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konkurslovens § 125, stk. 

4 
Alpha Insurance A/S under konkurs, CVR-nr. 21064440 

 

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

 

 

 

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, den 6. 

marts 2020 og den 8. september 2020.  

 

Konkursboets 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 ved UBS i Schweiz.  

 

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

dereføre driften i konkursboet med henblik på afviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet, valgte 

kurator at opretholde en række af konkursboets bankkonti, idet der i forbindelse med den løbende drift 

fortsat foretages indbetalinger og udbetalinger fra konkursboets konti. 
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Kurator har siden konkursdekretets afsigelse lukket 20 bankkonti i Sydbank A/S (2 bankkonti i den for-

gangne periode), som efter kurators vurdering ikke længere var relevante for afviklingen af den forsik-

ringsmæssige aktivitet. Hertil kommer, at kurator har åbnet i alt 5 nye bankkonti i Sydbank A/S til 

håndtering af den løbende drift. Konkursboet har som følge heraf nu 22 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 ved UBS i Schweiz.  

 

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

afviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet 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. januar 2021 bogført til følgende: 

 

1. Likvide indeståender 

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

61.277.557. Pr. 31. januar 2021 udgør konkursboets likvide indestå-

ender kr. 928.276.182.  

 

Forøgelsen af de likvide indeståender over perioden relaterer sig ho-

vedsageligt til konkursboets salg og udløb af værdipapirer, renteind-

tægter og gevinst på kr. 397.360.000 (pkt. 2), indbetaling af reassu-

rancetilgodehavende på kr. 542.460.000 (pkt. 4), samt indbetaling af 

tilgodehavende fra agenter/skadesbehandlere på i alt kr. 

105.850.000 (pkt. 5). Afvigelsen i forhold til pkt. 5 er begrundet i, at 

der er foretaget større indbetalinger til konkursboet end bogført på 

de enkelte poster. Dette må formodes at blive udlignet med tiden.  

 

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. 114.450.000. 
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Endvidere er der afholdt kr. 19.590.000 i reassurancepræmie og pro-

fit commission (pkt. 4). 

 

Endelig er der afholdt acontohonorar til kurator relateret til de re-

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

ring på kr. 17.320.000. 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

928.276.182,00 

   

2. Værdipapirer 

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

659.853.899. Pr. 31. januar 2021 udgjorde konkursboets værdipapir-

beholdning kr. 231.861.605.  

 

Reduktionen i værdipapirbeholdningen i perioden relaterer sig til 

konkursboets salg og udløb af aktier og obligationer på samlet set 

ca. kr. 397.360.000 samt kursregulering og tilknyttede renter på ca. 

kr. 30.600.000. Provenuet fra salget af værdipapirerne er tilgået de 

likvide indeståender under pkt. 1 ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231.861.605,00 

   

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. 27 og 28).  

 

Aktivets værdi kan variere alt afhængig af udsving i beregningen af 

konkursboets præmie- og erstatningshensættelser (pkt. 27 og 28), 

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. januar 2021 ud-

gjorde tilgodehavendet kr. 706.267.871.  

 

Forskellen i tilgodehavendets værdi skyldes i al væsentlighed re-

duktion af præmiereserven på kr. 218.200.000 (pkt. 27), en reduk-

tion af skadeshensættelser på kr. 299.700.000 (pkt. 28), samt en 

stigning i skadeshensættelsen på storskader på kr. 36.210.000, 

kursregulering på kr. 44.850.000 samt generelle afskrivninger samt 

regulering af profit commission på i alt kr. 34.050.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706.267.871,00 
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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. januar 2021 udgjorde tilgodehavendet kr. 180.054.635.  

 

Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt, at konkursboets reas-

surancetilgodehavende knyttet til returpræmie er forhøjet med kr. 

322.300.000, at reassurandørerne gennem perioden har indbetalt 

samlet kr. 542.460.000 til konkursboet, hvilket er tilgået de likvide 

indeståender (pkt. 1), og at reassuranceandelen knyttet til erstat-

ningshensættelserne er forhøjet med kr. 505.210.000 som følge af, 

at en række skader er blevet færdigbehandlet, hvorved tabet på for-

sikringsaftalerne er konstateret (skadeshensættelserne i pkt. 28 er 

samtidig nedskrevet). 

 

Endvidere har konkursboet betalt reassurancepræmie og profit com-

mission på kr. 19.590.000.  

 

Endelig er der foretaget generelle af- og nedskrivninger samt kurs-

regulering på samlet kr. 120.680.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.959.836,00 

   

5. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere 

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

januar 2021 udgør det bogførte tilgodehavende kr. 0. Det bemærkes, 

at der tidligere har været medtaget gæld til agenter og skadesbe-

handlere i denne post. Dette er nu opdelt og gælden fremgår nu un-

der pkt. 31. 

 

Reduktionen i tilgodehavendet skyldes, at kurator har foretaget en 

bogføringsteknisk ændring af konkursboets bogførte tilgodehaven-

der, således at konkursboets tilgodehavende forfaldne præmier nu 

fradrages i hensættelserne (pkt. 29) i henhold til § 5, litra 4, i den 

dagældende bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikrings-

selskaber og firmapensionskasser. Efterhånden som konkursboets 
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tilgodehavende forfaldne præmier indbetales til konkursboet, vil 

midlerne tilgå de likvide indeståender (pkt. 1). 

 

Konkursboet har modtaget indbetaling på i alt kr. 99.780.000 (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. 44.930.000 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 A/S (nu under konkurs) forud for konkursen 

for tab og regreskrav på i alt kr. 18.810.000, 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. 31.590.000.  

 

Endelig er der foretaget en række bogføringstekniske ændringer 

vedrørende blandt andet tab på tilgodehavender, regulering for tids-

forskydning samt kursregulering samt generelle ned- og afskrivnin-

ger på tilgodehavender på samlet i alt kr. 215.360.000. 

 

Aktivet medtages foreløbigt til erindringsværdi med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

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 fakture-

rede 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

   

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløbigt opgjort)  kr.  2.045.365.495,00  
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Der er ikke i ovenstående opgørelse taget højde for mulig diskontering af aktiverne. 

 

1.3 Frie aktiver  

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. januar 2021 bogført til følgende: 

 

7. Indestående på klientkonto 

Indeståendet udgør pr. 31. januar 2021 kr. 

62.224.091,80. Det bemærkes, at der fra indeståendet 

løbende er afholdt udgifter relateret til de frie aktiver, 

herunder blandt andet til betaling af de godkendte an-

meldte § 94-krav, negative renter samt betaling af lø-

bende udgifter relateret til de frie aktiver. Herudover 

er der afholdt aconto honorar til kurator relateret til de 

frie aktiver, jf. nærmere nedenfor afsnit 8. Endvidere 

bemærkes, at der i indeståendet indgår indbetalte selv-

risikobeløb med et samlet beløb på kr. 51.654,25, som 

kurator på nuværende tidspunkt er ved at afdække, 

hvorvidt relaterer sig til konkursboets frie eller regi-

strerede aktiver. Endelig er der på nuværende tids-

punkt foreløbigt afholdt udgifter på et samlet beløb kr. 

1.968.620,80 relateret til administrationen af den dan-

ske arbejdsskadesportefølje. Dette beløb vil senere 

blive afholdt af enten de registrerede aktiver eller af 

AES, når det er endelig afklaret, hvorvidt AES har en 

særstilling i konkursboet, jf. afsnit 5.1.6.2. kr. 

                       

 

 

 

 

 

 

62.205.529,53 

   

8. Tilgodehavende ved New Nordic Holding Limi-

ted 

Konkursboet har indgået forlig med New Nordic Hol-

ding Limited om betaling af kr. 65.000.000 med tillæg 

af renter på 10 pct. p.a. til fuld og endelig afgørelse af 

mellemværendet. Der er tilgået konkursboets konto i 
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alt kr. 68.383.561,64 inkl. renter, hvilket indgår som 

en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 7) 

 

kr. 

 

0,00 

   

9. Tilgodehavender hos koncernforbundne selska-

ber 

Konkursboet har tilgodehavender hos koncernfor-

bundne selskaber, hhv. Alpha Holding A/S (nu under 

konkurs) og Ahpla ApS (nu under konkurs), på samlet 

kr. 74.047.370. Da begge koncernforbundne selskaber 

er taget under konkursbehandling og derfor vurderes 

at være uden betalingsevne, medtages aktivet til erin-

dringsværdi med 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

10. Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited 

Tilgodehavendet er pr. 31. januar 2021 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 konkursboet 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

42.709.725,00 

   

11. Personalelån 

En medarbejder i Alpha Insurance A/S (nu under kon-

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

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

Der blev efter konkursen indgået en betalingsaftale 

med månedlige afdrag på kr. 25.000 samt årlig rente-

tilskrivning på 3%. Den 3. november 2020 blev der ind-

gået aftale om betaling af kr. 800.000 til fuld og endelig 

indfrielse af restgælden, hvilket er tilgået konkurs-

boet. Der er således tilgået konkursboets konto i alt kr. 

1.575.000, hvilket indgår som en del af indeståendet på 

klientkontoen (pkt. 7) kr. 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

   

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. januar 2021 er der betalt afdrag på i alt kr. 640.000 

(726.844,34 inkl. renter), hvilket indgår som en del af 
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indeståendet på klientkontoen (pkt. 7). Aktivet medta-

ges til restværdien 

 

kr. 

 

7.360.000,00 

   

13. Inventar mv. 

Konkursboets inventar består af div. kontormøbler, 

pc’er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er 

pr. 31. januar 2021 bogført til kr. 48.353. Aktiverne er 

blevet vurderet af SFT Group ApS til kr. 277.600 ved 

tvangssalg, hvorfor aktivet foreløbigt medtages til vur-

deringsprisen  

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

277.600,00 

   

14. Huslejedepositum 

Konkursboet driver virksomhed fra lejede lokaler. 

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

2.120.056. Pr. 31. januar 2021 er aktivet bogført til kr.  

888.032.  

 

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 Qudos Insurance A/S un-

der konkurs, der har fremlejet en del af lejemålet, lige-

ledes har afholdt en del af depositummet. Det bemær-

kes, at der består en istandsættelsesforpligtigelse, 

hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindrings-

værdi af  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

15. Tilgodehavende for fremlejede lokaler 

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) havde før 

konkursen fremlejet lokaler til CBL Insurance Ser-

vices 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 

forlig på betaling af kr. 28.871,40 inkl. moms til fuld og 

endelig indfrielse af tilgodehavendet. Forligsbeløbet er 
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indbetalt til konkursboets konto og indgår som en del 

af indeståendet på klientkontoen (pkt. 7) 

 

kr. 

 

0,00 

   

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, hvil-

ket 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. ja-

nuar 2021 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. Konkursboet har den 4. november 2020 solgt 

kunst af Maria Rubinke, hvorefter der er tilgået kon-

kursboet et provenu på 13.440,00 ekskl. moms. Prove-

nuet indgår som en del af indeståendet på klientkon-

toen (pkt. 7). 

 

Aktivet er herefter pr. 31. januar 2021 bogført til kr. 

70.000. Aktiverne er blevet vurderet af SFT Group ApS 

til kr. 318.600 ved tvangssalg, hvorfor aktivet forelø-

bigt medtages til vurderingsprisen fratrukket prove-

nuet ved konkursboets salg 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

305.160,00 

   

19. Salg af diverse småaktiver 

Kurator har på nuværende tidspunkt solgt 3 stk. 

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

Samsung S7 Edge, 1 stk. Lenovo ThinkCentre, 1 stk. 

Fujitsu Siemens Esprimo, 2 stk. Lenovo ThinkPad, 2 

stk. Dell computerskærme, 2 stk. Lenovo ThinkPad 

Ultra Dock, 1 stk. Canon printer, samt mus og 
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tastatur. For salget er der tilgået konkursboet et sam-

let provenu på kr. 24.920 ekskl. moms, hvilket indgår 

som en del af indeståendet 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 Alpha Insurance A/S’ (nu un-

der konkurs) avisabonnement, hvorefter ristorno på 

kr. 6.586,07 er tilgået konkursboets konto og indgår 

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

 

 

kr.  

 

 

0,00 

   

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. 

 

 

 

 

 

0,00 

   

23. Tilbagebetalte afgifter fra Motorstyrelsen 

Konkursboet har fra Motorstyrelsen modtaget tilbage-

betaling af forudbetalte afgifter på kr. 2.402,50 (for pe-

rioden 3. april 2018 til 31. august 2018) vedrørende en 

tidligere leaset Porsche. Beløbet er tilgået konkursbo-

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

entkontoen (pkt. 7) kr. 0,00 

   

24. Tilbagebetalingskrav 

Konkursboet har rejst tilbagebetalingskrav over for de 

tidligere ledelsesmedlemmer i Alpha Insurance A/S 

under konkurs for afholdte udgifter af privat karakter, 

jf. nærmere under afsnit 3. Der er i den forbindelse fo-

reløbigt tilgået konkursboets konto hhv. kr. 25.710 og 
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kr. 100.000, hvilket indgår som en del af indeståendet 

på klientkontoen (pkt. 7) 

 

kr. 

 

0,00 

   

25. Retssag mod en tidligere agent i UK 

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) indleverede 

før konkursen en stævning mod en tidligere agent i UK 

med påstand om betaling af kr. 125.151.364,15 (efter-

følgende korrigeret til kr. 116.794.647,06) som følge, at 

agenten ifølge Alpha Insurance A/S (nu under kon-

kurs) havde misligholdt parternes aftaleforhold. Kon-

kursboet indtrådte efterfølgende i sagen, jf. nærmere 

afsnit 5.1.4.7. Modparten anerkendte under hovedfor-

handlingen et krav på kr. 2.151.899,79, hvilket er til-

gået konkursboets konto og indgår som en del af inde-

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

   

26. Erstatningskrav mod to tidligere ledelsesmed-

lemmer 

Kurator fremsendte den 7. december 2020 brev til to af 

de tidligere ledelsesmedlemmer med påkrav om beta-

ling af konkursboets tab, jf. nærmere afsnit 5.2.5. Ak-

tivet medtages foreløbigt til erindringsværdi med kr. 1,00 

   

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig 

en bloc nedskrivning) kr. 65.000.000,00 

 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

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

ovenfor afsnit 1.2. 

 

27. 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 
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anmeldelser om returpræmie fra forsikringstagere. De bog-

førte præmiehensættelser udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 

555.790.663. Pr. 31. januar 2021 udgjorde de bogførte præ-

miehensættelser kr.  345.758.957.  

 

Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt optjening af præ-

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

porteføljeoverdragelser, samt at de forskellige garantifonds-

ordninger er påbegyndt udbetaling af returpræmie. Disse ud-

betalinger og dermed faldet i præmiehensættelserne, vil blive 

modsvaret af en tilsvarende anmeldelse fra de forskellige ga-

rantifondsordninger. Hertil kommer kursregulering. Det be-

mærkes, at der siden seneste redegørelse er sket anmeldelse 

af yderligere returpræmiekrav.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345.758.957,00 

   

28. Forventede skadeskrav 

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. januar 2021 

udgjorde de bogførte erstatningshensættelser kr. 

1.655.688.032. 

 

Forskellen i beløbet i perioden relaterer sig hovedsageligt til, 

at de forskellige garantifondsordninger har foretaget udbeta-

ling, herunder kr. 1.380.831.268 til dækning af skades- og re-

turpræmiekrav, hvorfor skadeshensættelserne mindskes. 

Disse udbetalinger og dermed faldet i erstatningshensættel-

serne vil blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse fra de 

forskellige garantifondsordninger. Hertil kommer, at der er 

sket en stigning i skadesreserven på en række storskader på 

kr. 105.150.000 (dog reduceret fra kr. 142.720.000 pr. 31. juli 

2020) samt kursreguleringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

1.655.688.032,00 

   

29. Fradrag for halvdelen af tilgodehavende forfaldne 

præmier 
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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 tilgodehavende forfaldne præmier. Tilgodehavendet 

udgør pr. 31. januar 2021 kr. 26.665.929. Efterhånden som 

konkursboets tilgodehavende forfaldne præmier indbetales til 

konkursboet, vil midlerne tilgå de likvide indeståender (pkt. 

1). Fradraget udgør pr. 31. januar 2021  

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

-13.332.964,50 

   

30. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede akti-

ver 

Pr. 31. januar 2021 var der registreret anmeldte krav under 

de registrerede aktiver på i alt kr. 824.022.958,68. Det be-

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

anmeldte krav, idet de forskellige garantifondsordninger fort-

sat foretager udbetalinger og kurator forventer på den bag-

grund at modtage yderligere anmeldelser 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

824.022.958,68 

   

31. Gæld til agenter og skadesbehandlere 

Konkursboet har pr. 31. januar 2021 bogført en gæld til agen-

ter og skadesbehandlere på kr. 65.561.831. Gælden var tidli-

gere medtaget under pkt. 5.  

 

 

 

kr. 

 

 

 

65.561.831,00 

   

Forventede passiver i alt  kr. 2.877.698.814,18 

 

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. 27 og 28 

ovenfor), efterhånden som ristornokravene opgøres og skadeskravene afsluttes, herunder fra Garantifon-

den for Skadesforsikringsselskaber og andre nationale garantifondsordninger, der indtræder i forsik-

ringstagerens 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. januar 2021 har de forskellige garantifondsordninger udbetalt i alt kr. 1.380.831.268 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. 
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Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 82  kr. 488.294.464,76 

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

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 94 (betalt) 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. 124.149.413,20 

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

Øvrige passiver i alt  kr. 803.527.020,24 

 

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

gennemført fordringsprøvelse den 20. august 2019, hvor de anmeldte krav blev godkendt.  

 

 

 

 

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 endnu ikke er 

iværksat fordringsprøvelse af de simple krav. 

 

3. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER OG TILBAGEBETALINGSKRAV 

Kurator har færdiggjort sine omstødelsesundersøgelser i konkursboet.  

 

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 A/S (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.  
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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 senere blev 

reduceret til kr. 284.715. Kurator har i den forgangne periode fortsat haft drøftelser og korrespondance 

med den begunstigede part omkring det mulige omstødelseskrav, og drøftelserne pågår fortsat.  

 

Herudover konstaterede kurator som redegjort for i de tidligere redegørelser, at Alpha Insurance A/S (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 A/S (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 

blev samlet opgjort til i alt kr. 2.975.552 inkl. renter, hvilket krav kurator rejste over for de begunstigede 

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

 

Der har efterfølgende været korrespondance med de begunstigede parter i relation til de rejste krav, og 

de begunstigede parter har i den forbindelse godtgjort over for kurator, at en del af udgifterne har været 

relateret til driften af Alpha Insurance A/S (nu under konkurs).  

 

Den 9. juni 2020 har konkursboet foreløbigt modtaget kr. 25.710 fra et af de tidligere ledelsesmedlemmer. 

Endvidere har kurator den 22. december 2020 indgået aftale med et andet tidligere ledelsesmedlem om 

betaling af kr. 100.000 til fuld og endelig afgørelse af konkursboets krav vedrørende afholdte udgifter af 

privat karakter. 

 

Kurator er på nuværende tidspunkt fortsat i dialog med de tidligere ledelsesmedlemmer og disses nært-

stående om de rejste tilbagebetalingskrav. 
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4. STRAFBARE FORHOLD 

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

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

stk. 4. 

 

Kurators løbende undersøgelser heraf pågår fortsat. 

 

5. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

Kurators arbejde i perioden siden sidste redegørelse og indtil den 31. januar 2021 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. januar 2021 er bogført med en samlet værdi af kr. 231.861.605, 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, hvilket er sket i samarbejde med UBS og Sydbank, der fortsat administrerer konkursboets 

værdipapirbeholdning.  

 

Kurator plejer fortsat løbende værdipapirbeholdningen, herunder vurderer om værdipapirinvesterings-

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

bemærkes, at kurator grundet pengeinstitutternes opkrævning af negative renter løbende sikrer, at kon-

kursboets salg af en del af værdipapirbeholdningen er forsvarligt i forhold til behovet for frie likvide 

midler. Der er som følge heraf ikke sket salg af en del af værdipapirbeholdningen i den forgangne periode. 

 

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

 

5.1.2 Reassurance 

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

er indbetalt i alt ca. kr. 542.460.000 til konkursboet fra reassurandørerne (opgjort pr. 31. januar 2021). 

 

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 opgørelse, af-

stemning og indbetaling til konkursboet samt andre driftsmæssige forhold. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at konkursboets samarbejdsaftale med Beta Re AG ophørte med udgan-

gen af 2020, hvorefter konkursboet hjemtog alle opgaver, der tidligere blev varetaget af Beta Re AG. I 

den forbindelse har kurator udsendt en orienteringsskrivelse til reassurandørerne omkring hjemtagelsen 

af opgaverne, ligesom kurator har oprettet en særskilt e-mailpostkasse til brug for reassurandørernes 

henvendelser til konkursboet. Konkursboet varetager således nu og fremadrettet alt arbejde vedrørende 

afstemning og opkrævning af konkursboets løbende tilgodehavender og de løbende ad hoc problemstillin-

ger i forhold til reassurandørerne. Kurator har i den forbindelse fortsat fokus på at sikre, at betalinger 

fra reassurandører sker direkte til konkursboet og ikke via konkursboets forsikringsmæglere.  

 

I den forgangne periode har kurator blandt andet håndteret henvendelser fra reassurandører, der ønsker 

at foretage gennemgang af bordereauer og større mængde data til brug for afstemning af konkursboets 

reassurancetilgodehavender. Kurator og konkursboets medarbejdere har i den forbindelse anvendt tid på 

at fremfinde og fremsende relevant data. I den forbindelse har kurator endvidere afklaret og håndteret 

persondataretlige spørgsmål i forbindelse med dataudvekslingen.  

 

Endvidere har kurator i den forgangne periode tillige håndteret al rapportering af storskader til reassu-

randørerne. Kurator har i den forbindelse udarbejdet forretningsgange til brug for rapportering af stor-

skader til de reassurandørerne, som Beta Re AG tidligere forestod rapporteringen til. Som led heri har 

kurator i samarbejde med konkursboets medarbejdere udviklet et nyt automatiseret rapporteringsfor-

mat, der smidiggør rapporteringen af storskader til reassurandørerne og desuden tydeliggør den gene-

relle udvikling i skadeskravene. Dette arbejde pågår fortsat. 

 

Endelig har kurator i den forgangne periode fortsat arbejdet på at få forberedt og gennemført kommute-

ring af de første reassurancekontrakter, herunder kommutering af de mindre reassurancekontrakter, 

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

kommutere bestemte årgange. Kurator har i den forbindelse haft drøftelser og korrespondance med de 

respektive reassurandører. Drøftelserne pågår fortsat.  
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Kurator vurderer og afvejer herudover løbende processen for konkursboets inddrivelse af tilgodehaven-

der, herunder også henset til det løbende kontraktforhold med de respektive reassurandører. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 912 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.2.1 Særligt om dansk arbejdsskade 

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

nistration af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (herefter ”AES”), jf. arbejdsskadesikringslovens § 54.   

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat været i dialog med AES ved dennes repræsentant Plesner 

Advokatpartnerselskab omkring håndteringen af reassurancen på porteføljen, herunder med involvering 

af den eksterne skadesbehandler, som konkursboet indgik aftale med i marts 2020 omkring administra-

tion af porteføljen.  

 

Aftalen med den eksterne skadesbehandler indebærer blandt andet, at den eksterne skadesbehandler 

skal opdatere skadesreserverne på porteføljen, således at konkursboet fortsat er i stand til at foretage en 

korrekt og fyldestgørende rapportering til reassurandørerne på porteføljen. 

 

Kurator har i den forbindelse haft løbende korrespondance og drøftelser med den eksterne skadesbehand-

ler, herunder blandt andet vedrørende afklaring af praktiske og generelle spørgsmål i relation til skades-

behandlerens arbejde for konkursboet.  

 

Konkursboet har i den sammenhæng indgået en aftale med AES, der sikrer, at konkursboet fortsat har 

adgang til data vedrørende de arbejdsskadesager, som behandles af AES.  

 

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 hos reassurandørerne, herunder også henset til det løbende 

kontraktforhold. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 88 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.3 Tilgodehavender hos agenter, skadesbehandlere mv. 

Konkursboets tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere under de registrerede aktiver udgør pr. 

31. januar 2020 kr. 0, jf. afsnit 1.2, pkt. 5, idet det dog bemærkes, at konkursboets tilgodehavende på kr. 

26.665.929 i form af forfaldne præmier indgår med et fradrag på 50% af værdien i konkursboets passiver 

tilknyttet de registrerede aktiver, jf. afsnit 2.1, pkt. 29, i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende be-

kendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser. 

 

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 bemærkes, at kurator har intensiveret inddrivel-

sesprocessen af konkursboets tilgodehavender hos agenter og skadesbehandler, herunder præmietilgode-

havender og midler på skadeskonti. Det bemærkes, at kurator i den forgangne periode har inddrevet alle 

midler på skadeskonti hos skadesbehandlerne og der udestår herefter alene præmietilgodehavender hos 

to agenter. Kurator er på nuværende tidspunkt i dialog med agenterne, og vurderer løbende processen 

for konkursboets inddrivelse af tilgodehavenderne, herunder om der skal iværksættes retslige skridt. Der 

er redegjort nærmere for konkursboets anlagte retssager under afsnit 5.1.4.7.   

 

Herudover har kurator i den forgangne periode forestået inddrivelsen af udestående selvrisikobeløb hos 

flere forsikringstagere. På nuværende tidspunkt har kurator inddrevet et samlet selvrisikobeløb på kr. 

51.654,25. Det bemærkes, at kurator på nuværende tidspunkt er ved at afdække, hvorvidt Garantifonden 

for Skadesforsikringsselskaber måtte have separatistret til selvrisikobeløb på de skadeskrav, som Ga-

rantifonden for Skadesforsikringsselskaber har udbetalt forsikringsdækning på. Dette arbejde pågår så-

ledes fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 98 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.3.1 Tilbagesøgning af uoptjent agentprovision 

Kurator har i den forgangne periode foretaget indgående undersøgelser af konkursboets retsstilling over 

for konkursboets tilknyttede agenter, der har forestået salget af forsikringerne til Alpha Insurance A/S 

(nu under konkurs), i hvilken forbindelse agenterne modtog provision for salget.  

 

Undersøgelserne har nærmere bestået i afdækning af, hvorvidt konkursboet er berettiget til at tilbage-

søge agenternes uoptjente provision svarende til den andel af den forudbetalte provision, der vedrører 

forsikringstiden/perioden efter ophøret af forsikringerne den 11. august 2018, jf. forsikringsaftalelovens 

§ 26, stk. 1. Undersøgelserne har blandt andet bestået i en gennemgang af national lovgivning, EU-
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lovgivning, indgåede aftaler samt branchestandarder, der ligger til grund for de respektive aftaleforhold 

med Alpha Insurance A/S (nu under konkurs).  

 

Undersøgelserne heraf er foreløbigt afsluttet, og kurator har på det foreliggende vurderet, at konkursboet 

er berettiget til at tilbagesøge den uoptjente provision hos agenterne. 

 

Der er på nuværende tidspunkt rejst krav på tilbagebetaling af uoptjent agentprovision over for en række 

af konkursboets tidligere agenter. Kurator forventer at rejse krav mod yderligere agenter i løbet af 2. 

kvartal 2021, når kravene mod disse agenter er opgjort.  

 

Der er på nuværende tidspunkt beregnet et tilgodehavende på uoptjent agentprovision på ca. kr. 

288.000.000, hvoraf ca. kr. 259.000.000 udgør et krav mod én agent og dennes underagenter. Konkursboet 

har i den forbindelse antaget ekstern advokatbistand i England, der bistår med opkrævningen af den 

uoptjente provision. 

 

Det bemærkes, at konkursboet endvidere har beregnet et krav på uoptjent provision på ca. kr. 

170.000.000 mod franske agenter, der dog er gået konkurs i den mellemliggende periode. Det bemærkes, 

at kurator på nuværende tidspunkt ikke har foretaget formel anmeldelse af de fulde krav i konkursbo-

erne, idet anmeldelse af kravene grundet det franske retssystem vil påføre konkursboet uforholdsmæs-

sige store udgifter set i forhold til, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes at blive udsigt til divi-

dende i konkursboerne. 

 

Kurator har på nuværende tidspunkt modtaget indsigelser over for konkursboets rejste krav på uoptjent 

provision fra flere agenter. Kurator forventer som følge heraf, at det som led i den videre inddrivelse af 

kravene bliver nødvendigt at anlægge retssager mod flere agenter, hvis ikke parterne kan indgå en min-

delig aftale. Endvidere har flere agenter på nuværende tidspunkt fremsat modkrav, hvilke kurator lø-

bende gennemgår og foretager nærmere undersøgelse af.  

 

Kurators arbejde relateret til tilbagesøgning af agenternes uoptjente provision pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 457 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.4 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

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

forbindelse med håndtering og tilpasning af diverse forhold som følge af Covid-19 pandemien, der ramte 

Danmark tilbage 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 eksiste-

rende skadesbehandlere, således at den løbende skadesbehandling i videst mulige omfang fortsatte i 

overensstemmelse med de eksisterende skadesbehandlingsaftaler. Enkelte skadesporteføljer blev efter-

følgende flyttet til nye skadesbehandlere. 

 

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

omfattende, idet kurators arbejde fortsat har bestået af at sikre, at der udføres en forsvarlig skadesbe-

handling. Herudover har kurator fortsat løbende måtte foretage løbende tilpasning og opfølgning på ska-

desbehandlingen hos konkursboets tilknyttede skadesbehandlere som følge af Covid-19 pandemiens ud-

vikling i de forskellige jurisdiktioner. 

 

Størstedelen af konkursboets tilknyttede skadesbehandlere driver fortsat virksomhed udenfor Danmark, 

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

af Covid-19 pandemien på forskellige tidspunkter. Flere af skadesbehandlerne er fortsat nødsaget til at 

arbejde hjemmefra, og det har således ikke været muligt for skadesbehandlerne at opretholde samme 

fremdrift i skadesbehandlingen som før pandemien. Kurator har derfor i den forgangne periode fortsat 

haft et indgående fokus på at følge op på forholdene og på at opretholde fremdriften i skadesbehandlingen. 

 

Kurator har fortsat haft indgående drøftelser og korrespondance med de tilknyttede skadesbehandlere 

for at sikre, at der uanset udviklingen af pandemien i videst mulige omfang bliver foretaget en behørig 

og effektiv skadesbehandling, således at konkursboet fortsat er i stand til at opgøre skadeskravene kor-

rekt og foretage en korrekt rapportering til reassurandørerne, hvorved konkursboets aktiv i form af til-

godehavenderne hos reassurandørerne dermed bliver sikret.  

 

Kurator har i den forgangne periode afholdt telefonmøder med samtlige skadesbehandlere. Møderne har 

blandt andet vedrørt en generel statusopdatering og spørgsmål relateret til den generelle skadesbehand-

ling, herunder rapportering af godkendte skadeskrav, håndtering af retssager samt status på bobehand-

lingen. 
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Herudover har kurator fortsat løbende haft drøftelser og korrespondance med de enkelte skadesbehand-

lere vedrørende skadebehandlingen på et overordnet plan, herunder også vedrørende processen for afvis-

ning af skader anmeldt efter ophør af policerne, processen for rapportering af godkendte skader til kon-

kursboet, Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og/eller andre nationale garantifondsordninger, 

samt den konkrete skadesbehandling af specifikke skadessager. Der er fortsat åbne skader af en sådan 

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

skader, herunder også i forhold til fastsættelse af reserverne. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at der aktuelt er åbne skader på 70 forsikringsporteføljer ud af i alt 90 

forsikringsporteføljer (bemærk, at flere skadesporteføljer ved en fejl er blevet medtaget flere gange i de 

tidligere redegørelsers sammentælling), hvoraf flere forsikringsporteføljer allerede var i afløb på kon-

kurstidspunktet. Der udestår således fortsat behandling af et betydeligt antal skadeskrav. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.016 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.4.2 Stillingtagen til øvrige gensidige 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 

fortsat blandt andet betaling af diverse driftsomkostninger som husleje, forsyningsforhold, forsikringer 

på konkursboets medarbejdere, kantineordning mv.  

 

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

som Alpha Insurance A/S under konkurs har afholdt vedrørende lejemålets fællesudgifter samt øvrige 

driftsomkostninger, idet Qudos Insurance A/S under konkurs som følge af fremlejekontrakten med Alpha 

Insurance A/S under konkurs og aftalen om fordeling af omkostninger mellem Alpha Insurance A/S under 

konkurs og Qudos Insurance A/S under konkurs (herefter ”omkostningssplitsaftalen”) fortsat skal afholde 

en forholdsmæssig andel af lejemålets fællesudgifter og øvrige driftsomkostninger.  

 

Kurator har i den forbindelse løbende forestået viderefaktureringen fra Alpha Insurance A/S under kon-

kurs til Qudos Insurance A/S under konkurs, for så vidt angår den forholdsmæssige andel af de afholdte 

omkostninger i den forgangne periode, som Qudos Insurance A/S under konkurs skal afholde ifølge frem-

lejekontrakten og omkostningssplitaftalen. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 17 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 



  8. MARTS 2021 

8921265 BOR/SAWI 

 

 

Side 23 / 42  

 

5.1.4.3 Håndtering af konkursboets medarbejderne  

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

medarbejdere, herunder særligt som følge af udviklingen af Covid-19 pandemien, der har krævet, at ku-

rator løbende har tilpasset restriktionerne i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, her-

under om mest muligt hjemmearbejde. Enkelte af kurators medarbejdere samt nøglemedarbejdere i kon-

kursboet har dog løbende fortsat været fysisk til stede i virksomheden for at sikre opretholdelsen af drif-

ten i konkursboet og dermed ultimativt sikre konkursboets forhold, herunder de betydelige reassurance-

tilgodehavender.  

 

Kurator har som følge heraf fortsat anvendt tid på håndtering af medarbejderforhold relateret til Covid-

19, herunder blandt andet løbende tilpasset retningslinjerne for håndteringen af Covid-19 til konkursbo-

ets medarbejdere i overensstemmelse med udviklingen i pandemien. Kurator har løbende deltaget i tele-

fon- og videomøder med konkursboets medarbejdere, herunder dels for at sikre opretholdelsen af driften 

og fremdriften i skadesbehandlingen samt dels for at sikre medarbejdernes trivsel.   

 

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. Derudover er konkursboets tidligere chefak-

tuar nu antaget på konsulentbasis.  

 

Kurator vurderer løbende konkursboets medarbejderstab, herunder om der er behov for at tilpasse res-

sourcerne i konkursboet.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 42 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. 
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Det bemærkes, at ovennævnte garantifonde fortsat behandler og udbetaler skades- og returpræmiekrav 

til forsikringstagerne/skadelidte, og kurator er løbende involveret i garantifondenes behandling og udbe-

taling af de anmeldte skades-/returpræmiekrav. 

 

Endvidere har kurator haft løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre euro-

pæiske lande. Kurators drøftelser og koordinering med de forskellige garantifonde pågår fortsat og vil 

pågå så længe, der er åbne skadeskrav i forskellige garantifondsordningers jurisdiktioner.   

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 87 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.4.5 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende korrespondance med forsikringstagere og ska-

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

 

Pr. 31. januar 2021 har kurator modtaget i alt ca. 6.193 henvendelser i den e-mailindbakke, som kurators 

kontor løbende håndterer.  

 

Henvendelserne har i den forgangne periode fortsat primært omhandlet spørgsmål fra forsikringstagerne 

om, hvornår de kan forvente at få udbetalt deres krav på returpræmie fra garantifondsordningerne og/el-

ler konkursboet, samt spørgsmål til konkrete skadessager, der behandles af tilknyttede skadesbehand-

lere eller advokater. Kurator koordinerer og drøfter i den forbindelse løbende status med de forskellige 

garantifondsordninger. Herudover foretager kurator løbende registrering af anmeldte krav, jf. nærmere 

under afsnit 5.1.5.  

 

Det bemærkes, at FSCS og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber fortsat løbende foretager ud-

betaling af returpræmie. Ligeledes foretager FSCS, Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, 

CONSAP-F.G.V.S og den norske garantifond løbende udbetalinger af godkendte skadeskrav til skade-

lidte. 

 

Herudover har kurator løbende opdateret og ajourført konkursboets hjemmeside (www.alphagroup.dk) 

med information til forsikringstagerne og de skadelidte med relevant information omkring deres forsik-

ringsprodukt, samt anden relevant information omkring bobehandlingen.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 87 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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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 lige-

ledes fortsat forkyndes hos de tilknyttede skadesbehandlere, der tidligere har haft en yderst selvstændig 

rolle i relation til håndtering af de anlagte retssager.  

 

Som følge heraf har kurator i den forgangne periode, sammen med konkursboets medarbejdere, fortsat 

haft omfattende korrespondance og drøftelser med de tilknyttede skadesbehandlere og advokater, der 

håndterer de pågældende retssager for at sikre, at retssagerne håndteres i overensstemmelse med kon-

kursboets instrukser. 

 

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 det underliggende krav er fordringsprøvet, hvorfor 

sagen ikke er anlagt i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 16 om prøvelse af fordrin-

ger 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 og rykker løbende 

for status på de igangværende retssager, ligesom kurator løbende bidrager med relevant materiale og 

retspraksis i sagerne. 

Som oplyst i de tidligere redegørelser blev Alpha Insurance A/S under konkurs sagsøgt ved en norsk 

domstol efter konkurstidspunktet. Sagen blev afvist ved den norske byret, hvorimod den norske landsret 

tillod realitetsbehandling af sagen. Konkursboet ansøgte på den baggrund om tredjeinstansbevilling til 

anke til Høyesteret i Norge grundet sagens principielle karakter. Ansøgningen blev efterfølgende imøde-

kommet.  

 

Den 20. og 21. oktober 2020 blev sagen hovedforhandlet i Høyesteret i Norge. Kurator overværede hoved-

forhandlingen via videoopkobling, ligesom kurator forud for hovedforhandlingen havde løbende drøftelser 

og korrespondance med konkursboets norske advokat i forbindelse med forberedelsen af sagen. 

 

Ved afgørelse af 11. november 2020 fastslog Høyesteret i Norge enstemmigt, at retssagen skulle afvises.  
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Høyesteret i Norge udtalte i den forbindelse indledningsvist, at retssager med henblik på anerkendelse 

af krav i konkursboer er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Luganokonventionen, hvorfor konventi-

onen ikke fandt anvendelse.  

 

Høyesteret i Norge fastslog herefter, at uanset at Solvens II-direktivet ikke er direkte implementeret i 

Norge, så er direktivet bindende for Norge gennem EØS-samarbejdet, hvorfor konkurslandets regler om 

anmeldelse og prøvelse af fordringer finder anvendelse, jf. Solvens II-direktivets art. 274, stk. 2, litra g.  

 

Høyesteret i Norge fastslog endvidere, at uanset at Solvens II-direktivets art. 274, stk. 2, litra g, omhand-

ler lovvalg, så synes bestemmelsen at underbygge, at konkurslandets regler om værneting også finder 

anvendelse. Høyesteret i Norge bemærkede i den forbindelse, at Norge er tiltrådt den nordiske konkurs-

konvention, der i art. 1 fastslår, at staterne forpligter sig til at respektere konkurslandets gældende lov-

bestemmelser om bestyrelsen og behandlingen af konkursboet. Dette omfatter de danske konkursretlige 

regler om anmeldelse og anerkendelse af fordringer, herunder bestemmelser om at søgsmål skal anlægges 

ved konkurslandets værneting. 

 

Afgørelsen har således stor relevans i forhold til de øvrige retssager, der er anlagt og fortsat anlægges 

mod Alpha Insurance A/S under konkurs efter konkursdekretets afsigelse. 

 

Afklaring af konkrete forhold i de øvrige retssager anlagt efter dekret pågår fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 104 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 

vegne af konkursboet.  

 

Kurator har i den forbindelse haft løbende korrespondance og drøftelser med de tilknyttede advokater 

omkring de enkelte sager, ligesom kurator fortsat er kontinuerligt involveret i behandlingen af de respek-

tive retssager.  

 

1. Retssag anlagt mod en tidligere agent og skadesbehandler i UK inden konkursdekretets afsigelse: 
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Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på retssagen anlagt af Alpha Insurance A/S (nu under 

konkurs) inden konkursens indtræden mod en tidligere agent og skadesbehandler i UK. Sagen vedrører 

overordnet erstatning indenfor kontrakt.  

 

Sagen blev anlagt af Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) den 1. december 2017 – dvs. før konkurs-

dekretets afsigelse – ved Københavns Byret. 

 

I forlængelse af konkursdekretets afsigelse anvendte kurator tid på gennemgang af stævningen og de 

fremlagte bilag, ligesom kurator afholdt møder med den advokat, der repræsenterede Alpha Insurance 

A/S (nu under konkurs) inden konkursdekretets afsigelse, samt relevante medarbejdere i konkursboet.  

 

Kurator meddelte den 24. august 2018 på baggrund af en vurdering af sagsgenstanden og procesrisikoen 

i øvrigt, at konkursboet indtrådte i sagen, jf. retsplejelovens § 136, stk. 1. Herefter er der pågået omfat-

tende skriftveksling i sagen.  

 

Kurator har udarbejdet replik, processkrift 1-4 samt påstandsdokument/sammenfattende processkrift i 

sagen. Endvidere har kurator anvendt tid på gennemgang af modpartens svarskrift, duplik, processkrift 

A-B og påstandsdokument. Endelig har kurator anvendt tid på udarbejdelse af materialesamling, tids-

plan og ekstrakt. Det bemærkes, at sagens bilagsmateriale har været ganske omfattende, idet bilagsma-

terialet udgjorde 148 bilag, hvoraf flere bilag udgjorde aftalegrundlag på mere end 100 sider. Herudover 

udgjorde 23 bilag store Excel filer med oversigter over indtegnede forsikringer (præmiebordereauer) og 

oversigter over anmeldte skadeskrav (skadesbordereauer), der grundet datamængden og karakteren 

heraf ikke kunne håndteres i en sædvanlig ekstrakt.  

 

I påstandsdokumentet nedlagde konkursboet påstand om betaling af kr. 116.794.647,06 (oprindeligt kr. 

125.151.364,15) med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Påstandsbeløbet var sammensat af tre del-

krav, herunder kr. 95.322.423,53 relateret til aftalen om udbud af udstyrsforsikringer, kr. 1.765.947,10 

relateret til aftalen om udbud af forsikringer på motorbanekøretøjer og kr. 19.706.276,43 relateret til 

aftalen om udbud af motorcykelforsikringer.  

 

Reduktionen af påstandsbeløbet var relateret til aftalen om udbud af motorcykelforsikringer og skyldes 

hovedsageligt, at der i det oprindelige påstandsbeløb ligeledes indgik regresreserver på skader, som Al-

pha Insurance A/S (nu under konkurs) endnu ikke havde betalt.  

 

Hovedforhandlingen var oprindeligt berammet til hovedforhandling den 27. til 29. april 2020, men blev 

grundet Covid-19 udsat til den 17. til 19. november 2020. Herefter blev hovedforhandlingen rykket til 

den 16., 18. og 19. november 2020, hvor hovedforhandlingen blev gennemført.  
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Den 19. januar 2021 afsagde Københavns Byret dom i sagen.  

 

Retten fastslog, at agenten havde foretaget en væsentlig misligholdelse af parternes aftale om udbud af 

udstyrsforsikringer. Dog fandt Retten ikke, at Alpha Insurance A/S’ (nu under konkurs) lidte tab var 

godtgjort, hvorfor agenten blev frifundet for det rejste krav. For så vidt angår aftalen om udbud af mo-

torcykelforsikringer fastslog Retten, at agenten havde misligholdt aftalen, hvorefter agenten blev pålagt 

at betale kr. 9.991.866,65 til konkursboet samt kr. 462.500 i sagsomkostninger. 

 

Den 2. februar 2021 ankede agenten dommen vedrørende aftalen om udbud af motorcykelforsikringer. 

 

Den 5. februar 2021 tilgik der konkursboets konto kr. 2.151.899,79 for så vidt angår et anerkendt delkrav 

vedrørende aftalen om udbud af motorbanekøretøjsforsikringer.  

 

Kurators arbejde har i den forgangne periode vedrørt udarbejdelse af processkrift 4 og påstandsdoku-

ment/sammenfattende processkrift, gennemgang af modpartens processkrift A og påstandsdokument, 

samt forberedelse og gennemførelse af hovedforhandlingen. Ligeledes er kurator påbegyndt udarbejdelse 

af ankesvarskrift i sagen.  

 

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

 

Kurator anlagde den 3. maj 2019 på vegne af Alpha Insurance A/S under konkurs en retssag mod en 

tidligere agent i Tyskland med påstand om betaling af EUR 891.073, der udgjorde en del af den tidligere 

agents samlede skyldige forsikringspræmie til Alpha Insurance A/S (nu under konkurs). Retssagen blev 

grundet parternes aftalte værneting anlagt ved Københavns Byret. 

 

Påstandsbeløbet blev i replikken forhøjet til EUR 2.212.952,33 med tillæg af renter i henhold til rentelo-

ven 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. Påstandsbeløbet udgjorde herefter det fulde 

beløb, som den tidligere agent manglede at afregne i forsikringspræmie til Alpha Insurance A/S (nu under 

konkurs). 

 

Kurator har foruden udarbejdelse af stævning udarbejdet replik, processkrift 1-2 og påstandsdokument 

i sagen. Endvidere har kurator anvendt tid på gennemgang af modpartens svarskrift, duplik og påstands-

dokument. 

 

Den 2. juni 2020 blev der gennemført hovedforhandling ved Københavns Byret. Kurator anvendte i den 

forbindelse tid på forberedelse af sagen, samt udarbejdelse af materialesamling, tidsplan og ekstrakt.  
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Ved Københavns Byrets dom af 30. juni 2020 blev den tidligere agent dømt til Alpha Insurance A/S under 

konkurs at betale EUR 2.212.952,33 med tillæg af renter i henhold til renteloven fra den 10. februar 2019. 

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

 

Den tidligere agent ankede efterfølgende dommen i sin helhed indenfor eksekutionsfristen. Kurator ud-

arbejdede og indleverede herefter ankesvarskrift i sagen, hvilket efterfølgende medførte, at den tidligere 

agent hævede sagen.  

 

Kurator har i den forgangne periode, med bistand fra en tysk advokat, haft drøftelser og korrespondance 

med den tidligere agent med henblik på indgåelse af afdragsaftale vedrørende betaling af det tilkendte 

domsbeløb på EUR 2.212.952,33. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på udarbejdelse af udkast til 

afdragsaftale og erklæring om transport til sikkerhed for tilbagebetalingskravet. Kurator har i forlæn-

gelse heraf haft drøftelser og korrespondance med konkursboets tyske advokat samt den tidligere agent.  

 

Der pågår fortsat drøftelser mellem parterne vedrørende indgåelse af afdragsaftalen.     

 

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

 

Kurator anlagde den 26. marts 2020 på vegne af konkursboet en retssag mod en tidligere agent i England 

med påstand om betaling af GBP 4.536.923,95, der udgjorde den tidligere agents manglende afregning af 

forsikringspræmie til Alpha Insurance A/S (nu under konkurs). Retssagen blev grundet værnetingsklau-

sulen i parternes såkaldte ”Binder Agreement” anlagt ved Business and Property Courts of England and 

Wales Commercial Court. Konkursboet antog i den forbindelse 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 af Alpha Insurance A/S under konkurs indleverede replik i sagen. Kurator har 

løbende bistået med inputs/bemærkninger til udarbejdelse af såvel stævning som replik, ligesom kurator 

og konkursboets medarbejdere i øvrigt har bidraget til belysning af faktum i sagen.  

 

I den forgangne periode har kurator haft drøftelser og korrespondance med konkursboets engelske advo-

kat vedrørende forberedelse af Case Management Conference (herefter ”CMC-mødet”), der kan sammen-

lignes med et udvidet forberedende retsmøde i en civil retssag i Danmark.  

 

Forud for CMC-mødet er der udført et betydeligt forberedelsesarbejde i sagen.  
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Parterne har blandt andet afstemt ”Cost Budget” med angivelse af anslåede udgifter for sagens behand-

ling, udkast til ”Direction Order”, der redegør for parternes forslag til den videre proces i sagen samt 

fristerne herfor, samt en såkaldt ”Disclosure”, der har til formål at kortlægge beviserne i sagen, herunder 

hvad dels taler for og imod parternes påstande i sagen. Kortlægningen sker formelt ved et ”Disclosure 

Review Document”, der udfyldes af begge parter, hvor begge parter er enige om indholdet. Det bemærkes, 

at kurator løbende har gennemgået og fremkommet med bemærkninger/inputs til det forberedende ar-

bejde til brug for CMC-mødet. Kurator deltog endvidere via videoopkobling i CMC-mødet den 27. novem-

ber 2020.  

 

Herudover har kurator i den forgangne periode haft forligsdrøftelser med den tidligere agent, ligesom der 

har været arbejde forbundet med at lave ansøgning til Retten i forhold til anmodning om sikkerhedsstil-

lelse for sagsomkostninger. 

 

Sagen verserer fortsat, og kurator har i den forbindelse løbende drøftelser og korrespondance med kon-

kursboets engelske advokat. 

 

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

gelse: 

 

Kurator anlagde den 6. juli 2020 på vegne af konkursboet en retssag mod en tidligere agent og skadesbe-

handler i Irland med påstand om betaling af EUR 318.146,39, hvilket udgjorde den tidligere agents mang-

lende 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 havde erkendt over for kurator at have et bankindestående på 

EUR 344.711,39 tilhørende konkursboet, men havde desuagtet ikke betalt indeståendet til konkursboet, 

idet modparten mente at kunne foretage modregning for en række krav, der ifølge kurators opfattelse 

ikke var modregningsadgang for.  

 

Der har i den forgangne periode pågået forligsdrøftelser mellem parterne, hvilket resulterede i, at der 

den 10. november 2020 blev indgået forlig på betaling af EUR 80.000 til fuld og endelig afgørelse af tilgo-

dehavendet. Beløbet er tilgået konkursboet og indgår som en del af konkursboets indestående, jf. afsnit 

1.2, pkt. 1. 

 

5. Retssag anlagt mod et dansk forsikringsselskab vedrørende manglende afregning af regreskrav 

efter konkursdekretets afsigelse: 
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Kurator anlagde den 22. december 2020 på vegne af konkursboet en retssag mod et dansk forsikringssel-

skab med påstand om betaling af kr. 82.614,21 med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg. Kravet ved-

rørte manglende afregning af udestående regreskrav på motoransvarsforsikringer til Alpha Insurance 

A/S under konkurs. Retssagen blev anlagt ved Københavns Byret.  

 

Det bemærkes, at kurator kontinuerligt siden medio 2019 havde forsøgt at få etableret en dialog med 

forsikringsselskabet vedrørende håndtering af den manglende afregning af regreskrav, herunder blandt 

andet med involvering af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, samt udarbejdelse af procesbe-

skrivelser vedrørende håndtering af regreskrav. Det lykkedes imidlertid ikke kurator at få forsikrings-

selskabet til at betale de udestående regreskrav, hvorfor indlevering af stævningen var nødvendiggjort, 

herunder også i forhold til de fremtidig regreskrav, der måtte opstå. 

 

I forlængelse af stævningens indlevering kontaktede forsikringsselskabet kurator, og forsikringsselska-

bet indvilligede efterfølgende i at betale kr. 82.614,21 til konkursboet. Kurator hævede som følge heraf 

sagen på vegne af Alpha Insurance A/S under konkurs. 

 

 

 

 

Der er samlet på arbejdet relateret til ovenstående retssager anvendt ca. 396 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 behandles åbne skader hos de respektive skadesbehandlere. 

 

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

tilknyttede skadesbehandlere, og at der således ikke godkendes skadeskrav, der ikke er dækningsberet-

tiget under forsikringspolicen, 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 gennemført audit for 2020 hos samtlige af konkursboets tilknyttede 

skadesbehandlere. Det bemærkes, at der grundet Covid-19 har været et omfattende arbejde forbundet 

med planlægningen af audits, idet flere planlagte audits måtte udskydes til andre tidspunkter og flere 

endte med at blive gennemført som fjernaudits.   
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Kurator og konkursboets medarbejdere har i den forbindelse haft løbende drøftelser og korrespondance 

med skadesbehandlerne omkring koordinering og forberedelse af audit hos de respektive skadesbehand-

lere, herunder udarbejdet konkrete instrukser til auditørerne med retningslinjer for gennemførelse af 

audit hos de respektive skadesbehandlere. Kurator har i den forbindelse haft et særligt fokus på kvalite-

ten og fremdriften i skadesbehandlingen hos skadesbehandlerne. 

 

Der har endvidere i den forgangne periode været arbejde forbundet med planlægningen af audit for 2021, 

hvilket fortsat pågår og løbende tilpasses i henhold til Covid-19 restriktionerne. Det bemærkes, at flere 

audit grundet skadesporteføljernes omfang kræver gennemførelse af audit ved fysisk fremmøde hos ska-

desbehandlerne, og kurator forventer derfor, at flere audit må udskydes til slutningen af 2021.  

 

Endelig har kurator i den forgangne periode fortsat løbende forestået udarbejdelse og opdatering af da-

tabehandleraftaler med konkursboets tilknyttede samarbejdspartnere, herunder særligt de tilknyttede 

skadesbehandlere, for at sikre, at samarbejdspartnerne så vidt muligt overholder deres forpligtelser efter 

databeskyttelsesforordningen. Der har i den forbindelse fortsat 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 over-

vejelser omkring slettefrister, forhold omkring aftaleophør, tilbagelevering af data mv. Herudover har 

der fortsat 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. 207 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.4.9 Revision og løbende bogholderi 

Indledningsvist bemærkes, at konkursboets samarbejde med KPMG vedrørende regnskabsmæssig bi-

stand til konkursboet ophørte med udgangen af 2020. Konkursboet indgik i forlængelse heraf aftale med 

Deloitte om den fremadrettede regnskabsmæssige bistand til konkursboet. KPMG Tax bistår dog fortsat 

konkursboet vedrørende en række specifikke skatte- og afgiftsmæssige forhold.  

 

Kurator har således i den forgangne periode haft drøftelser og korrespondance med KPMG og Deloitte 

omkring konkursboets regnskabsmæssige forhold, samt drøftelser og korrespondance i forbindelse med 

overleveringen af data mv. til Deloitte. 

 

Ligeledes har kurator i den forgangne periode med bistand fra KPMG Tax arbejdet med forholdene om-

kring konkursboets momsfradragsret, samt opgørelsen heraf. Dertil kommer arbejde med andre moms-

mæssige problematikker i konkursboet. Dette arbejde pågår fortsat. 
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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 grundet 

Covid-19 ikke fysisk til stede i virksomheden hver dag, men varetager dog fortsat på daglig basis opgaver 

relateret til bogholderiet. Kurator påser i den forbindelse løbende, at de af kurator udarbejdede procedu-

rer for betaling af skadesbehandlingsudgifter samt øvrige driftsudgifter, er forsvarlige 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.  

 

Det bemærkes, at kurator i den forgangne periode har foretaget indgående undersøgelser af, hvorvidt 

konkursboet er berettiget til at tilbagesøge betalte præmieskatter for den del, der vedrører forsikringsti-

den/perioden efter ophøret af forsikringerne den 11. august 2018, jf. forsikringsaftalelovens § 26, stk. 1.  

 

Undersøgelserne har blandt andet bestået i en gennemgang af national lovgivning, samt involvering af 

de eksternt tilknyttede skattekonsulenter, idet tilbagesøgning af præmieskatter primært er aktuelt i an-

dre EU-lande end Danmark grundet Alpha Insurance A/S’ (nu under konkurs) forsikringsportefølje uden-

for Danmark.  

 

Konkursboets eksterne skattekonsulenter har i den forbindelse bistået kurator med tilbagesøgning af 

præmieskatter, herunder foreløbigt i Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Dette arbejde pågår fortsat. 

 

Der har i den forgangne periode endvidere fortsat været arbejde forbundet med den norske arbejdsska-

deportefølje, herunder dialog med den norske skadesbehandler og de norske myndigheder vedrørende 

håndteringen og opgørelsen af den norske RTV-afgift.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 374 timer siden sidste redegørelse, hvoraf ca. 195 timer er anvendt 

af regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

 

5.1.5 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. 

 

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 
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skadeskrav. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget ekstern konsulentbistand til at bistå hermed, 

ligesom IT-kyndige personer fra kurators kontor også bistår hermed.  

 

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 udarbejdet af konkursboet i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselska-

ber og dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S. Webformularen er hostet hos Top-

danmark Forsikring A/S. 

 

Ultimo januar 2021 var der anmeldt i alt 21.491 returpræmiekrav gennem webformularen. Hertil kom-

mer masserapporteringer af returpræmiekrav, såkaldte ”bulks”, hvor fx en agent i forbindelse med flyt-

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

krav mod konkursboet og evt. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Disse indlæses manuelt i 

systemerne.  

 

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. 

 

Endvidere har kurator i den forgangne periode haft indgående drøftelser med Topdanmark Forsikring 

A/S omkring de anmeldte krav på webformularen med henblik på at få tilrettelagt og udviklet systemer 

og processer for overførsel af dataene fra webformularen til konkursboets gældbog. Dette er sket med 

bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor samt eksterne IT-konsulenter. Arbejdet pågår fort-

sat. 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 67 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 vide-

reudvikling af den nye gældbog til håndtering af de anmeldte krav under de registrerede aktiver.  

 

Det bemærkes, at kurator har udarbejdet et specifikt rapporteringsformat til skadesbehandlerne 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 ska-

desbehandlernes 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.  

 

I den forgangne periode er kurator, med bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor samt eks-

terne IT-konsulenter, påbegyndt udvikling af flere nye funktioner i gældbogen, herunder blandt andet 

funktioner, der skal smidiggøre processen for opdatering af en større mængde data (fx hvis der skal ind-

læses samme erklæring til 10.000 forskellige anmeldte krav i gældbogen), samt funktioner, der skal sikre, 

at samme krav ikke registreres flere gange i gældbogen. 

 

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 10 skadesbehandlerne er påbe-

gyndt rapportering af godkendte skadeskrav til konkursboet. Hertil kommer, at 18 skadesbehandlere på 

nuværende tidspunkt har anmodet om adgang til datarum til brug for rapportering, hvorfor kurator for-

venter, at flere godkendte skadeskrav rapporteres snarest. Kurator er i løbende kontakt med de konkrete 

skadesbehandlere.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 38 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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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 

gældbog.   

 

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

skaden, 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 erstatnings-

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

klageformularen. Kurator har i den forgangne periode håndteret disse fejlregistreringer og sørget for, at 

de er blevet registreret korrekt. Kurator har i den forbindelse haft drøftelser og korrespondance med 

anmelderen af kravet, herunder også for at sikre, at konkursboet har modtaget den nødvendige doku-

mentation til kravet til brug for den kommende fordringsprøvelse. 

 

Kurator har i den forgangne periode endvidere behandlet klagesager med bistand fra konkursboets med-

arbejdere. 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 respek-

tive 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 uberet-

tiget og således skal afvises formelt ved kurators kommende fordringsprøvelse. Konkursboets medarbej-

der udarbejder en indstilling til hver klage, hvorefter kurator vurderer klagen og efterfølgende gennem-

fører 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. januar 2021 er der anmeldt i alt 33 klagesager via klageformularen i konkursboet, hvoraf 18 er 

noteret som værende færdigbehandlet af konkursboets medarbejdere. Behandlingen af klagesagerne på-

går således fortsat.  

 

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

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 9 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.6 Kreditorers eventuelle særstilling i relation til reassurancetilgodehavender og andre 

aktiver 

5.1.6.1 Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

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. 14 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.6.2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser og korrespondance AES ved dennes 

repræsentant Plesner Advokatpartnerselskab 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. 

 

 

 

 

Der er således samlet anvendt ca. 4.021 timer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, hvoraf ca. 

195 timer vedrører regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

 

5.2 Tidsforbrug relateret til de frie aktiver og anmeldte krav under de frie aktiver 

5.2.1 Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited 

Konkursboet har et bogført tilgodehavende på kr. 42.709.725 hos Intercede 2408 Limited (herefter ”In-

tercede”) i henhold til låneaftale mellem parterne af 21. december 2012.  

 

Intercede er et datterselskab af CBL Corporation Limited, der gik i frivillig likvidation den 18. februar 

2018 og senere blev erklæret konkurs den 19. maj 2019, og hvis datterselskaber også omfatter reassuran-

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



  8. MARTS 2021 

8921265 BOR/SAWI 

 

 

Side 38 / 42  

 

 

I forbindelse med konkursbehandlingen er det konstateret, at CBL Insurance Limited (nu under konkurs) 

den 21. december 2012 udstedte en garanti til sikkerhed for Intercedes tilbagebetaling af lån til Alpha 

Insurance A/S (nu under konkurs).  

 

Alpha Insurance A/S’ (nu under konkurs) lån til Intercede blev af flere omgange forlænget, hvorefter lånet 

i henhold til aftalegrundlaget var forfalden til betaling den 1. november 2020. Kurator konstaterede imid-

lertid, at CBL Insurance Limiteds (nu under konkurs) garanti til sikkerhed for Intercedes tilbagebetaling 

til Alpha Insurance A/S (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 var, at Intercede ophørte som juridisk enhed, 

og at Intercedes eventuelle aktiver overgik til den britiske stat, der formodes at have indefrosset eventu-

elle aktiver. Da CBL Insurance Limiteds (nu under konkurs) garanti udløb i 2017, opgav kurator at for-

følge kravet over for CBL Insurance Limited (nu under konkurs).     

 

Det bemærkes, at kurator indledningsvist har været i dialog med de britiske myndigheder vedrørende 

processen for genopretning af Intercede. Kurator indsendte i forlængelse heraf en formel ansøgning til de 

britiske myndigheder om genopretning af Intercede med henblik på efterfølgende anmeldelse af Alpha 

Insurance A/S under konkurs’ krav.  

 

I den forgangne periode er Intercede blevet genoprettet, og kurator har i forlængelse heraf iværksat ind-

drivelsesskridt over for Intercede med bistand fra en britisk advokat. Kurator har med bistand fra den 

britiske advokat fremsendt en påkravsskrivelse til Intercede med anmodning om betaling af tilgodeha-

vendet. Grundet genopretningen af Intercede har det imidlertid vist sig at være vanskeligt for kurator at 

komme i kontakt/dialog med Intercedes (tidligere) ledelse. Kurator har som følge heraf haft drøftelser og 

korrespondance med den britiske advokat omkring konkursboet reaktionsmuligheder og den videre pro-

ces.  

 

Det bemærkes, at kurator på nuværende tidspunkt er i kontakt med Intercedes moderselskab, CBL In-

surance Corporation (nu under konkurs), i forhold til konkursboets rejste krav over for Intercede. 

 

Kurators arbejde med inddrivelsen af tilgodehavendet pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 26 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.2.2 Personalelån 

En medarbejder i Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) var den 11. april 2013 blevet ydet et lån fra 

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) på kr. 1.500.000. Der blev efter konkursen indgået en betalings-

aftale med månedlige afdrag på kr. 25.000 samt årlig rentetilskrivning på 3%. Kurator sikrede i den 

forbindelse løbende, at medarbejderen betalte i henhold til betalingsaftalen. 

 

Den 3. november 2020 blev der mellem medarbejderen og konkursboet indgået aftale om betaling af kr. 

800.000 til fuld og endelig indfrielse af restgælden. Beløbet er tilgået konkursboet, og der er således til-

gået konkursboets konto i alt kr. 1.575.000. Kurator har i den forbindelse haft korrespondance og drøf-

telser med medarbejderen omkring indgåelse af forlig, samt anvendt tid på udarbejdelse af forligsaftale. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 5 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.2.3 Tilgodehavende hos Beta Re AG 

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 

det bogførte tilgodehavende, herunder i forlængelse af ophøret af samarbejdet med udgangen af 2020. 

Kurator har i den forbindelse opgjort konkursboets tilgodehavende med henblik på at afstemme tilgode-

havendet med Beta Re AG.  

 

Kurators arbejde i relation til tilgodehavendet pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 27 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.2.4 Omstødelsesundersøgelser og tilbagebetalingskrav 

Kurator har i den forgangne periode foretaget yderligere undersøgelser af, hvorvidt Alpha Insurance A/S 

(nu under konkurs) har afholdt udgifter af privat karakter for de tidligere ledelsesmedlemmer og deres 

nærtstående. Kurator har i den forbindelse haft korrespondance med de begunstigede parter herom. 

 

Der er redegjort nærmere for kurators arbejde under afsnit 3. 

 

Kurators arbejde pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 13 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.2.5 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Som redegjort for i de tidligere redegørelser identificerede kurator indledningsvist i bobehandlingen en 

række forhold, som gav anledning til yderligere undersøgelser. Kurator har i den forbindelse haft en 

løbende dialog med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber vedrørende de identificerede forhold, 

samt endvidere indhentet ekstern regnskabskyndig bistand til undersøgelserne. 

 

Det bemærkes, at kurator i den forgangne periode har foretaget yderligere undersøgelser af de konstate-

rede forhold.  

 

På baggrund af de foretagne undersøgelser er det overordnet kurators opfattelse, at der systematisk er 

foretaget uforsvarlige/ukorrekte indregninger og værdiansættelser af en række aktiver og passiver, der 

har haft en afgørende indvirkning på Alpha Insurance A/S’ (nu under konkurs) regnskabsmæssige nøg-

letal og solvensgrad. Herudover er det kurators opfattelse, at driften i Alpha Insurance A/S’ (nu under 

konkurs) er fortsat efter håbløshedstidspunktet, hvorved Alpha Insurance A/S’ (nu under konkurs) – og 

dermed ultimativt kreditorerne – har lidt et betydeligt tab. 

 

Som følge heraf fremsendte kurator den 7. december 2020 brev til to af de tidligere ledelsesmedlemmer 

med påkrav om betaling af konkursboets tab. Endvidere fremsendte kurator den 16. december 2020 brev 

til Alpha Insurance A/S’ (nu under konkurs) tidligere revisor, hvori kurator adresserede en række kriti-

sable forhold i forbindelse med den foretagne revision.    

 

Såvel de to tidligere ledelsesmedlemmer som selskabets tidligere revisor har afvist konkursboets kritik. 

Begrundelsen for afvisningen er nøje vurderet af konkursboet og har ikke ført til en ændret vurdering af 

de kritiserede dispositioner. 

 

Konkursboet har derfor den 3. marts 2021 udtaget stævning mod de to tidligere ledelsesmedlemmer og 

selskabets revisor med en foreløbig opgjort påstand om betaling af et beløb på ca. kr. 208 mio. 

 

Sagen er anlagt ved Københavns Byret. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 2.405 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. 107 juristtimer. 

 

 

 

 

Der er således samlet anvendt 2.583 juristtimer relateret til de frie aktiver. 

 

6. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 6.604 timer på bobehandlingen, herunder ca. 3.826 juristtimer og ca. 

195 økonomitimer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2, og ca. 2.583 juristtimer 

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

2021. 

 

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. 

 

 

9. NÆSTE KREDITORINFORMATION 

Næste kreditorinformation i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive sendt til skifteretten og kre-

ditorerne senest den 8. september 2021. 
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København, den 8. marts 2021 

 

 

Boris Frederiksen 

Partner, Advokat (H) 
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