetalt til konkursboets konto og 

indgår som en del af indeståendet på klientkontoen 

(pkt. 7) kr. 

9. Tilgodehavender hos koncernforbundne selska

ber 

Konkursboet har tilgodehavender hos koncernfor

bundne selskaber, hhv. Alpha Holding AJS og Ahpla 

ApS på samlet kr. 74.047.370. 

61.086.628,50 

0,00 
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Da begge koncernforbundne selskaber er taget under 

konkursbehandling og derfor vurderes at være uden 

betalingsevne, medtages aktivet til erindringsværdi 

med kr. 

10. Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited 

Tilgodehavendet er pr. 31. juli 2020 bogført til kr. 

42.709.725 inkl. Renter. Kravet medtages foreløbigt til 

den fulde bogførte værdi, selvom det fortsat er uklart, 

hvilken værdi kravet reelt udgør for boet 

11. Personalelån 

En medarbejder i Alpha Insurance AIS (nu under kon

kurs) var den 11. april 2013 blevet ydet et lån fraAlpha 

Insurance A/S (nu under konkurs) på kr. 1.500.000. 

Der er efter konkursen indgået en betalingsaftale. Pr. 

31. juli 2020 er der indbetalt afdrag på i alt kr. 675.000, 

der indgår som en del af indeståendet på klientkontoen 

(pkt. 7), hvorefter det skyldige beløb udgør kr. 907.662 

kr. 

inkl. påløbne renter. Aktivet medtages til restværdien kr. 

12. Tilgodehavende hos Beta Re AG 

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

8.000.000. Kurator har indgået betalingsaftale med 

Beta Re AG omkring betaling af afdrag på gælden. Pr. 

31. juli 2020 er der betalt afdrag på i alt kr. 640.000, 

der indgår som en del af indeståendet på klientkontoen 

(pkt. 7). Aktivet medtages til restværdien kr. 

13. Inventar mv. 

Konkursboets inventar består af div. Kontormøbler, 

pc'er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er 

pr. 31. juli 2020 bogført til kr. 168.879. Aktiverne er 

blevet vurderet af SFT Group ApS til kr. 277.600 ved 

tvangssalg, hvorfor aktivet foreløbigt medtages til vur

deringsprisen 

14. Huslejedepositum 

kr. 
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1,00 

42.709.725,00 

907.662,00 

7.360.000,00 

277.600,00 
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Konkursboet driver virksomhed fra lejede lokaler. 

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

2.120.056. Pr. 31. juli 2020 er aktivet bogført til kr. 

1.124.343. 

Forskellen i perioden skyldes, at konkursboet har lejet 

lokaler ud til INSR og ASG Forsikringsagentur A/S (nu 

under konkurs), der begge har indbetalt depositum for 

lejemålet. Lokalet, der blev lejet ud til ASG Forsik

ringsagentur A/S (nu under konkurs) er fragået kon

kursboets lejekontrakt og således reguleret i deposi

tummet. Hertil kommer, at der i bogføringen er medta

get et estimat for depositummet, der skal henregnes og 

betales af Qudos Insurance A/S under konkurs, der har 

fremlejet en del af lejemålet. 

Det bemærkes, at der består en istandsættelsesforplig-

tigelse, hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erin-

dringsværdi af 

15. Tilgodehavende for fremlejede lokaler 

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) har før kon-

kursen fremlejet lokaler til CBL Insurance Services 

ApS (nu under tvangsopløsning). Der blev ikke betalt 

husleje for 2018. Tilgodehavendet var pr. 8. maj 2018 

bogført til kr. 86.614. Der er efterfølgende indgået for-

lig på betaling af kr. 28.871,40 inkl. Moms til fuld og 

endelig opgørelse af tilgodehavendet. 

Forligsbeløbet er indbetalt til konkursboets konto og 

indgår som en del af indeståendet på klientkontoen 

(pkt. 7) 

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 ekskl. moms, 
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kr. 0,00 
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hvilket er tilgået konkursboets konto og indgår som en 

del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 7) kr. 0,00 

17. Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr 

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

2020 bogført til kr. 0, hvorfor aktivet vurderes at være 

uden værdi kr. 0,00 

18. Kunst og designermøbler 

Konkursboet ejer designermøbler og kunst, herunder 

malerier. Aktivet er pr. 31. juli 2020 bogført til kr. 

115.000. Aktiverne er blevet vurderet af SFT Group 

ApS til kr. 318.600 ved tvangssalg, hvorfor aktivet fa-

reløbigt medtages til vurderingsprisen kr. 318.600,00 

19. Salg af diverse småaktiver 

Kurator har på nuværende tidspunkt solgt 2 stk. 

iPhone X, 1 stk. iPhone 8, 1. stk. Google Pixie, 1 stk. 

Samsung 87 Edge, 1 stk. Lenovo ThinkCentre, 1 stk. 

Fujitsu Siemens Esprimo. Aktivernes samlede salgs-

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

konkursboets konto og indgår som en del af indeståen-

det på klientkontoen (pkt. 7) kr. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 

22. Tilbagebetalte skatter fra Italien 
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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. 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 
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0,00 

112.660.217,50 

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

ovenfor afsnit 1.2. 

23. Forventede returpræmiekrav 

Præmiehensættelserne er opgjort som præmie, der er indbe

talt af forsikringstagere, men som Alpha Insurance A/S (nu 

under konkurs) grundet konkursen endnu ikke havde optjent, 

hvorfor beløbet må forventes at blive modsvaret af anmeldel

ser om returpræmie fra forsikringstagere. De bogførte præ

miehensættelser udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 555.790.663. Pr. 

31. juli 2020 udgjorde de bogførte præmiehensættelser kr. 

394.143.328. 

Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt optjening af præ

mie frem til policernes ophør (11. august 2018), gennemførte 

porteføljeoverdragelser, samt at Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskaber er påbegyndt udbetaling af returpræmie. 

Disse udbetalinger og dermed faldet i præmiehensættelserne 

vil blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse fra Garanti

fonden for Skadesforsikringsselskaber. 

Det bemærkes, at der siden seneste redegørelse er sket an-

meldelse af yderligere returpræmiekrav. kr. 

24. Forventede skadeskrav 

394.143.328,00 
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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. Pr. 31. juli 2020 ud

gjorde de bogførte erstatningshensættelser kr. 1.581.104.603. 

Forskellen i beløbet i perioden relaterer sig hovedsageligt til, 

at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har foreta

get udbetaling af skadeskrav på ca. kr. 1.075.380.320, hvorfor 

skadeshensættelserne mindskes. Disse udbetalinger og der

med faldet i erstatningshensættelserne vil blive modsvaret af 

en tilsvarende anmeldelse fra Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskaber. Hertil kommer, at der er sket en stigning i 

skadesreserven på en række storskader på kr. 142.720.000 

(dog reduceret fra kr. 148.300.000 pr. 31. januar 2020) samt 

kursregulering. kr. 

25. Fradrag for halvdelen af tilgodehavende forfaldne 

præmier 

Konkursboet er i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende be

kendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber 

og firmapensionskasser berettiget til at fradrage indtil halv

delen af halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier. Fra-

draget udgør pr. 31. juli 2020 kr. 

26. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede akti-

ver 

Pr. 31. juli 2020 var der registreret anmeldte krav under de 

registrerede aktiver på i alt kr. 805.725.980,78. Det bemær

kes, at der alene er tale om en foreløbig opgørelse af de an

meldte krav, idet de forskellige garantifondsordninger fortsat 

foretager udbetalinger og kurator forventer på den baggrund 

at modtage yderligere anmeldelser kr. 

Forventede passiver i alt .kr. 
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1.581.104.603,00 

-27.220.000,00 

805.725.980,78 

2.753.753.911,78 
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I forhold til ovenstående opgørelse skal det bemærkes, at de forventede returpræmiekrav og skadeskrav 

senere hen i bobehandlingen vil blive erstattet af egentlige anmeldelser (som anført under pkt. 26 oven

for), efterhånden som ristornokravene opgøres og skadeskravene afsluttes, herunder fra Garantifonden 

for Skadesforsikringsselskaber og andre nationale garantifondsordninger, der indtræder i forsikringsta

gerens hhv. skadelidtes krav mod konkursboet under de registrerede aktiver, jf. nærmere afsnit 5.1.4.4 

nedenfor. De respektive garantifondsordninger foretager fortsat udbetalinger. 

Pr. 31. juli 2020 har Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udbetalt i alt kr. 1.075.380.320 til 

dækning af såvel godkendte skadeskrav samt krav på returpræmie. 

2.2 Øvrige passiver - tilknyttet de frie aktiver 

Nedenfor er angivet de passiver, der dækkes af konkursboets frie aktiver, jf. ovenfor afsnit 1.3 ovenfor. 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 82 kr. 471.061.553,00 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 93 kr. 76.140,00 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 94 kr. 1.388.181,13 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 95 kr. 34.065.611,74 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 97 kr. 120.384.309,21 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 98 kr. 155.553.209,41 

Øvrige passiver i alt kr. 782.529.004,49 

Det bemærkes, at de anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 94 er udbetalt til kreditorerne. 

I relation til de anmeldte krav skal det overordnet bemærkes, at flere krav potentielt set både kan være 

medtaget under de forventede skadeskrav/returpræmiekrav under de registrerede aktiver, jf. afsnit 2.1 

ovenfor, og samtidig kan være særskilt anmeldt til konkursboet under de frie aktiver, jf. afsnit 2.2 oven

for. Samme krav kan således være medtaget to gange i ovenstående opgørelser. Der er på nuværende 

tidspunkt endnu ikke klarhed over omfanget af eventuelle dobbeltanmeldelser, idet der ikke er iværksat 

fordringsprøvelse af de simple krav. 

3. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER OG TILBAGEBETALINGSKRAV 

Kurator har færdiggjort sine omstødelsesundersøgelser i konkursboet. 
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Som redegjort for i de tidligere redegørelser identificerede kurator i forbindelse med bobehandlingen over

ordnet fire forhold, der kunne være omstødelige, og kurator foretog således yderligere undersøgelser 

heraf. Kurator modtog i den sammenhæng regnskabskyndig bistand fra et eksternt revisionsfirma henset 

til det betydelige forretningsomfang i Alpha Insurance AIS (nu under konkurs) og det betydelige antal 

posteringer hver måned. 

Baseret på de foretagne undersøgelser konstaterede kurator to forhold, der kunne være omstødelige, her

under et muligt omstødelseskrav på kr. 60.000.000 samt et muligt omstødelseskrav på kr. 562.500. Der 

blev i begge tilfælde indgået suspensionsaftaler. 

Kurator har i den forgangne periode foretaget yderligere undersøgelser af de to mulige omstødelseskrav. 

I forhold til det mulige omstødelseskrav på kr. 60.000.000 konstaterede kurator, at der på det foreliggende 

grundlag reelt ikke var sket en begunstigelse ved dispositionen, hvorfor konkursboet frafaldt kravet, li

gesom suspensionsaftalen blev opsagt. 

Suspensionsaftalen vedrørende det mulige omstødelseskrav på kr. 562.500 er fortsat i kraft, idet det dog 

skal bemærkes, at det mulige omstødelseskrav som led i kurators yderligere undersøgelser nu er reduce

ret til kr. 284.715. Kurator har i den forgangne periode haft drøftelser og korrespondance med den be

gunstigede part omkring det mulige omstødelseskrav, og drøftelserne pågår fortsat. 

Herudover konstaterede kurator som redegjort for i de tidligere redegørelser, at Alpha Insurance AIS (nu 

under konkurs) i et vist omfang synes at have afholdt udgifter af privat karakter på vegne af de tidligere 

ledelsesmedlemmer eller disse nærtstående. Dette vurderes blandt andet på baggrund af udgiftstypen og 

beløbenes størrelse, samt det forhold, at udgifterne på det foreliggende grundlag ikke synes at have til

knytning til driften i Alpha Insurance AIS (nu under konkurs). 

Fælles for de omhandlende afholdte udgifter er, at de har privat karakter, men desuagtet er betalt med 

firmakort og bogført som firmarelaterede udgifter. De pågældende udgifter er således tilsyneladende ikke 

blevet bogført i henhold til de tidligere retningslinjer for afholdelse af private udgifter, hvorfor de pågæl

dende personer ikke fuldt ud er blevet opkrævet de afholdte beløb ved modregning i senere lønudbetalin

ger. Det potentielle tilbagesøgningskrav mod den tidligere ledelse samt enkelte nærtstående personer 

kan samlet opgøres til i alt kr. 2.975.552 inkl. renter, hvilket krav kurator har rejst over for de begunsti

gede parter i henhold til selskabsloven § 215, jf. § 210, der vedrører ulovlige kapitalejer- og ledelseslån. 

Det må forventes, at i det omfang det godtgøres, at en del af udgifterne har været relateret til driften af 

Alpha Insurance AIS (nu under konkurs), vil konkursboet tilsvarende frafalde dele af de rejste krav. 
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Kurator har foreløbigt modtaget i alt kr. 25.710 fra et af de tidligere ledelsesmedlemmer og er på nuvæ

rende tidspunkt i dialog med de resterende tidligere ledelsesmedlemmer og disses nærtstående om tilba

gebetalingskravet. 

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 løbende undersøgelser heraf pågår fortsat. 

5. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

Kurators arbejde i perioden siden sidste redegørelse og indtil den 31. juli 2020 har hovedsageligt været 

koncentreret om følgende opgaver: 

5 . 1  Tidsforbruget relateret til de registrerede aktiver og dertilhørende passiver 

5.1.1 Håndtering af værdipapirer 

Konkursboets værdipapirbehandling består fortsat hovedsageligt af erhvervsobligationer og statsobliga

tioner, der pr. 31. juli 2020 er bogført til samlet kr. 367.124.774, jf. afsnit 1.2, pkt. 2. 

Kurator har i den forgangne periode foretaget sædvanlig pleje af værdipapirbeholdningen og har i den 

sammenhæng løbende vurderet konkursboets værdipapirinvesteringspolitik, herunder behovet for tilpas

ning af denne. Dette er sket i samarbejde med UBS og Sydbank, der fortsat administrerer konkursboets 

værdipapirbeholdning. 

Ligeledes har kurator i den forgangne periode solgt en del af værdipapirbeholdningen til betaling af de 

løbende driftsudgifter i konkursboet. 

Kurator plejer fortsat løbende værdipapirbehandlingen, herunder vurderer om værdipapirinvesterings

politikken er forsvarlig, og påser løbende behovet for frie likvider til betaling af den løbende drift. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 9 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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Konkursboets væsentligste aktiv under de registrerede aktiver udgør fortsat tilgodehavenderne relateret 

til konkursboets tegnede reassuranceaftaler (genforsikringsaftaler), hhv. genforsikringsandelen af præ

mie- og erstatningshensættelserne og tilgodehavender hos reassurandører, jf. afsnit 1.2, pkt. 3 og 4. 

Det bemærkes, at kurators arbejde med reassurancen har medført, at der siden konkursens indtræden 

er indbetalt i alt kr. 456.410.000 til konkursboet fra reassurandørerne (opgjort pr. 31. juli 2020). 

Håndteringen af konkursboets reassurance har i den forgangne periode fortsat været koncentreret om 

opgørelse og opkrævning af konkursboets reassurancetilgodehavende. Håndteringen af reassurancen in

volverer fortsat komplicerede problemstillinger, som kurator løbende vurderer og tager stilling til. Kura

tor har i den forbindelse på daglig basis haft drøftelser med reassurandørerne vedrørende afstemning og 

indbetaling til konkursboet samt andre driftsmæssige forhold. 

I den forgangne periode har kurator blandt andet intensiveret drøftelserne med de mæglere, der fungerer 

som bindeled mellem konkursboet og de største asiatiske reassurandører som led i inddrivelsen af tilgo

dehavenderne. Det bemærkes, at særligt afstemningen af tilgodehavendet i forhold til en asiatisk reas

surandør har været kompliceret, hvilket bl.a. er begrundet i, at de rapporter, som konkursboet modtog 

fra skadesbehandlerne, ikke var i det samme format som før konkursens indtræden. Dette skyldes ud

skiftning blandt medarbejderne ved de tilknyttede skadesbehandlere. Kurator har i den forgangne peri

ode løst problemstillingen, og der forventes som følge heraf inden for den nærmeste fremtid at blive ind

betalt et betydeligt tilgodehavende til konkursboet. 

Kurator modtager fortsat bistand fra Beta Re AG til afstemning og opkrævning af konkursboets løbende 

mellemværender hos reassurandørerne samt løbende bistand til håndtering af diverse ad hoc problem

stillinger i forhold til de reassurandører, som Beta Re AG var mægler på inden konkursens indtræden. 

Kurator har som følge heraf ligeledes afholdt regelmæssige møder og haft regelmæssige drøftelser med 

Beta Re AG i den forgangne periode. 

Kurator har i den forbindelse ligeledes iværksat processer, der skal sikre, at betalinger i videst mulige 

omfang sker direkte til konkursboet og ikke via konkursboets forsikringsmæglere. 

Som eksempler på de ad hoc problemstillinger som kurator har håndteret i den forgangne periode relate

ret til reassurandørerne kan nævnes, at der mellem konkursboet og en enkelt reassurandør opstod uenig

heder vedrørende fortolkning af reassurancekontrakternes bestemmelser. Endvidere tilbageholdte flere 

reassurandører beløb, idet de havde en forventning om at modtage tilbagebetaling fra konkursboet som 
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følge af fremtidige efterreguleringer. Der har i den forbindelse været indgående drøftelser og korrespon

dance mellem parterne. 

Kurator har i den forgangne periode ligeledes indledt arbejde med kommutering af de første reassuran

cekontrakter. Indledningsvist har kurator fokus på kommutering af de mindre reassurancekontrakter, 

hvor afløbet kan fastslås med en stor sandsynlighed, eller hvor kurator kontraktuelt er forpligtet til at 

kommutere bestemte årgange. 

Endvidere har kurator udarbejdet forretningsgange for rapportering af storskader for at sikre, at der 

bliver fulgt korrekt op over for de respektive reassurandører, der har forpligtelser over for konkursboet i 

forbindelse med storskader. 

Endelig har kurator den 22. juli 2020 sendt en halvårlig opdatering til reassurandørerne med information 

om håndteringen af reassurancen og den generelle status i konkursboet. Den næste skrivelse forventes 

udsendt til reassurandørerne i løbet af december 2020. 

Kurator vurderer og afvejer løbende processen for konkursboets inddrivelse af tilgodehavender, herunder 

også henset til det løbende kontraktforhold med de respektive reassurandører. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 867 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.2.1 Særligt om dans!< arbejdss/wde 

Konkursboets portefølje af arbejdsskadeforsikringer blev i forlængelse af konkursen overdraget til admi

nistration af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ('AES"), jf. arbejdsskadesikringslovens § 54. 

Der har i den forgangne periode fortsat været en intensiv dialog mellem parterne omkring håndteringen 

af reassurancen på porteføljen, herunder omkring involvering af en ekstern skadesbehandler. 

Kurator har i den forgangne periode haft omfattende drøftelser med AES med henblik på indgåelse af en 

panthaveradministrationsaftale vedrørende konkursboets omkostninger forbundet med administratio

nen af porteføljen. Kurator har endvidere anvendt tid på drøftelser med AES vedrørende udlevering af 

data, som er i AES' besiddelse, på sagerne omfattet af arbejdsskadeporteføljen. 

Endvidere har kurator i den forgangne periode tillige afholdt både fysiske møder og telefonmøder med 

gruppen af reassurandører, der har genforsikret konkursboets portefølje af arbejdsskadeforsikringer, for 

dels at holde dem opdateret om udviklingen på porteføljen og dels for at sikre betaling fra 
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reassurandørerne. På møderne har kurator endvidere oplyst om konkursboets arbejde forbundet med 

fastlæggelse af skadesreserver på porteføljen. 

Med henblik på at sikre, at konkursboet fortsat er i stand til at foretage en korrekt og fyldestgørende 

rapportering til reassurandørerne på porteføljen, har kurator tillige anvendt tid på at indgå en aftale med 

en ekstern skadesbehandler om administration af porteføljen. Aftalen blev endeligt indgået i marts 2020, 

og aftalen indebærer blandt andet, at skadesbehandleren skal opdatere skadesreserverne på porteføljen. 

Kurator har i den forbindelse løbende haft korrespondance med skadesbehandleren herom. 

Endvidere har kurator i den forgangne periode haft et meget omfattende arbejde med manuelt at ind

hente materiale i cirka 4.200 arbejdsskadesager fra AES' sagssystem (kaldet "Se sag''), som kurator har 

fået etableret en adgang til. Arbejdet har blandt andet indebåret en manuel indhentning og lagring af 

pdf-filer for alle de arbejdsskadesager, der som følge af konkursen administreres af AES, samt efterføl

gende udlevering af dette materiale til skadesbehandleren. Arbejdet har endvidere indebåret en afstem

ning og systematisering af den indhentede data med konkursboets egne oplysninger i skadesbordereau

erne. 

Endelig har kurator anvendt tid på gennemgang af ca. 200 udbetalingsfiler fra AES på sager, der på det 

foreliggende grundlag fremstod som ukendte for konkursboet, og således ikke umiddelbart kunne afstem

mes med konkursboets skadesbordereauer. Kurator har i den forbindelse haft korrespondance med AES 

vedrørende udbetalingsfilerne samt arbejdet på en identifikation og verificering af sagerne med det for

mål at sikre, at Alplia Insurance A/S (nu under konkurs) faktisk var forsikringsselskab på skadestids

punktet i de pågældende sager. Dette arbejde pågår fortsat. 

Kurator har endvidere anvendt tid på korrespondance med Garantifonden for Skadesforsikringsselska

ber samt Forsikring og Pension omkring porteføljen. 

Kurator sender løbende særskilte opdateringsskrivelser ud til reassurandørerne om udviklingen på por

teføljen af danske arbejdsskadeforsikringer. 

Ligeledes vurderer og afvejer kurator løbende processen for konkursboets inddrivelse af tilgodehavender, 

herunder også henset til det løbende kontraktforhold. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 532 juristtimer siden sidste redegørelse. 

Kurator har endvidere opgjort de anvendte juristtimer for perioden før 31. juli 2020. Dette tidsforbrug 

udgør ca. 88 juristtimer. Hertil kommer også anvendt tidsforbrug af medarbejderne ansat i konkursboet, 

hvilket kurator på nuværende tidspunkt er ved at opgøre. 
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Konkursboets tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere under de registrerede aktiver udgør pr. 

31. januar 2020 kr. 58.957.443, jf. afsnit 1.2, pkt. 5. Aktivet dækker hovedsageligt over konkursboets 

tilgodehavende i form af præmietilgodehavende hos agenter, herunder de anlagte retssager mod agenter 

og skadesbehandlere. 

For så vidt angår konkursboets præmietilgodehavende har kurator i den forgangne periode intensiveret 

inddrivelsesprocessen for så vidt angår inddrivelse af konkursboets tilgodehavender hos agenter og ska· 

desbehandler, herunder iværksat inddrivelse af præmietilgodehavender og midler på skadeskonti. Kura· 

tor har i den forbindelse fremsendt påkrav om betaling, ligesom kurator løbende har rykket for betaling 

af tilgodehavenderne. Kurator vurderer løbende status på inddrivelsen af tilgodehavenderne, herunder 

om der skal iværksættes retslige skridt. 

Kurator har i den forgangne periode udtaget stævning mod to tidligere agenter for manglende afregning 

af et præmietilgodehavende til Alpha Insurance AJS (nu under konkurs). Der er redegjort nærmere herfor 

under afsnit 5.1.4.7. 

Herudover har kurator forestået inddrivelse af selvrisilrn hos forsikringstagere på en række motorkøre· 

tøjsforsikringer. 

Endelig har kurator i den forgangne periode foretaget undersøgelser af konkursboets retsstilling over for 

en række samarbejdspartnere. 

Undersøgelserne omfatter blandt andet en gennemgang af national lovgivning, EU-lovgivning, indgåede 

aftaler samt branchestandarder, der ligger til grund for de respektive aftaleforhold med Alpha Insuran

ce AJS (nu under konkurs). 

Undersøgelserne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 292 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

Indledningsvist bemærkes, at kurator i den forgangne periode har udført et omfattende arbejde i forbin· 

delse med håndtering og tilpasning af diverse forhold som følge af COVID-19 pandemien, der ramte Dan

mark i marts 2020. 
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Der er redegjort nærmere for det udførte arbejde i relation hertil nedenfor, jf. afsnit 5.1.4. 1 til 5.1.4.9. 

5.1.4.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Som tidligere oplyst besluttede kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

efter konkursdekretets afsigelse at videreføre driften i konkursboet for at minimere konkursboets passi

ver, og for at sikre konkursboets tilgodehavender hos reassuranceselskaberne, jf. afsnit 1.2, pkt. 3 og 4, 

hvilket fortsat udgør konkursboets væsentligste aktiv. Det blev i den forbindelse besluttet - så vidt muligt 

- at videreføre skadebehandlingen ved de eksisterende skadesbehandlere, således at den løbende skades

behandling i videst mulige omfang fortsatte i overensstemmelse med de eksisterende skadesbehandlings

aftaler. Enkelte skadesporteføljer blev efterfølgende flyttet til nye skadesbehandlere. 

Kurators arbejde med håndteringen af skadesbehandlingen har i den forgangne periode fortsat været 

omfattende, idet kurators arbejde i perioden har bestået af at sikre, at der fortsat udføres en forsvarlig 

skadesbehandling. Dertil kommer, at kurator tillige har måtte foretage løbende tilpasning og opfølgning 

på skadesbehandlingen hos konkursboets tilknyttede skadesbehandlere som følge af COVID-19 pande

mien. 

Det bemærkes, at størstedelen af konkursboets tilknyttede skadesbehandlere har virksomhed udenfor 

Danmark, herunder særligt i UK, Irland, Grækenland, Frankrig, Italien og Tyskland, som alle har været 

ramt af COVID-19 pandemien. Flere af skadesbehandlerne har desuden været nødsaget til at arbejde 

hjemmefra, hvorfor det ikke har været muligt for skadesbehandlerne at opretholde samme hastighed i 

skadesbehandlingen som tidligere. Som følge heraf har kurator haft et indgående fokus på at følge op på 

forholdene og på at forsøge at opretholde fremdriften i skadesbehandlingen. 

Kurator har i den forbindelse haft indgående drøftelser og korrespondance med de tilknyttede skadesbe

handlere for at sikre, at der uanset udviklingen af pandemien blev foretaget en behørig og effektiv ska

desbehandling, således at konkursboet fortsat var i stand til at opgøre skadeskravene korrekt og foretage 

en korrekt rapportering til reassurandørerne, hvorved konkursboets aktiv i form af tilgodehavenderne 

hos reassurandørerne dermed blev sikret. 

Herudover har kurators drøftelser og korrespondance med skadesbehandlerne i den forgangne periode 

fortsat vedrørt skadebehandlingen på et overordnet plan, herunder processen for afvisning af skader an

meldt efter ophør af policerne, processen for rapportering af godkendte skader til konkursboet, Garanti

fonden for Skadesforsikringsselskaber og/eller andre nationale garantifondsordninger, samt den kon

krete skadesbehandling af specifikke skadessager. Flere af de åbne skader er af en sådan størrelse og 

kompleksitet, at de fortsat kræver kurators løbende involvering i skadesbehandlingen af de konkrete 

skader, herunder også i forhold til fastsættelse af reserverne. 

Side 19 I 35 



Advokatfirmaet Poul Schmith 8. SEPTEMBER 2020 

8921265 BOR/SAWI 

Det bemærkes i den forbindelse, at der aktuelt er åbne skader på 77 forsikringsporteføljer ud af i alt 99 

forsikringsporteføljer, hvoraf flere forsikringsporteføljer allerede var i afløb på konkurstidspunktet. Der 

udestår således fortsat behandling af et betydeligt antal skadeskrav. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1. 717 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4.2 Stillingtagen til øvrige gensidig bebyrdende aftaler 

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på administration og godkendelse af betalinger 

vedrørende de aftaler, som konkursboet er indtrådt i som følge af den videreførte drift. Dette omfatter 

bl.a. betaling af diverse driftsomkostninger som husleje, forsyningsforhold, forsikringer på konkursboets 

medarbejdere, kantineordning mv. 

Herudover har kurator i den forgangne periode anvendt tid på gennemgang af de omkostninger, som 

Alpha Insurance AJS under konkurs har afholdt vedrørende lejemålets fællesudgifter samt øvrige drifts

omkostninger, idet Qudos Insurance AJS under konkurs som følge af fremlejekontrakten med Alpha In

surance AJS under konkurs og aftalen om fordeling af omkostninger mellem Alpha Insurance AJS under 

konkurs og Qudos Insurance AJS under konkurs (' omkostningssplitsaftalen") skal afholde en forholds

mæssig andel af lejemålets fællesudgifter og øvrige driftsomkostninger. Herudover har kurator haft kon

takt til de tilknyttede leverandører om opsplitning af de enkelte løbende fakturaer imellem Alpha Insu

rance AJS under konkurs og Qudos Insurance AJS under konkurs, hvor det er muligt. 

Kurator er påbegyndt viderefaktureringen fra Alpha Insurance AJS under konkurs til Qudos Insurance 

AJS under konkurs, for så vidt angår den forholdsmæssige andel af de afholdte omkostninger, som Qudos 

Insurance AJS under konkurs skal afholde ifølge fremlejekontrakten og omkostningssplitaftalen. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 156 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4.3 Håndtering af konkursboets medarbejderne 

Kurator har i den forgangne periode anvendt omfattende tid på håndteringen af konkursboets medarbej

dere, herunder særligt som følge af COVID-19 pandemien. 

' 

Som led i, at den danske regering i marts 2020 opfordrede alle danske virksomheder til at sikre, at flest 

mulige medarbejdere arbejdede hjemmefra, besluttede kurator i overensstemmelse med regeringens op

fordring, at konkursboets medarbejdere i videst mulige omfang skulle arbejde hjemmefra. Enkelte af 

kurators medarbejdere samt nøglemedarbejdere i konkursboet var dog løbende fysisk til stede i virksom

heden for at sikre opretholdelsen af driften i konkursboet og dermed ultimativt sikring af konkursboets 
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forhold, herunder de betydelige reassurancetilgodehavender. Kurator sikrede i den forbindelse, at sund

hedsmyndighedernes retningslinjer for håndteringen af COVID-19 ligeledes blev iagttaget. 

Kurator har som følge heraf anvendt tid på håndtering af medarbejderforhold relateret til COVID-19, 

herunder blandt andet udarbejdet retningslinjer for håndteringen af COVID-19 til konkursboets medar

bejdere, hvilke løbende har afspejlet udviklingen i pandemien. Herudover har kurator deltaget i daglige 

telefon- og videomøder med konkursboets medarbejdere for at sikre opretholdelsen af driften og fremdrif

ten i skadesbehandlingen, samt tillige sikring af medarbejdernes trivsel i den nye og uvante situation. 

Det bemærkes, at de fleste af konkursboets medarbejdere - hvor det er forsvarligt - nu er tilbage i virk

somheden hver dag. 

Herudover har kurator løbende håndteret sædvanlige medarbejderforhold som i enhver anden virksom

hed i drift, herunder angående sygdom, graviditet, opsigelse osv. Det bemærkes i den forbindelse, at ku

rator i den forgangne periode har antaget en ny bogholder som erstatning for en fratrådt medarbejder i 

konkursboets økonomiafdeling. 

Kurator vurderer løbende konkursboets medarbejderstab, herunder om der er behov for at få tilført yder

ligere ressourcer til konkursboet. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 117 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4.4 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, grønt-kort bureauer, her

under DFIM, såvel som andre nationale garantifondsordninger, herunder Finansiel Service Compensa

tion Scheme (herefter "FSCS") (UK), CONSAP-F.G.V.S (Italien) og den norske garantifond. 

Drøftelserne har fortsat primært angået forhold i relation til dækning af forsikringstagernes/skadelidtes 

krav, herunder blandt andet processen for udveksling af skades-/returpræmiekrav mellem de respektive 

garantifonde og konkursboet, drøftelser omkring beregningen af forsikringstagernes krav på returpræ

mie, samt processen for anmeldelse af skades-/returpræmiekrav i konkursboet. 

Det bemærkes, at ovennævnte garantifonde fortsat behandler og udbetaler skades- og returpræmiekrav 

til forsikringstagerne/skadelidte. Kurator er løbende involveret i garantifondenes behandling og udbeta

ling af de anmeldte skades-/returpræmiekrav. 
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Hertil kommer løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre europæiske lande. 

Kurators drøftelser og koordinering med de forskellige garantifonde pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 143 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4.5 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

Kurator har i den forgangne periode løbende haft korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

vedrørende deres krav på returpræmie og skadeskrav mod Alpha Insurance A/S under konkurs. 

Pr. 31.  juli 2020 har kurator modtaget i alt ca. 6.034 henvendelser i den indbakke, som kurator løbende 

håndterer. 

Henvendelserne har i den forgangne periode primært omhandlet spørgsmål fra forsikringstagerne om, 

hvornår de kan forvente at få udbetalt deres krav på returpræmie fra garantifondsordningerne og/eller 

konkursboet, samt spørgsmål til konkrete skadessager, der behandles af tilknyttede skadesbehandlere 

eller advokater. 

Det bemærkes i den forbindelse, at FSCS og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber fortsat lø

bende foretager udbetaling af returpræmie. Ligeledes foretager FSCS, Garantifonden for Skadesforsik

ringsselskaber, CONSAP-F.G.V.S og den norske garantifond løbende udbetalinger af godkendte skades

krav til skadelidte. 

Herudover har kurator løbende opdateret konkursboets hjemmeside (www.alphagroup.dk) med informa

tion til forsikringstagerne og de skadelidte med relevant information omkring deres forsikringsprodukt, 

samt anden relevant information omkring bobehandlingen. 

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

5.1.4.6 Retssager anlagt mod konkursboet efter dekret 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på retssagerne anlagt mod Alpha Insurance A/S under 

konkurs efter konkursdekretets afsigelse. 

Retssagerne er hovedsageligt anlagt ved skadelidtes/forsikringstagerens eget hjemting og retssagerne 

håndteres derfor fortsat hovedsageligt af eksterne advokaterne i overensstemmelse med aftalerne ind

gået mellem de respektive skadesbehandlere og konkursboet. Hertil bemærkes, at flere stævninger 
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ligeledes fortsat forkyndes hos de tilknyttede skadesbehandlere, der tidligere har haft en yderst selv

stændig rolle i relation til håndtering af de anlagte retssager. Som følge heraf har kurator i den forgangne 

periode, sammen med konkursboets medarbejdere, haft omfattende korrespondance og drøftelser med de 

tilknyttede skadesbehandlere og advokater, der håndterer de pågældende retssager. 

Det bemærkes, at der fortsat udestår tilbagemelding fra flere advokater og skadesbehandlere på kurators 

anmodning om status på de enkelte retssager anlagt efter dekret, som blev fremsendt ultimo 2019. Det 

er kurators opfattelse, at de manglende tilbagemeldinger i særlig grad skyldes, at flere skadesbehandlere 

og advokater har være nødsaget til at arbejde hjemmefra grundet COVID-19 og således ikke har haft 

samme adgang til skadesdata, som tidligere. Kurator følger retssagerne tæt og rykker løbende for status 

på de igangværende retssager. 

I det omfang der er anlagt nye retssager mod konkursboet efter dekretets afsigelse, har kurator fortsat 

instrueret de tilknyttede advokater i at nedlægge afvisningspåstand med henvisning til, at stævningen 

er udtaget efter konkursdekretets afsigelse, og uden at sagen er fordringsprøvet, hvorfor sagen ikke er 

anlagt i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 16 om prøvelse af fordringer og andre 

krav. 

Kurator vil hermed i videst mulige omfang sikre en ensartet behandling af konkursboets kreditorer på 

tværs af de forskellige jurisdiktioner. Kurator følger behandlingen af disse sager tæt. 

Det bemærkes i den sammenhæng, at konkursboet er bevilliget tredjeinstansbevilling til Høyesteret i 

Norge. Sagen blev afvist ved den norske byret, hvorimod den norske landsret tillod realitetsbehandling 

af sagen. Sagen er berammet til hovedforhandling den 20. og 21. oktober 2020 i Oslo i Norge. Det er 

kurators vurdering, at der er tale om en principiel retssag, hvorfor kurator følger sagen tæt, og ligeledes 

forventer at overvære hovedforhandlingen - afhængig af udviklingen i forhold til COVID-19. 

Afklaring af konkrete forhold i de øvrige retssager pågår fortsat, ligesom kurator løbende bidrager til 

udarbejdelse af diverse processkrifter. 

Arbejdet med retssagerne anlagt efter dekret pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 121 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4. 7 Retssager, som konkursboets 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 samt de retssager, som er anlagt af kurator på 
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vegne af konkursboet. Kurator har i den forbindelse haft løbende korrespondance og drøftelser med de 

tilknyttede advokater omkring de enkelte sager. Kurator er fortsat kontinuerligt involveret i behandlin

gen af de respektive retssager. 

1. Retssag anlagt mod en tidligere agent og skadesbehandler i UK inden konkursdekretets afsigelse: 

Kurator har anvendt tid på retssagen anlagt af Alpha Insurance AJS (nu under konkurs) inden konkur

sens indtræden mod en tidligere agent og skadesbehandler. Sagen verserer ved Københavns Byret og var 

oprindeligt berammet til hovedforhandling den 27. til 29. april 2020, men blev grundet COVID-19 udsat 

til hovedforhandling den 17. til 19. november 2020. Den nedlagte påstand udgør nu betaling af kr. 

116.888.230,91 (tidligere kr. 125.151.364,15) med tillæg af procesrente. Nedsættelsen af påstandsbeløbet 

skyldes hovedsageligt, at der i det oprindelige påstandsbeløb ligeledes indgik regreskrav på skader, som 

Alpha Insurance AJS (nu under konkurs) endnu ikke havde betalt. Påstandsbeløbet forventes først at 

kunne endelig fastsættes, når samtlige skadeskrav på porteføljen er betalt. Der udestår fortsat flere åbne 

skader på porteføljen. 

Parterne har løbende udvekslet processkifter i sagen. Kurator afventer på nuværende tidspunkt at mod

tage modpartens afsluttende bemærkninger. 

2. Retssag anlagt mod en tidligere agent i Tyskland efter konkursdekretets afsigelse: 

Kurator har på vegne af Alpha Insurance AJS under konkurs anlagt en retssag efter konkursens indtræ

den mod en tidligere agent i Tyskland. Den nedlagte påstand udgjorde betaling af EUR 2.212.952,33 med 

tillæg af renter i henhold til renteloven fra 10. februar 2019, subsidiært med tillæg af renter af EUR 

668.304 fra 3. maj 2019 og med tillæg af renter af EUR 1.544.648,33 fra indleveringen af replikken. På

standsbeløbet vedrørte manglende afregning af forsikringspræmie til Alpha Insurance AJS (nu under 

konkurs). 

Det bemærkes, at påstanden blev forhøjet i replikken, idet der oprindeligt alene var stævnet for EUR 

891.073, der udgjorde en del af den samlede skyldige forsikringspræmie til Alpha Insurance AJS (nu un

der konkurs). 

Kurator har i den forgangne periode gennemgået modpartens duplik samt indleveret processkrift 1 med 

konkursboets bemærkninger. Herudover har kurator den 2. juni 2020 gennemført hovedforhandling ved 

Københavns Byret. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på forberedelse af sagen, samt udarbejdelse 

af materialesamling, tidsplan og ekstrakt. 
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Den 30. juni 2020 dømte Københavns Byret den tidligere agent til at betale EUR 2.212.952,33 til Alpha 

Insurance A/S under konkurs med tillæg af renter i henhold til renteloven fra den 10. februar 2019. Her

udover blev Alpha Insurance A/S under konkurs tilkendt kr. 456.718,75 i sagsomkostninger. 

Det bemærkes, at den tidligere agent har anket dommen i sin helhed indenfor eksekutionsfristen, og 

sagen verserer således på nuværende tidspunkt ved Østre Landsret. 

3. Retssag anlagt mod en tidligere agent i UK efter konkursdekretets afsigelse: 

Kurator har den 26. marts 2020 anlagt retssag mod en tidligere agent i England på betaling af GBP 

4.536.923,95 for manglende afregning af forsikringspræmie til Alpha Insurance A/S (nu under konkurs). 

Retssagen blev grundet parternes aftalte værneting i parternes såkaldte "Binder Agreement" anlagt ved 

Business and Property Courts af England and Wales Commercial Court. Konkursboet har antaget en 

ekstern engelsk advokat til at varetage Alpha Insurance A/S under konkurs' interesser i sagen. 

Modparten indleverede den 29. maj 2020 svarskrift i sagen, hvorefter konkursboets engelske advokat den 

16. juni 2020 på vegne Alpha Insurance A/S under konkurs indleverede replik i sagen. Kurator har lø

bende bistået med bemærkninger til udarbejdelse af såvel stævning som replik, ligesom kurator og kon

kursboets medarbejdere i øvrigt har bidraget til belysning af faktum i sagen. 

Sagen verserer fortsat. 

4. Retssag anlagt mod en tidligere agent og skadesbehandler i Irland efter konkursdekretets afsi

gelse: 

Kurator har den 6. juli 2020 anlagt retssag mod en tidligere agent og skadesbehandler i Irland på betaling 

af EUR 318. 146,39 for manglende afregning af midler på en konto tilhørende Alpha Insurance A/S (nu 

under konkurs). Retssagen blev grundet parternes aftalte værneting anlagt ved Københavns Byret. 

Det bemærkes, at modparten tidligere har erkendt over for kurator at have et bankindestående på EUR 

344. 711,39 tilhørende konkursboet, men har desuagtet ikke betalt indeståendet til konkursboet, idet 

modparten mener at kunne foretage modregning for en række krav, der ifølge kurators opfattelse ikke er 

modregningsadgang for. 

Kurator afventer på nuværende tidspunkt, at sagen forkyndes for modparten. 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 133 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.4.8 Compliance og audits 

Som oplyst i de tidligere redegørelser har kurator som led i videreførelsen af driften i konkursboet gen

nemført et betydeligt arbejde med implementering af og gennemførelse af audits hos skadesbehandlerne. 

Dette arbejde pågår løbende, så længe der er åbne skader hos de respektive skadesbehandlere. 

Gennemførelsen af audit skal sikre, at der foretages en forsvarlig skadesbehandling hos de tilknyttede 

skadesbehandlere, og at der således ikke godkendes skadeskrav, der ikke er dækningsberettiget under 

forsikringspolicen, uanset om skadeskravet måtte være dækket af Garantifonden for Skadesforsikrings

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

Kurator har i den forgangne periode planlagt gennemførelse af audit for 2020 hos samtlige af konkurs

boets tilknyttede skadesbehandlere. Det bemærkes, at der grundet COVID-19 er gennemført færre audits 

i den forgangne periode end hvad der oprindeligt var planlagt. Efter landene så småt er begyndt at åbne 

op, er processerne for gennemførelsen af audit hos skadesbehandlerne genoptaget. Kurator og konkurs

boets medarbejdere har i den forbindelse haft løbende drøftelser og korrespondance med skadesbehand

lerne omkring koordinering og forberedelse af audit, herunder udarbejdet instrukser til auditørerne med 

retningslinjer for gennemførelse af audit hos de respektive skadesbehandlere. Det forventes, at audit er 

gennemført hos de fleste skadesbehandlere senest med udgangen af 2020. Det bemærkes i den forbin

delse, at gennemførelsen af audits hos skadesbehandlerne dog i stor grad afhænger af udviklingen af 

COVID-19 pandemien i de respektive lande. 

Herudover har kurator i den forgangne periode løbende forestået udarbejdelse af databehandleraftaler · 

med konkursboets tilknyttede samarbejdspartnere, herunder særligt de tilknyttede skadesbehandlere, 

for at sikre, at samarbejdspartnerne så vidt muligt overholder deres forpligtelser e fter databeskyttelses

forordningen. Der har i den forbindelse været et betydeligt arbejde forbundet med risikovurdering af 

skadesbehandlerne, udarbejdelse af databehandleraftaler samt forhandlinger med skadesbehandlerne 

herom. Der har desuden været arbejde forbundet med koordinering, herunder overvejelser omkring slet

tefrister, forhold omkring aftaleophør, tilbagelevering af data mv. Herudover har der endvidere været 

arbejde forbundet med vurdering af eksisterende databehandleraftaler indgået med konkursboets øvrige 

leverandører og samarbejdspartnere (service- og IT-leverandører mv.). 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 134 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.4.9 Revision og løbende bogholderi 

Kurator har i den forgangne periode løbende haft drøftelser med KPMG omkring konkursboets forhold, 

der fortsat bistår kurator med de regnskabsmæssige forhold i konkursboet. 

Kurator har i den forgangne periode, med bistand fra KPMG, arbejdet med den momsmæssige håndtering 

af viderefakturering mellem Alp ha Insurance Ns under konkurs og Qudos Insurance NS under konkurs, 

herunder også medarbejderudleje.  Som redegjort for under afsnit 5.1.4.2 er kurator påbegyndt viderefak

tureringen for den forholdsmæssige andel, som Qudos Insurance NS under konkurs skal afholde. Ligele

des har kurator i den forgangne periode med bistand fra KPMG arbejdet med forholdene omkring kon

kursboets momsfradragsret, samt opgørelsen heraf. Dertil kommer arbejde med andre momsmæssige 

problematikker i konkursboet. Dette arbejde pågår fortsat. 

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 fortsat godkender samtlige be

talinger i banken samt foretager indberetning af skatter og afgifter. Kurators medarbejdere er derfor 

fortsat fysisk til stede i virksomheden hver dag. Kurator påser i den forbindelse løbende, at de af kurator 

udarbejdede procedurer for betaling af skadesbehandlingsudgifter samt øvrige driftsudgifter, er forsvar

lige og dækkende. 

I forhold til den løbende indberetning af skatter og afgifter i udlandet har kurator fortsat haft løbende 

korrespondance med de eksternt tilknyttede skattekonsulenter og skattemyndigheder, der forestår ind

beretningen af skatter og afgifter i udlandet. 

Kurator er ligeledes fortsat i dialog med den norske skadesbehandler og de norske myndigheder vedrø

rende håndteringen og opgørelsen af den norske RTV-afgift. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 472 timer siden sidste redegørelse, hvoraf ca. 312 timer er anvendt 

af regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

5.J.5 Generelt arbejde med at tilrettelægge af anmeldelses- og fordringsprøvelsesprocessen 

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på tilrettelæggelsen og udvikling af anmeldel

sesprocessen i konkursboet, herunder håndteringen af anmeldelser af returpræmiekrav, godkendte ska

deskrav og klagesager vedrørende afviste skadeskrav, jf. nærmere afsnit 5.1.5.1 - 5.1.5.3 nedenfor. 
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Kurator har anvendt tid på videreudvikling og vedligeholdelse af den nye gældbog til registrering af krav 

under de registrerede aktiver, herunder forsikringstagernes krav på returpræmie og skadelidtes skades

krav. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget ekstern konsulentbistand. 

5.1.5.1 Webformular ristorno 

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på behandling og håndtering af de anmeldte 

returpræmiekrav mod konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der anmeldes via 

en webformular uiJ.arbejdet af konkursboet i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselska

ber. 

Primo juli 2020 var der anmeldt i alt 20. 770 returpræmiekrav gennem webformularen. Hertil kommer 

masserapporteringer af returpræmiekrav, såkaldte "bulks", hvor fx en agent i forbindelse med flytning 

af en portefølje til en ny forsikringsvirksomhed foretager masserapportering af forsikringstagernes krav 

mod konkursboet og evt. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

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

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

garantifondene ved udbetaling til forsikringstagerne subrogerer i forsikringstagernes krav mod konkurs

boet. Konkursboet afstemmer løbende beregningsmetoden af ristorno med Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskaber og/eller FSCS, hvor det er relevant, og har i den forbindelse udarbejdet en automatise

ret proces for beregning af returpræmiekrav. 

I det omfang, at forsikringstagerne har indtastet forkerte oplysninger i webformularen, udtages de en

kelte krav til manuel behandling. Ligeledes udveksler konkursboet løbende oplysninger med Garantifon

den for Skadesforsikringsselskaber for at sikre, at der ikke foretages dobbeltudbetalinger til forsikrings

tagerne. 

Det bemærkes, at såvel Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber som FSCS løbende har foretaget 

udbetaling af returpræmiekrav til forsikringstagerne i den forgangne periode, samt fortsat løbende be

handler anmeldte returpræmiekrav. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 9 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.5.2 Rapportering af skader fra skadesbehandlere 

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på udvikling af processen for rapportering af 

godkendte skadeskrav fra de respektive skadesbehandlere til konkursboet, samt vedligeholdelse og 
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videreudvikling af den nye gældbog til håndtering af de anmeldte krav under de registrerede aktiver. Det 

bemærkes, at kurator i den forbindelse har udarbejdet et specifikt rapporteringsformat til skadesbehand

lerne til brug for rapportering af godkendte skadeskrav til konkursboet. Kurator har endvidere, med 

bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor samt eksterne IT-konsulenter, udarbejdet en guide 

til brug for skadesbehandlernes rapportering. 

Processen for rapportering er tilrettelagt således, at de godkendte og endelige skadeskrav vil blive regi

streret via en halv-automatiseret proces i konkursboets gældbog for anmeldte krav under de registrerede 

aktiver. 

Kurator påser løbende behovet for tilpasninger og udvikling heraf. 

Herudover har kurator løbende haft korrespondance og drøftelser med de enkelte skadesbehandlere om

kring processen for rapportering af de godkendte skadeskrav, herunder også i forhold til samspillet med 

den eksisterende løbende rapportering til konkursboet. Det bemærkes, at flere skadesbehandlerne har 

rapporteret godkendte skadeskrav til konkursboet i den forgangne periode, samt at flere skadesbehand

lere tillige har anmodet om adgang hertil, hvorfor kurator forventer, at flere godkendte skadeskrav rap

porteres snarest. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 45 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.5.3 Webformular til klagesager (klageformular) 

Kurator har i den forgangne periode løbende håndteret klagesager anmeldt via klageformularen på kon

kursboets hjemmeside (www.alphagroup.dk). Klagesagerne bliver løbende registreret i konkursboets 

gæld bog. 

Klagesagerne omhandler hovedsageligt den situation, at skadesbehandleren har afvist at behandle ska

den, herunder blandt andet henset til, at der er tale om en skade på en ophørt police (skade indtrådt efter 

11.  august 2018) og/eller at skadelidte er uenig med skadesbehandleren i det tilkendte erstatningskrav. 

Hertil kommer, at flere returpræmiekrav fejlagtigt er blevet registreret af forsikringstageren på klage

formularen. Kurator håndterer dem særskilt og sørger for, at de bliver registreret korrekt. 

Kurator er i den forgangne periode påbegyndt behandling af klagesagerne. Processen for behandling af 

klagesagerne er tilrettelagt således, at klagesagerne til en start behandles af konkursboets medarbejdere, 

som - hvor det er nødvendigt - indhenter input fra den respektive skadesbehandler omkring den konkrete 

klagesag til belysning af, hvorvidt klagen er berettiget og således skal henvises til skadesbehandleren 

med instruks om genbehandling, eller om klagen er uberettiget og således skal afvises formelt ved 
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kurators kommende fordringsprøvelse. Konkursboets medarbejder udarbejder en indstilling til hver 

klage, hvorefter kurator vurderer klagen og efterfølgende gennemfører en formel fordringsprøvelse efter 

reglerne i konkurslovens kapitel 16. 

Det bemærkes, at kurator til brug for behandlingen af klagesagerne har udarbejdet specifikke procedurer 

for håndteringen, således at kurator sikrer en effektiv og ensartet behandling af klagesagerne. 

Pr. 31. juli 2020 er der anmeldt i alt 31 klagesager via klageformularen i konkursboet, hvoraf 6 er noteret 

som værende færdigbehandlet af konkursboets medarbejdere. Behandlingen af klagesagerne pågår fort

sat. 

Kurator påtænker at iværksætte fordringsprøvelse af de afviste klagesager i løbet af 2021/2022. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 47 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.6 Kreditorers eventuelle særstilling i relation til reassurancetilgodehavender og andre 

aktiver 

5.1.6.1 Garantifonden for Skadesforsiliringsselskaber 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser og korrespondance med Garantifonden 

for Skadesforsikringsselskaber og deres administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, om, hvor

vidt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har en særlig retsstilling i konkursboet. 

Der pågår fortsat drøftelser og korrespondance herom mellem parterne. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 19 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.1.6.2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser og korrespondance med AES repræ

senteret ved Plesner Advokatfirma om, hvorvidt AES har en særlig retsstilling i konkursboet. 

Der pågår fortsat drøftelser og korrespondance herom mellem parterne. 

Tidsforbruget er medtaget under afsnit 5.1.2.1. 
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Kurator har i den 8. juni 2020 gennemført fordringsprøvelse af et krav stort kr. 4.888.880,55, der var 

anmeldt under konkursboets registrerede aktiver i henhold til den dagældende lov om finansiel virksom

hed § 167, stk. 4. 

Det anmeldte krav vedrørte et krav på professionsansvar - en såkaldt "Finite Risk" forsikring - hvor 

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) i henhold til den underliggende aftale efter kurators vurdering 

skulle friholdes for økonomisk tab. Kurator har i den forbindelse foretaget undersøgelser og vurdering af, 

hvorvidt denne "Finite Risk" forsikring kvalificeres som en forsikringsaftale under dansk ret. 

Henset til, at Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) i henhold til den underliggende aftale skulle fri

holdes for tab, hvorfor der ikke var tale om overførelse/forsikring af en risiko, indstillede kurator til af

visning af det anmeldte krav under de registrerede aktiver, jf. dagældende lov om finansiel virksomhed 

§ 167, stk. 4, idet kurator dog anerkendte kravet som et simpelt krav i medfør af konkurslovens § 97 til 

dækning under konkursboets frie aktiver, jf. ovenfor afsnit 1.3. 

Til fordringsprøvelsesmødet den 8. juni 2020 mødte ingen kreditorer. Ligeledes modtog kurator ikke ef

terfølgende indsigelser mod den afgivne indstilling, hvorfor kurators indstilling efter udløbet af 4 ugers 

fristen at regne fra den 8. juni 2020 i medfør af konkurslovens § 133, stk. 1, var endelig, jf. konkurslovens 

§ 133, stk. 2. 

Kurator har i den forbindelse haft korrespondance med anmelderen omkring kurators stillingtagen, lige

som kurator har anvendt tid på udarbejdelse af indstillingsskrivelse samt afholdelse af fordringsprøvel

sesmødet. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 63 juristtimer siden sidste redegørelse. 

Der er således samlet anvendt ca. 4.922 timer på arbejde relaterende til de registrerede aktiver, hvoraf 

ca. 312 timer vedrører regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 
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5.2 Tidsforbrug relateret til de frie aktiver og anmeldte krav under de frie aktiver 

5.2.1 Tilgodehavende hos lntercede 2408 Limited 

Konkursboet har et bogført tilgodehavende på kr. 42.709.725 hos Intercede 2408 Limited ("Intercede") i 

henhold til låneaftale mellem parterne af 21. december 2012. Intercede er et datterselskab af reassuran

ceselskabet CBL Insurance Limited, der blev taget under konkursbehandling den 12. november 2018. 

I forbindelse med konkursbehandlingen er det konstateret, at CBL Insurance Limited den 21. december 

2012 udstedte en garanti til sikkerhed for Intercedes tilbagebetaling af lån til Alpha Insurance NS (nu 

under konkurs). 

Alpha Insurance NS' (nu under konkurs) lån til Intercede blev af flere omgange forlænget, hvorefter lånet 

i henhold til aftalegrundlaget er forfalden til betaling den 1. november 2020. Kurator har imidlertid kon

stateret, at CBL Insurance Limiteds garanti til sikkerhed for Intercedes tilbagebetaling til Alpha Insu

rance NS (nu under konkurs) ikke blev forlænget i forbindelse med forlængelsen af lånet, og at garantien 

derfor udløb i 2017. 

Intercede blev den 6. august 2019 opløst ("dissolved") via "compulsory strike-off' fra det britiske selskabs

register, Companies House. Konsekvensen af opløsningen er, at Intercede er ophørt som juridisk enhed, 

og at selskabets eventuelle aktiver er overgået til den britiske stat, som formodes at have indefrosset 

eventuelle aktiver. Da CBL Insurance Limiteds garanti udløb i 2017, har kurator opgivet at forfølge kra

vet over for CBL Insurance Limited. 

Kurator har i den forgangne periode været i dialog med de britiske myndigheder vedrørende processen 

for genopretning aflntercede 2408 Limited. Kurator har i forlængelse heraf indsendt en formel ansøgning 

til de britiske myndigheder om genopretning af Intercede 2408 Limited med henblik på efterfølgende 

anmeldelse af Alp ha Insurance NS under konkurs krav. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 66 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5.2.2 Personale lån 

Konkursboet har et tilgodehavende hos en medarbejder i Alpha Insurance NS (nu under konkurs) på kr. 

975.732, jf. afsnit 1.3, pkt. 11. Kurator har i den forgangne periode løbende påset, at der er sket indbeta

ling i henhold til den indgåede betalingsaftale. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 4 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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Konkursboet har et tilgodehavende hos Beta Re AG på kr. 7.360.000, jf. afsnit 1.3, pkt. 12. Kurator har i 

den forgangne periode fortsat haft drøftelser og korrespondance med Beta Re AG omkring tilgodehaven

det og de aftalte afdrag i henhold til betalingsaftalen, dels drøftelser omkring Beta Re AG's fortsatte 

bistand til konkursboet med hensyn til opkrævning af konkursboets reassurancetilgodehavende, jf. nær

mere afsnit 5.1.2. 

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

5.2.4 Omstødelsesundersøgelser og tilbagebetalingskrav 

Kurator har i den forgangne periode foretaget yderligere undersøgelse af de to mulige omstødelseskrav, 

herunder de mulige omstødelseskrav på hhv. kr. 60.000.000 og kr. 284.715 (tidligere kr. 562.500). Her

udover har kurator foretaget yderligere undersøgelser af, hvorvidt Alpha Insurance NS (nu under kon

kurs) har afholdt udgifter af privat karakter for de tidligere ledelsesmedlemmer og deres nærtstående. 

Der er redegjort nærmere for kurators arbejde under afsnit 3. 

Kurators arbejde pågår fortsat. 

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

5.2.5 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Som redegjort for i de tidligere redegørelser identificerede kurator indledningsvist en række forhold, som 

gav anledning til yderligere undersøgelse. Kurator har i den forbindelse haft en løbende dialog med Ga

rantifonden for Skadesforsikringsselskaber vedrørende de identificerede forhold, samt endvidere indhen

tet ekstern regnskabskyndig bistand til undersøgelserne. 

Kurators undersøgelser er endnu ikke afsluttet og pågår således fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.446 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.2.6 Bobehandling i øvrigt 

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

af anmeldelser i konkursboets gældbog under de frie aktiver, samt udarbejdelse af denne redegørelse 

anvendt ca. 122 juristtimer. 

Der er således samlet anvendt 1.659 timer relaterende til de frie aktiver. 

6. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 6.581 timer på bobehandlingen, herunder ca. 4.610 juristtimer og ca. 

312 økonomitimer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2, og ca. 1.659 juristtimer 

på arbejde relateret til de frie aktiver, jf. afsnit 1.3, i perioden fra 1. februar 2020 og indtil den 31. juli 

2020. 

7. DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG KONKURSBOETS SLUTNING 

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

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

passiver. Det bemærkes i den forbindelse, at der fortsat udestår betydelige åbne skadeskrav. 

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 afsluttet. 

8. ACONTOSALÆR 

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

Det bemærkes, at Sø- og Handelsrettens Skifteret den 9. december 2019 godkendte et aconto salær på kr. 

30.000.000 med tillæg af moms. Godkendelsen skete med forbehold for salærets endelige godkendelse ved 

konkursboets afslutning. Salæret blev forholdsmæssigt afholdt af konkursboets midler under hhv. de 

registrerede aktiver såvel som de frie aktiver. 
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'torinD rmation i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive sendt til skifteretten og kre

s 2021. 

Partner, Advokat (H) 
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