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Redegørelse i medfør af
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 redegørelser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret 7. marts 2019, 6. september 2019, 6. marts 2020,
8. september 2020, 8. marts 2021 og senest 8. september 2021.
Boets aktuelle aktiver består af følgende:
1.

AKTIVER

1.1

Kontoforhold

Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) (herefter “Alpha” eller ”konkursboet”) 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 Storbritannien, samt 6 konti ved UBS i Schweiz.
Henset til, at kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber besluttede at videreføre 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, som efter kurators
vurdering ikke længere var relevante for afviklingen af den forsikringsmæssige 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 Storbritannien. 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 forpligtelser, jf. afsnit 2.1 nedenfor. De registrerede aktiver dækker
også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nødvendige omkostninger.
De registrerede aktiver er pr. 31. januar 2022 bogført til følgende:
1. Likvide indeståender
Konkursboets indeståender i banken udgjorde pr. 8. maj 2018 kr.
61.277.557. Pr. 31. januar 2022 udgjorde konkursboets likvide indeståender kr. 833.655.247.
Forøgelsen af de likvide indeståender over perioden relaterer sig hovedsageligt til konkursboets salg og udløb af værdipapirer, renteindtægter og gevinst på kr. 515.960.000 (pkt. 2), indbetaling af reassurancetilgodehavende på kr. 758.260.000 (pkt. 4), samt indbetaling af tilgodehavende fra agenter/skadesbehandlere på i alt kr.
149.790.000 (pkt. 5). Afvigelsen i forhold til pkt. 5 nedenfor er begrundet i, at der er foretaget større indbetalinger til konkursboet
end, hvad der er 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. 151.570.000.
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Endvidere er der afholdt kr. 19.620.000 i reassurancepræmie og profit commission (pkt. 4).
Endelig er der afholdt acontohonorar til kurator relateret til de registrerede aktiver (jf. afsnit 8), samt kursregulering på kr.

kr. 833.655.247,00

4.120.000.
2. Værdipapirer
Konkursboets værdipapirer var pr. 8. maj 2018 bogført til kr.
659.853.899. Pr. 31. januar 2022 udgjorde konkursboets værdipapirbeholdning kr. 110.537.851.
Reduktionen i værdipapirbeholdningen i perioden relaterer sig til
konkursboets salg og udløb af aktier og obligationer på samlet set ca.
kr. 515.960.000. Provenuet fra salget af værdipapirerne er tilgået de
likvide indeståender under pkt. 1 ovenfor.

kr. 110.537.851,00

3. Genforsikringsandelen af erstatningshensættelsen (forventet 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. 28 og 29).
Aktivets værdi kan variere alt afhængig af udsving i beregningen af
konkursboets præmie- og erstatningshensættelser (pkt. 28 og 29), der
foretages løbende. Når et tab i form af en skade er konstateret, og
tilgodehavendet hos reassurandøren dermed er realiseret, medtages
tilgodehavendet under pkt. 4 nedenfor. Tilgodehavendet udgjorde pr.
8. maj 2018 kr. 1.266.860.089. Pr. 31. januar 2022 udgjorde tilgodehavendet kr. 811.763.419.
Forskellen i tilgodehavendet værdi skyldes i al væsentlighed reduktionen af præmiereserven på kr. 218.200.000 (pkt. 28), en reduktion af
skadeshensættelser på kr. 290.580.000 (pkt. 29), samt en reduktion i
skadeshensættelsen på storskader på kr. 178.940.000, kursregulering
på kr. 22.390.000 samt generelle afskrivninger samt regulering af
profit commission på i alt kr. 102.880.000.

kr. 811.763.419,00
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4. Tilgodehavender hos reassurandører (realiseret tilgodehavende)
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 2022 udgjorde tilgodehavendet kr. 190.470.291.
Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt, at konkursboets reassurancetilgodehavnede knyttet til returpræmie er forhøjet med kr.
322.300.000, at reassurandørerne gennem perioden har indbetalt
samlet kr. 758.260.000 til konkursboet, hvilket er tilgået de likvide
indeståender (pkt. 1), og at reassuranceandelen knyttet til erstatningshensættelserne er forhøjet med kr. 702.260.000 som følge af, at
en række skader er blevet færdigbehandlet, hvorved tabet på forsikringsaftalerne er konstateret (skadeshensættelserne i pkt. 29 er samtidig nedskrevet).
Endvidere har konkursboet betalt reassurancepræmie og profit commission på kr. 19.620.000.
Endelig er der foretaget generelle af- og nedskrivninger samt kursregulering på samlet kr. 90.490.000.

kr. 190.470.291,00

5. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere
Tilgodehavendet udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 244.299.656. Pr. 31. januar 2022 udgjorde det bogførte tilgodehavende kr. 0. Det bemærkes,
at der tidligere har været medtaget gæld til agenter og skadesbehandlere i denne post. Dette er nu opdelt og gælden fremgår nu under pkt.
32.
Reduktionen i tilgodehavendet skyldes, at kurator har foretaget en
bogføringsteknisk ændring af konkursboets bogførte tilgodehavender,
således at konkursboets tilgodehavende forfaldne præmier nu fradrages i hensættelserne (pkt. 30) i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser. Efterhånden som konkursboets tilgodehavende forfaldne præmier indbetales til konkursboets, vil midlerne
tilgå de likvide indeståender (pkt. 1).
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Konkursboet har modtaget indbetaling på i alt kr. 145.550.000 (set i
forhold til de bogførte poster), hvilket er tilgået de likvide indeståender (pkt. 1), herunder bl.a. ved kurators inddrivelse af præmietilgodehavender hos agenter på i alt kr. 84.090.000 og inddrivelse af midler på skadeskonti hos skadesbehandlerne på i alt kr. 17.400.000, indbetaling af et forligsbeløb vedrørende retssager anlagt af Alpha forud
for konkursen for tab og regreskrav på i alt kr. 25.420.000, indbetaling af tilgodehavende for præmieskatter på kr. 12.700.000, samt indbetalt profit commission på kr. 5.940.000. Herudover er der foretaget
en bogføringsteknisk ændring af tilgodehavendet på profit commission på kr. 320.000.
Endvidere har konkursboet betalt skadesbehandlingsomkostninger
på kr. 43.080.000.
Endelig er der foretaget en række bogføringstekniske ændringer vedrørende bl.a. tab på tilgodehavender, regulering for tidsforskydning
samt kursregulering samt generelle ned- og afskrivninger på tilgodehavender på samlet i alt kr. 134.180.000
Aktivet medtages foreløbigt til erindringsværdi af

kr. 1,00

6. Honorar fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for udført
arbejde
Kurator har udført arbejde relaterende til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med deres udbetalinger til skadelidte i perioden indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fik etableret administrationen af arbejdsskadesporteføljen. Kurator har faktureret 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

7. Uoptjent agentprovision
Kurator har konstateret, at konkursboet har et krav over for de agenter, som tidligere indtegnede forsikringer på vegne af Alpha. Kurator
har opgjort et tilgodehavendet hos øvrige agenter relateret til uoptjent agentprovision på ca. kr. 282.000.000, som kurator har iværksat
inddrivelse af. Der er foreløbigt indgået forlig med 3 agenter på
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betaling af hhv. GBP 600.000 (ca. kr. 5.330.000), GBP 64.000 (ca. kr.
568.000) og EUR 130.000 (ca. kr. 967.500) til fuld og endelig afgørelse
af kravet, i hvilken forbindelse, der foreløbigt er indbetalt GBP
262.500 (ca. kr. 2.330.000), GBP 64.000 (ca. kr. 568.000) og EUR
130.000 (ca. kr. 967.000) til konkursboets konto, hvilket indgår som
en del af indeståendet på kontoen (pkt. 1). Konkursboet har pr. 31.
december 2021 inddrevet ca. kr. 6.865.500. Det er usikkert, og i hvilket omfang de tidligere agenter vil være i stand til at betale konkursboets fulde krav, hvorfor det opgjorte aktiv foreløbigt medtages til erindringsværdi af

Registrerede aktiver mv. i alt

kr. 1,00

kr.

1.946.426.810

For så vidt angår selskabets likvide indeståender (pkt. 1), bemærker kurator, at der i den forgangne
periode er sket udbetaling af kr. 422.423.046,45 til den Danske Garantifond for Skadesforsikringsselskaber, jf. nærmere nedenfor under pkt. 8.
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 bl.a. 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 2022 bogført til følgende:
8. Indestående på klientkonto
Indeståendet udgjorde pr. 31. januar 2022 kr. 43.088.960,01. Det bemærkes, at der fra indeståendet løbende er afholdt udgifter relateret
til de frie aktiver, herunder bl.a. til betaling af de godkendte anmeldte
§ 94-krav, negativ rente samt betaling af løbende udgifter relateret til
de frie aktiver. Herudover er der afholdt aconto honorar til kurator
relateret til de frie aktiver, jf. afsnit 8 nedenfor. Endvidere bemærkes,
at der i indeståendet indgår indbetalte selvrisikobeløb med et samlet
beløb på kr. 224.116,00 (efter fratræk af afholdte udgifter), som kurator fortsat er ved at afdække, hvorvidt relaterer sig til konkursboets
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frie eller registrerede aktiver, jf. afsnit 5.1.3. Endelig er der på nuværende tidspunkt foreløbigt afholdt udgifter med et samlet beløb på kr.
1.449.822,68 relateret til administrationen, herunder skadesbehandlingen, af den danske arbejdsskadesportefølje. Dette beløb vil senere
blive afholdt af enten de registrerede aktiver eller af AES (nu Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, jf. afsnit 5.1.6.3), når det er
endelig afklaret, hvorvidt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har en særstilling i konkursboets krav.

kr. 43.088.960,01

9. Tilgodehavende ved New Nordic Holding Limited
Konkursboet har indgået forlig med New Nordic Holding 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 alt kr. 68.383.561,64 inkl. renter, hvilket indgår som en del af
indeståendet på klientkontoen (pkt. 8).

kr. 0,00

10. Tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber
Konkursboet har tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber,
hhv. Alpha Holding A/S under konkurs, Alpha ApS under konkurs og
Alpha SPV ApS under konkurs, på samlet kr. 99.047.370. Da alle koncernforbundne selskaber er taget under konkursbehandling og derfor
vurderes at være uden betalingsevne, medtages aktivet foreløbigt til
erindringsværdi af

kr. 1,00

11. Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited
Tilgodehavendet udgjorde pr. 31. januar 2022 kr. 42.709.725 inkl.
renter. Da det fortsat er uklart, hvilken værdi aktivet reelt har, medtages aktivet foreløbigt til erindringsværdi af

kr. 1,00

12. Personalelån
En medarbejder i Alpha var inden konkurs blevet ydet et lån fra Alpha på kr. 1.500.000. Der blev efter konkursen indgået en betalingsaftale med månedlige afdrag på kr. 25.000 samt årlig rentetilskrivning på 3%. Den 3. november 2020 blev der indgået aftale om betaling
af kr. 800.000 til fuld og endelig indfrielse af restgælden, hvilket er
tilgået konkursboet. Der er således tilgået konkursboets konto i alt
kr. 1.575.000, hvilket indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8).

kr. 0,00
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13. Tilgodehavende hos Beta Re AG
Tilgodehavendet var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 8.000.000. Kurator
indgik i forlængelse af konkursens indtræden betalingsaftale med
Beta Re AG omkring betaling af afdrag på gælden. Pr. 31. januar 2022
er der betalt afdrag på i alt kr. 640.000 (726.844,34 inkl. renter), hvilket indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8). Det
bemærkes, at Beta Re AG den 9. marts 2021 blev taget under konkursbehandling. Kurator har foretaget anmeldelse af kravet i konkursboet. Da det er uklart, hvorvidt der er udsigt til dividende, medtages aktivet foreløbigt til erindringsværdi af

kr. 1,00

14. Inventar mv.
Konkursboets inventar består af div. Kontormøbler, c’er, skærme og
øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 31. januar 2022 bogført til
23.485. Aktiverne er blevet vurderet af FT Group ApS til kr. 277.600
ved tvangssalg, hvorfor aktivet foreløbigt medtages til vurderingsprisen

kr. 277.600,00

15. Huslejedepositum
Konkursboet driver virksomhed fra lejede lokaler. Huslejedepositummet var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 2.120.056. Pr. 31. januar 2022
var aktivet bogført til kr. 916.556.
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 Forsikringsagentur A/S (nu under konkurs) er fragået konkursboets lejekontrakt og således reguleret i depositummet. Hertil kommer, at Qudos Insurance A/S under konkurs, der har fremlejet en del
af lejemålet, ligeledes har afholdt en del af depositummet. Det bemærkes, at der består en istandsættelsesforpligtelse, hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindringsværdi af

kr. 1,00

16. Tilgodehavende for fremlejede lokaler
Alpha havde før konkursen fremlejet lokaler til CBL Insurance Services ApS (nu under tvangsopløsning). Der blev ikke betalt husleje for
2018. tilgodehavendet var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 86.614. Der
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er efterfølgende indgået forlig på betaling af kr. 28.871,40 inkl. moms
til fuld og endelig indfrielse af tilgodehavendet. Forligsbeløbet er indbetalt til konkursboets konto og indgår som en del af indeståendet på
klientkontoen (pkt. 8).

kr. 0,00

17. 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 eksl.
moms, hvilket er tilgået konkursboets konto og indgå som en del af
indeståendet på klientkontoen (pkt. 8).

kr. 0,00

18. Immaterielle aktiver
De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr knyttet til driften i konkursboet. Aktivet var pr. 31. januar 2022 bogført til kr. 0,
hvorfor aktivet vurderes at være uden værdi.

kr. 0,00

19. 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 konkursboet et provenu på kr. 13.440,00 eksl.
moms. Provenuet indgår som en del af indeståendet på klientkontoen
(pkt. 8.).
Aktivet er herefter pr. 31. januar 2022 bogført til kr. 70.000. Aktiverne er blevet vurderet af SFT Group ApS til kr. 318.600 ved tvangssalg, hvorfor aktivet foreløbigt medtages til vurderingsprisen fratrukket provenuet ved konkursboets salg

kr. 305.160,00

20. 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 must og tastatur. For salget er der
tilgået konkursboet et samlet provenu på kr. 24.920 eksl. moms, hvilket indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8)

kr. 0,00
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21. Salg af inventar
Konkursboet har solgt 4 stk. skriveborde og 5 stole. Aktiverne blev
solgt til en samlet pris på kr. 11.500 eksl. moms, hvilket indgår som
en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8)

kr. 0,00

22. Ristorno fra Dagbladet Børsen
Kurator har opsagt konkursboets avisabonnement, hvorefter ristorno
på kr. 6.586,07 er tilgået konkursboets konto og indgår som en del af
indeståendet på klientkontoen (pkt. 8)

kr. 0,00

23. Tilbagebetalte skatter fra Italien
Konkursboet har modtaget tilbagebetalte skatter fra Italien på EUR
878.879,39 (omregnet til DKK 6.557.670,68). Beløbet på kr.
6.557.670,68 er efterfølgende tilgået konkursboets konto og indgår
som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8)

kr. 0,00

24. Tilbagebetalte afgifter fra Motorstyrelsen
Konkursboet har fra Motorstyrelsen modtaget tilbagebetaling af forudbetalte afgifter på kr. 2.402,50 (for perioden 3. april 2018 til 31.
august 2018) vedrørende en tidligere leaset Porsche. Beløbet er tilgået
konkursboets konto og indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8)

kr. 0,00

25. Tilbagebetalingskrav
Konkursboet har rejst tilbagebetalingskrav over for de tidligere ledelsesmedlemmer og deres nærtstående for afholdte udgifter af privat
karakter, jf. afsnit 3 nedenfor. Der er i den forbindelse foreløbigt tilgået konkursboets konto hhv. kr. 25.710 og kr. 100.000, hvilket indgår
som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8). Aktivet medtages foreløbigt til erindringsværdi af

kr. 1,00

26. Retssag mod en tidligere agent i Storbritannien
Alpha indleverede før konkursen en stævning mod en tidligere agent
i Storbritannien med påstand om betaling af kr. 125.151.364,15 (efterfølgende korrigeret til kr. 116.794.647,06) som følge af, at agenten
ifølge Alpha havde misligholdt parternes aftaleforhold. Konkursboet
indtrådte efterfølgende i sagen, jf. afsnit 5.1.4.7 nedenfor. Modparten
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anerkendte under hovedforhandlingen et krav på kr. 2.151.899,79,
hvilket er tilgået konkursboets konto og indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8). Der verserer op nuværende tidspunkt
ankesag vedrørende to andre delkrav. Aktivet medtages foreløbigt til
erindringsværdi af

kr. 1,00

27. Erstatningskrav mod to tidligere ledelsesmedlemmer
Kurator fremsendte den 7. december 2020 brev til to af de tidligere
ledelsesmedlemmer med påkrav om betaling af konkursboets tab, jf.
afsnit 5.2.4 nedenfor. Aktivet medtages foreløbigt til erindringsværdi
af

kr. 0,00

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig en bloc nedskrivning)
2.

PASSIVER

2.1

Passiver tilknyttet de registrerede aktiver

kr. 43.000.000,00

Nedenfor er angivet de passiver, der har fortrinsret til dækning af konkursboets registrerede aktiver, jf.
afsnit 1.2 ovenfor. Der er i det nedenstående taget udgangspunkt i, at både skadeskrav og ristornokrav
er omfattet af de registrerede aktiver. Kurator er dog bekendt med, at der er afsagt en afgørelse af EFTAdomstolen angående Gable Insurance AG under konkurs, der muligvis kan ændre ved dette udgangspunkt, jf. nedenfor under pkt. 5.1.6.2. Konsekvenserne og omfanget af afgørelsen er dog endnu ikke klarlagt, hvorfor systematikken i nedenstående opgørelse på nuværende tidspunkt fastholdes.
28. Forventede returpræmiekrav
Præmiehensættelserne er opgjort som præmie, der er indbetalt af forsikringstagere, men som Alpha grundet konkursen endnu ikke havde
optjent, hvorfor beløbet må forventes at blive modsvaret af anmeldelser om returpræmie fra forsikringstagere. De bogførte præmiehensættelser udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 555.790.663. Pr. 31. januar
2022 udgjorde de bogførte præmiehensættelser kr. 300.246.984.
Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt optjening af præmie frem
til policernes ophør (11. august 2018), gennemførte porteføljeoverdragelser, samt at de forskellige garantifondsordninger foretager udbetaling af returpræmie. Disse udbetalinger og dermed faldet i
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præmiehensættelserne, vil forventeligt blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse fra de forskellige garantifondsordninger. Hertil
kommer kursregulering.
De bemærkes for en god ordens skyld, at kurator umiddelbart er af
den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt er indtrådt forældelse
i forhold til returpræmiekrav. Kurator forventer derfor ikke flere returpræmiekrav. Dette vil i sagens natur kunne have afgørende betydning i forhold til nærværende post.

kr. 300.246.984

29. Forventede skadeskrav
Erstatningshensættelserne er det beløb, der er hensat til dækning 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 2022 udgjorde de bogførte erstatningshensættelser kr. 1.838.699.867.
Forskellen i beløbet i perioden relaterer sig hovedsageligt til, at de
forskellige garantifondsordninger har foretaget udbetaling, samt at
der ligeledes løbende er foretaget reguleringer i erstatningshensættelserne.
Det bemærkes for en god ordens skyld, at der kan forekomme skadeskrav, der samtidig er anmeldt under de registrerede aktiver (pkt. 31),
hvorfor der således kan forekomme et vist overlap mellem pk. 92 og
31. Dette forventes at blive udlignet over tid.

kr. 1.838.699.867,00

30. Fradrag for halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier
Konkursboet er i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser berettiget til at fradrage indtil halvdelen af tilgodehavende
forfaldne præmier. Tilgodehavendet udgjorde pr. 31. januar 2022 kr.
52.674.155. Efterhånden som konkursboets tilgodehavende forfaldne
præmier indbetales til konkursboet, vil midlerne tilgå de likvide indeståender (pkt. 1). Fradraget udgjorde pr. 31. januar 2022

kr. -26.337.077,00

31. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede aktiver
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Pr. 31. januar 2022 var der registreret anmeldte krav under de registrerede aktiver på i alt kr. 2.385.288.349,99. Det bemærkes, at der
alene er tale om en foreløbig opgørelse af de anmeldte krav, idet de
forskellige garantifondsordninger fortsat foretager udbetalinger. Dertil kommer, at nogen kreditorer har anmeldt aktuelle krav samt tillige forventede fremtidige krav. Dette skaber en betydelig usikkerhed
omkring den endelige opgørelse af kravene under de registrerede aktiver, og flere krav må samtidig forventes at være anmeldt dobbelt.
Kurator forventer på den baggrund fortsat at modtage yderligere/korrigerede anmeldelser. Hertil kommer, at der kan forekomme anmeldte krav, der samtidig er medregnet under de forventede skadeskrav (pkt. 29), hvorfor der således kan forekomme et vist overlap mellem pkt. 29 og pkt. 31. Dette forventes at blive udlignet over tid.

kr. 2.385.288.349,99

32. Gæld til agenter og skadesbehandlere
Konkursboet har pr. 31. januar 2022 bogført en gæld til agenter og
skadesbehandlere på kr. 44.706.440. Gælden var tidligere medtaget
under pkt. 5.
Forventede passiver i alt

kr. 44.706.440,00
kr.

4.542.564.563,99

I forhold til ovenstående opgørelse skal det bemærkes, at de forventede returpræmiekrav og skadeskrav
senere hen i bobehandlingen forventeligt vil blive erstattet af egentlige anmeldelser (som anført under
pkt. 28 og 29 ovenfor), efterhånden som ristornokravene opgøres og skadeskravene afsluttes, herunder
fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og andre nationale garantifondsordninger, der indtræder i forsikringstagerens hhv. skadelidtes krav mod konkursboet under de registrerede aktiver, jf. afsnit
5.1.4.4 nedenfor. De respektive garantifondsordninger foretager fortsat udbetalinger.
Pr. 31. januar 2022 har de forskellige garantifondsordninger udbetalt i alt kr. 1.371.432.304 til dækning
af såvel godkendte skadeskrav samt krav på returpræmie.
Det bemærkes som tidligere nævnt ligeledes, at det er kurators antagelse, at nogle kreditorer har anmeldt
krav dobbelt, hvilket i sagens natur påvirker opgørelsen af de forventede passiver.
2.2

Øvrige passiver – tilknyttet de frie aktiver

Nedenfor er angivet de passiver, der dækkes af konkursboets frie aktiver, jf. afsnit 1.3 ovenfor.
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Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 82

kr.

606.217.577,99

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.

127.006.393,49

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 98

kr.

155.553.209,41

Øvrige passiver i alt

kr.

924.307.133,76

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,
pkt. 28 og 29, og samtidig kan være særskilt anmeldt til konkursboet under de frie aktiver, jf. afsnit 2.2.
ovenfor, samt endvidere samtidig kan være anmeldt under de registrerede aktiver, jf. afsnit 2.1, pkt. 31.
Samme krav kan således være medtaget flere gange i ovenstående opgørelser. Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke klarhed over omfanget af eventuelle dobbeltanmeldelser, herunder bl.a. henset til, at
der endnu ikke er iværksat fordringsprøvelse af de simple krav.
3.

RETSSAGER OM OMSTØDELSES- OG TILBAGEBETALINGSKRAV

Kurator har færdiggjort sine omstødelsesundersøgelser i konkursboet.
Som redegjort for i tidligere redegørelser identificerede kurator i forbindelse med bobehandlingen overordnet 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 Alphas betydelige forretningsomfang og det betydelige antal posteringer hver måned.
Baseret på de foretagne undersøgelser konstaterede kurator to forhold, der kunne være omstødelige, herunder et muligt omstødelseskrav på kr. 60.000.000 samt et muligt omstødelseskrav på kr. 562.500. Der
blev i begge tilfælde indgået suspensionsaftaler.
I forhold til det mulige omstødelseskrav på 60.000.000 konstaterede kurator, at der på det foreliggende
grundlag reelt ikke var sket en begunstigelse ved disposition, hvorfor konkursboet frafaldt kravet, ligesom suspensionsaftalen blev opsagt.
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Suspensionsaftalen vedrørende det mulige omstødelseskrav på kr. 562.500 er fortsat i kraft, idet der dog
skal bemærkes, at det mulige omstødelseskrav som led i kurators yderligere undersøgelser senere blev
reduceret til kr. 284.715. Kurator har fortsat løbende drøftelser og korrespondance med den begunstigede
part omkring det mulige omstødelseskrav.
Herudover konstaterede kurator som redegjort for i de tidligere redegørelser, at Alpha i et vist omfang
synes at have afholdt udgifter af privat karakter på vegne af de tidligere ledelsesmedlemmer eller disse
nærtstående. Dette vurderes bl.a. på baggrund af udgiftstypen og beløbenes størrelse, samt det forhold,
at udgifterne på det foreliggende grundlag ikke synes at have tilknytning til driften i Alpha.
Fælles for de omhandlende afholdte udgifter er, at de har privat karakter, men desuagtet er betalt med
firmakort og bogført som firmarelaterede udgifter. 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 selskabslovens § 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 redegjort over for kurator, at en del af udgifterne har været
relateret til driften af Alpha.
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.
Som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) udtog kurator den 16. marts 2021 på
vegne af konkursboets stævning mod en nærtstående til et tidligere ledelsesmedlem med påstand om
tilbagebetaling af de begunstigede beløb på samlet kr. 274.120 med tillæg af renter fra de respektive
udbetalingstidspunkter. Hovedforhandlingen var berammet til 3. februar 2022, hvorfor kurator har anvendt en del tid på at forberede hovedforhandling. Hovedforhandlingen blev dog aflyst grundet Covid-19.
Der er berammet ny hovedforhandling til 24. oktober 2022.
Herudover har kurator, som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021), den 28. april
2021 på vegne af konkursboet udtaget stævning mod en nærtstående til et andet tidligere ledelsesmedlem
for de begunstigede beløb på samlet kr. 596.947 med tillæg af renter fra de respektive udbetalingstidspunkter. Kurator har i den forgangne periode udarbejdet replik i sagen. Hovedforhandling er berammet
til 4. oktober 2022.
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Arbejdet med at forfølge tilbagebetalingskravene pågår således fortsat.
4.

STRAFBARE FORHOLD

Der er i forbindelse med konkursbehandlingen løbende foretaget undersøgelse af, hvorvidt der er forhold,
som giver grundlag for, at kurator skal indgive meddelelse til politiet i medfør af konkurslovens § 110,
stk. 4. Kurators undersøgelser heraf er foreløbigt afsluttede.
Såfremt en kreditor ønsker nærmere oplysninger om resultatet af kurators undersøgelser, bedes kreditor
rette direkte henvendelse til kurator herom.
5.

BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE

Kurators arbejde i perioden siden sidste redegørelse (dateret 8. september 2021) og indtil den 31. januar
2022 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 værdibeholdning består fortsat hovedsageligt af erhvervsobligationer og statsobligationer,
hvilke pr. 31. januar 2022 var bogført med en samlet værdi på kr. 110.537.851,00, 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 tilpasning af denne, hvilket fortsat sker i samarbejde med UBS og Sydbank A/S, der administrerer konkursboets værdipapirbeholdning.
Kurator plejer fortsat løbende værdipapirbeholdningen, herunder vurderer om værdipapirinvesteringspolitikken 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 konkursboets 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 siden seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) gennemført udtræk fra selskabets værdipapirdepot på ca. kr. 74.700.000, som er tilgået det likvide indestående.
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Endvidere har kurator foretaget nærmere undersøgelser vedrørende konkursboets muligheder for investering af konkursboets likvide midler. Dette arbejde pågår fortsat i dialog med relevante parter.
Den løbende pleje af værdipapirbeholdning pågår fortsat.
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 reassuranceaftaler (genforsikringsaftaler), hhv. genforsikringsandelen af præmie- og erstatningshensættelserne og tilgodehavender hos reassurandører, jf. afsnit 1.2, pkt. 3 og 4.
Kurators arbejde med reassurancen har medført, at der siden konkursens indtræden er indbetalt i alt ca.
kr. 758.260.000 til konkursboet fra reassurandørerne (opgjort pr. 31. januar 2022). Siden sidste redegørelse er der indbetalt yderligere kr. 84.330.000 fra reassurandørerne.
Håndteringen af konkursboets reassurance har i den forgangne periode fortsat været koncentreret om
opgørelse og opkrævning af konkursboets reassurancetilgodehavnede. Håndteringen af reassurancen involverer fortsat komplicerede problemstillinger, som kurator løbende vurderer og håndterer. Kurator har
i den forbindelse på daglig basis drøftelser med reassurandørerne vedrørende opgørelse, afstemning og
indbetaling af reassurancetilgodehavender til konkursboet samt andre driftsmæssige forhold.
Efter ophøret af samarbejdsaftalen med genforsikringsmægleren Beta Re AG med udgangen af 2002, har
kurator hjemtaget den løbende drift/håndtering vedrørende konkursboets reassurancetilgodehavende,
der tidligere blev administreret af Beta Re AG.
Kurator har fortsat fokus på at sikre, at betalinger fra reassurandører sker direkte til konkursboet og
ikke via konkursboets øvrige forsikringsmæglere. Kurator har i den forbindelse været i dialog med konkursboets forsikringsmæglere om det videre samarbejde i relation til håndtering af reassurancen, og kurator har i den sammenhæng meddelt forsikringsmæglerne, at indbetaling fremadrettet skal ske direkte
til konkursboet og ikke via konkursboets mæglere. Kurator har endvidere aftalt med de fleste forsikringsmæglerne, herunder den største asiatiske mægler, at konkursboet ligeledes fremadrettet selv varetager
den direkte kommunikation med reassurandørerne. Enkelte reassurandører har ikke ønsket denne konstruktion, men krævet at forsikringsmægleren fortsat er bindeled mellem reassurandøren og konkursboet.
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Kurator har tillige håndteret al rapportering af storskader til reassurandørerne. Kurator har i den forbindelse implementeret et nyt automatiseret rapporteringsformat til brug for rapportering af storskader
til reassurandørerne. Rapporteringsformatet smidiggør og tydeliggør den generelle udvikling i skadeskravene. Herudover har rapporteringsformatet lettet rapporteringen til reassurandørerne og sikrer samtidig en effektiv og rettidig rapportering af storskader. Kurator har endvidere i forbindelse med rapportering af storskader analyseret behovet for og virkningen af indeksering af storskader, der på flere forskellige måder påvirker de betalinger reassurandørerne skal foretage nu og i fremtiden.
Som redegjort for i seneste redegørelse, vil det fortsatte arbejde med reassurancen i stigende omfang
vedrøre kommutering. Kurator har i den forgangne periode forberedt kommutering af yderligere reassurancekontrakter, herunder kommutering af mindre reassurancekontrakter, hvor afløbet kan fastslås med
en stor grad af sandsynlighed, eller hvor konkursboet kontraktuelt er forpligtet til at kommutere bestemte årgange.
Kurator er i dialog med en række reassurandører, der er positivt indstillet i forhold til at kommutere en
række reassurancekontrakter, og konkursboet forventer, at der i den kommende periode igangsættes
flere kommuteringer. I den forgangne periode har kurator én gennemført kommutering med en mellemøstlig reassurandør om afslutning af al forretning, og i den forbindelse modtaget et større millionbeløb.
Kurator vurderer og afvejer herudover løbende processen for inddrivelse af konkursboets reassurancetilgodehavende, herunder også henset til det løbende kontraktforhold med de respektive reassurandører.
Konkursboet har iværksat en voldgiftssag om et ældre reassurancetilgodehavende uden for Danmark. En
række formalia har skullet opfyldes fra konkursboets side i den forbindelse.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 690 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.2.1

Særligt om dansk arbejdsskade

Skaderne på dansk arbejdsskade udvikler sig generelt negativt, hvilket derfor også viser sig i den rapportering konkursboet sender til de relevante reassurandører. Flere reassurandører er derfor vendt tilbage med spørgsmål til konkursboet om årsagerne til stigningerne i betalte skader og reserver. Boet har
løbende besvaret disse forespørgsler, og er i løbende dialog med reassurandørerne om skadeudviklingen
på dansk arbejdsskade og om betaling fra reassurandørerne.
Konkursboet har ultimo 2021 foretaget rapportering til relevante reassurandører i overensstemmelse
med de sunset clauses, der er fastsat i reassurancekontrakterne.
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Konkursboets portefølje af arbejdsskadeforsikringer blev i forlængelse af konkursen overdraget til administration ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (herefter ”AES”), jf. arbejdsskadesikringslovens § 54.
Kurator var i den forbindelse 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 administration af porteføljen.
Aftalen med den eksterne skadesbehandler indebærer bl.a., 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 løbende korrespondance og drøftelser med den eksterne skadesbehandler,
herunder bl.a. vedrørende afklaring af praktiske og generelle spørgsmål i relation til skadesbehandlerens
arbejde for konkursboet.
Administrationen af porteføljen er i øvrigt per 1. juli 2021 overgået fra AES til den Danske Garantifond
for Skadesforsikringsselskaber.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 105 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.3

Tilgodehavender hos agenter, skadesbehandlere mv.

Konkursboets tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere under de registrerede aktiver udgjorde
pr. 31. januar 2022 kr. 0, jf. afsnit 1.2, pkt. 5, idet det dog bemærkes, at konkursboets tilgodehavende på
kr. 52.674.115 i form af forfaldne præmier indgår med 50 % af værdien (kr. 26.337.077) i konkursboets
passiver tilknyttet de registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2, pkt. 30, i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende
bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser.
Posten dækker hovedsageligt over konkursboets tilgodehavende i form af præmietilgodehavende hos
agenter, herunder de anlagte retssager mod agenter og skadesbehandlere.
Som anført i den seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) har kurator inddrevet samtlige midler
på skadeskonti. Siden seneste redegørelse (dateret 8. september 2021), har kurator indgået forlig med en
enkelt agent vedrørende præmietilgodehavende. Der er redegjort nærmere for konkursboets anlagte retssager under afsnit 5.1.4.7.
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Der udestår herefter alene et præmietilgodehavende hos en enkelt agent. Det bemærkes, at kurator har
udtaget stævning mod agenten (sammen med et krav på uoptjent agentprovision). Der er redegjort herfor
under afsnit 5.1.3.1.
Kurator har herudover i den forgangne periode forstået inddrivelsen af udestående selvrisikobeløb hos
forsikringstagere på i alt 42 sager, hvoraf en del af sagerne er afsluttede. På nuværende tidspunkt har
kurator inddrevet et samlet selvrisikobeløb på kr. 224.116,00 (efter fratræk af afholdte udgifter). Den
inddrevne selvrisiko er for nuværende deponeret på konkursboets klientkonto, jf. afsnit 1.3, pkt. 8. Der
pågår fortsat undersøgelse af, om beløbet henhører til de registrerede eller frie aktiver, såfremt beløbet
skal tilgå de registrerede aktiver, vil beløbet efterfølgende blive omposteret.
Som redegjort for i seneste redegørelse har kurator forsat arbejdet relateret til afdækning af, hvorvidt
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har separatistret til selvrisikobeløb på de skadeskrav, som
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker.
Kurator har i den forgangne periode færdiggjort sin indledende vurdering, og har præsenteret et oplæg
til den praktiske løsning for Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber samt andre garantifonde. Arbejdet med afklaringen foregår således fortsat.
Arbejdet relateret til konkursboets tilgodehavende pågår fortsat.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 22 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.3.1

Tilbagesøgning af uoptjent agentprovision

Som oplyst i den seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) har kurator på vegne af konkursboet
rejst krav på tilbagebetaling af uoptjent agentprovision over for en række af konkursboets tidligere agenter.
Der er i den forgangne periode indgået forlig med to agenter på hhv. GBP 64.000 (ca. kr. 568.000) og EUR
130.000 (ca. kr. 967.000) til fuld og endelig afgørelse af konkursboets krav. Kurator har i den forgangne
periode anvendt tid på forligsforhandlinger samt formalisering af forligsaftalerne. Herudover har kurator
påset, at der er sket betaling i overensstemmelse med betalingsvilkårene i de respektive forlig. Kurator
har endvidere modtaget betaling på GBP 112.500 (ca. kr. 999.500) fra en agent i overensstemmelse med
en forligsaftale, der blev indgået den 4. maj 2021.
Der er i den forgangne periode tilgået konkursboets konto GBP 176.500 (ca. kr. 1.568.000) og EUR
130.000 (ca. kr. 967.500).
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Der er på nuværende tidspunkt udtaget i alt 5 retssager vedrørende krav på uoptjent agentprovision mod
tidligere agenter.
1) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Danmark
Kurator anlagde den 7. maj 2021 sag mod en tidligere agent med påstand om betaling af kr. 6.275.043,76
og NOK 85.570,59 (ca. kr. 63.200).
Kurator har i den forgangne periode udarbejdet replik i sagen, ligesom kurator har modtaget og gennemgået duplik.
Kurator har frist for processkrift den 8. april 2022. Der er berammet forberedende retsmøde den 25. april
2022.
2) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Storbritannien
Kurator anlagde den 6. maj 2021 sag mod en tidligere agent med påstand om betaling af GBP 615.541,28
(ca. kr. 5.500.000).
Kurator har i den forgangne periode udarbejdet replik i sagen, ligesom kurator har modtaget og gennemgået duplik. Kurator er endvidere påbegyndt udarbejdelse af yderligere processkrift samt skønstema.
Kurator har frist for processkrift den 14. marts 2022 samt frist for skønstema den 24. april 2022. Der er
berammet forberedende retsmøde den 20. juni 2022.
3) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Danmark
Kurator anlagde den 8. september 2021 sag mod en tidligere agent med påstand om betaling af kr.
970.308,20.
Kurator har i den forgangne periode således brugt tid på at udarbejde stævning. Kurator modtog svarskrift i sagen den 18. januar 2022.
Der er berammet forberedende retsmøde den 3. marts 2022.
4) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Italien
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Kurator anlagde den 7. maj 2022 sag an mod en tidligere agent med påstand om betaling af EUR
47.032,00 (ca. kr. 350.000).
Kurator har i den forgangne periode brugt tid på forligsforhandling med agenten, der dog ikke er lykkedes. Kurator er således påbegyndt udarbejdelse af replik, der har frist den 7. marts 2022.
Der er berammet forberedende retsmøde den 10. marts 2022.

En enkelt af sagerne afventer fortsat forkyndelse af stævningen hos en indstævnet agent hjemhørende i
Fransk Polynesien.
Der er fortsat indgået suspensionaftale med 3 agenter i England. Kurator har i den forbindelse antaget
ekstern advokatbistand fra britiske advokater med henblik på at indgå i en dialog med de britiske agenter
om betaling, herunder for at afklare, hvorvidt der skal iværksættes retlige skridt.
Som det også fremgår af seneste redegørelse (dateret 8. september 2021), har kurator identificeret et
tilgodehavende på ca. kr. 259.000.000 mod én agent og dennes mange underagenter. Konkursboet har i
den forbindelse fortsat antaget ekstern advokatbistand i England, der bistår med opkrævningen af den
uoptjente agentprovision. Forløbet i England har for nuværende resulteret i en mediation med agenten,
hvilket arbejde varetages af kurator i samarbejde med konkursboets britiske advokater. Kurator undersøger for nuværende grundlaget for at rejse krav ved domstolene over for underagenterne.
Kurators arbejde relateret til tilbagesøgning af agenternes uoptjente provision pågår således fortsat.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 440 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4

Arbejde relateret til håndtering 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, og som løbende har påvirket driften i konkursboet.
Der er redegjort nærmere for det udførte arbejde i relation hertil nedenfor, jf. afsnit 5.1.4.1 og 5.1.4.9.
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5.1.4.1

Håndtering af skadesbehandlingen

Som tidligere oplyst besluttede kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
efter konkursdekretets afsigelse af videreføre drifte i konkursboet for at minimere konkursboets passiver,
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 skadesbehandlingen ved de eksisterende skadesbehandlere, således at den løbende skadesbehandling i videst mulige omfang forsatte i overensstemmelse med de eksisterende skadesbehandlingsaftaler. Enkelte skadesporteføljer blev efterfølgende flyttet til nye skadesbehandlere.
Kurators arbejde med håndteringen af skadesbehandlingen har i den forgangne periode fortsat været
omfattende, idet kurators arbejde har bestået i at sikre, at der kontinuerligt udføres en forsvarlig skadesbehandling. Dette arbejde vil pågå så længe, der er åbne skader.
Kurator har i den forgangne periode fortsat haft indgående drøftelser og korrespondance med de tilknyttede skadesbehandlere vedrørende processen for afvisning af skader anmeldt efter policernes ophør, processen for rapportering af godkendte skader til konkursboet, 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 65 forsikringsporteføljer ud af i alt 90
forsikringsporteføljer, hvoraf flere forsikringsporteføljer allerede var i afløb på konkurstidspunktet. Der
udestår således fortsat behandling af et betydeligt antal komplicerede skadeskrav.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 520 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4.2

Stillingtagen til øvrige gensidige bebyrdende aftaler

Kurator har i den forgange periode fortsat anvendt tid på administration og godkendelser af betalinger
vedrørende de aftaler, som konkursboet er indtrådt i som følge af den videreførte drift. Dette arbejde vil
pågå så længe driften i konkursboet opretholdes.
Arbejdet omfatter betaling af diverse driftsomkostninger som husleje, forsyningsforhold, forsikringer på
konkursboets medarbejdere, kantineordning mv., som i enhver anden virksomhed.
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Herudover har kurator i den forgangne periode fortsat løbende anvendt tid på gennemgang af de omkostninger som Alpha har afholdt vedrørende lejemålets fællesudgifter samt øvrige driftsomkostninger, idet
Qudos Insurance A/S under konkurs som følge af fremlejekontrakten med Alpha og aftalen om fordeling
af omkostninger mellem Alpha og Qudos Insurance A/S under konkurs (herefter ”omkostningssplitaftalen”) fortsat skal afholde en forholdsmæssig andel af lejemålets fællesudgifter og øvrige driftsomkostninger.
Kurator har i den forbindelse ligeledes løbende forestået viderefakturering fra Alpha 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 fremlejekontrakten og omkostningssplitaftalen.
Den 7. juni 2021 afsagde Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling konkursdekret, hvorefter Gefion Insurance A/S under konkurs, blev taget under konkursbehandling.
Det blev efterfølgende besluttet, at Gefion Insurance A/S under konkurs skulle flytte til Alpha Insurance
A/S under konkurs og Qudos Insurance A/S under konkurs, således at konkursboerne kunne dele lejemål,
ressourcer, erfaringer mv.
Kurator har således i den forgange periode endvidere brugt tid på at forberede indflytning af Gefion
Insurance A/S under konkurs, der per 1. februar 2022 er flyttet ind i lejemålet. I den forbindelse er der
udarbejdet fremlejekontrakt og foretaget opdatering af omkostningssplitaftalen, således at både Gefion
Insurance A/S under konkurs og Qudos Insurance A/S under konkurs fremadrettet skal afholde en forholdsmæssig andel af lejemålets fællesudgifter og øvrige driftsomkostninger.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 45 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4.3

Håndtering af konkursboets medarbejdere

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt omfattende tid på håndteringen af konkursboets
medarbejdere, herunder særligt som følge af Covid-19 pandemien, der har krævet, at kurator i den forgangne periode løbende har måtte tilpasse restriktionerne i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, herunder om mest muligt hjemmearbejde. Enkelte af kurators medarbejdere, samt nøglemedarbejdere i konkursboet har dog løbende fortsat været fysisk til stedet i virksomheden for at sikre
opretholdelsen af driften i konkursboet og dermed ultimativt sikre konkursboets forhold, herunder de
betydelige reassurancetilgodehavender.
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Kurator har i de perioder, hvor medarbejderne primært har arbejdet hjemmefra, deltaget i daglige og
ugentlige telefon- 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 fortsat løbende håndteret sædvanlige medarbejderforhold som i enhver anden
virksomhed i drift, herunder angående sygdom, graviditet, opsigelse osv.
Kurator vurderer løbende konkursboets medarbejderstab, herunder om der er behov for at tilpasse ressourcerne i konkursboet. Der er i den forgangne periode fratrådt 3 medarbejdere. I samme periode har
kurator indgået aftale med en enkelt konsulent.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 35 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4.4

Dialog med garantifonde

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, grønt kort bureauer, herunder DFIM, såvel som andre nationale garantifondsordninger, herunder Finansiel Service Compensation 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 processen for udveksling af skades-/returpræmiekrav mellem de respektive garantifonde
og konkursboet, drøftelser omkring beregningen af forsikringstagerens krav på returpræmie, samt processen for anmeldelse af skades-/returpræmiekrav i konkursboet.
Det bemærkes, at de forskellige garantifondsordninger fortsat behandler og udbetaler skades- og returpræmiekrav til forsikringstagerne/skadelidte, og kurator er fortsat løbende involveret i garantifondenes
behandling og udbetaling af de anmeldte skades-/returpræmiekrav.
Kurator har i den forgangne periode haft indgående drøftelser med de respektive garantifondsordninger
vedrørende anmeldelse af deres subrogationskrav i konkursboet, herunder særligt vedrørende konkursboets dokumentationskrav til brug for kurators senere fordringsprøvelse af kravene. Drøftelserne herom
pågår fortsat.
Endelig har kurator haft løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre europæiske lande. Kurators drøftelser og koordinering med de forskellige garantifonde pågår fortsat og vil pågå
så længe, der er åbne skadeskrav i forskellige garantifondsordningers jurisdiktioner.
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 28 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 skadelidte vedrørende deres krav på returpræmie og skadeskrav mod Alpha.
Pr. 31. januar 2022 har kurator modtaget i alt ca. 6.349 henvendelser i den e-mailindbakke, som kurators
kontor løbende håndterer. Dertil kommer et stort antal telefoniske henvendelser samt fysisk post.
Henvendelserne har i den forgangne periode fortsat primært angået spørgsmål fra forsikringstagerne om,
hvornår de kan forvente at få udbetalt deres krav på returpræmie fra garantifondsordningerne og/eller
konkursboet, samt spørgsmål til konkrete skadessager, der behandles af tilknyttede skadesbehandlere
eller advokater. Kurator koordinerer og drøfter i den forbindelse løbende status med de forskellige garantifondsordninger, ligesom kurator løbende foretager registrering af anmeldte krav i gældbogen.
Det bemærkes, at FSCS fortsat løbende foretager udbetaling af returpræmie. Ligeledes foretager FSCS,
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, FGAO, CONSAP-F.G.V.S og den norske garantifond løbende udbetalinger af godkendte skadeskrav til skadelidte.
Herudover har kurator i den forgangne periode fortsat løbende opdateret og ajourført konkursboets hjemmeside (www.alphagroup.dk) med information til forsikringstagerne og de skadelidte med relevant information omkring deres forsikringsprodukt, samt anden relevant information omkring bobehandlingen.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 87 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4.6

Retssager anlagt mod konkursboet efter dekret

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på retssagerne anlagt mod Alpha efter konkursdekretets
afsigelse.
Retssagerne er hovedsageligt anlagt ved skadelidtes/forsikringstagerens eget hjemting og retssagerne
håndteres derfor fortsat hovedsageligt af eksterne advokater i overensstemmelse med aftalerne indgået
mellem de respektive skadesbehandlere og konkursboet. Hertil bemærkes, at flere stævninger ligeledes
fortsat forkyndes hos de tilknyttede skadesbehandlere, der tidligere har haft en yderst selvstændig rolle
i relation til håndtering af de anlagte retssager.
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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 konkursboets instrukser.
I det omfang der er anlagt nye retssager mod konkursboet efter konkursdekretets 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
fordringer og andre krav.
Kurator vil hermed i videst muligt 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. Der anlægges løbende sager mod konkursboet, herunder særligt ved de franske
domstole.
Som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) har en fransk domstol indbragt et
spørgsmål for EU-domstolen om fortolkningen af Solvens II-direktivets art. 292, der regulerer lovvalget
for verserende sager. Kurator har i den forgangne periode fortsat været i dialog med konkursboets eksterne advokat.
EU-domstolen afsagde dom den 13. januar 2022, hvilken giver konkursboet medhold, og således understøtter ovenstående synspunkter omkring afvisning af sager anlagt efter konkursdekretets afsigelse. Kurator er, sammen med ekstern advokat i gang med at gennemgå dommen med henblik på at vurdere
betydningen i øvrigt for konkursboet.
Afklaring af konkrete forhold i retssagerne anlagt efter dekret pågår fortsat.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 62 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4.7

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

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på de retssager, som Alpha var part i forud for
konkursdekretets afsigelse samt de retssager, som er anlagt af kurator på vegne af konkursboet.
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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 respektive retssager.
1) Retssag anlagt mod en tidligere agent og skadesbehandler i Storbritannien inden konkursdekretets afsigelse
Som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) havde Alpha inden konkursens indtræden anlagt sag mod en tidligere agent og skadesbehandler i Storbritannien. Sagen vedrører overordnet erstatning indenfor kontrakt. 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.
I påstandsdokumentet nedlagde konkursboet påstand om betaling af kr. 116.794.647,06 med tillæg af
procesrente fra sagens anlæg. Påstandsbeløbet var sammensat af tre delkrav, 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.
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 Alphas lidte tab var godtgjort, hvorfor agenten blev frifundet for det rejste krav. For så vidt angik aftalen om udbud af motorcykelforsikringer 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 angik et anerkendt delkrav
vedrørende aftalen om udbud af motorbanekøretøjsforsikringer.
Kurator indleverede ankeskrift i sagen den 15. marts 2021, og begærede samtidig syn og skøn til belysning af konkursboets tab i relation til de tegnede indtegnede udstyrsforsikringer.
Sagen udestår fortsat på syn og skøn. Der er fastsat frist den 4. marts 2022.
2) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Tyskland efter konkursdekretets afsigelse
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Som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) indgik parterne den 26. april 2021 en
afdragsaftale med en tidligere agent i Tyskland.
Der er i den forgangne periode tilgået konkursboet i alt EUR 84.000 (ca. kr. 625.000). Kurator påser
løbende, at der sker indbetaling af afdrag til konkursboet i overensstemmelse med afdragsaftalens betalingsvilkår.
3) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Storbritannien efter konkursdekretets afsigelse
Som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) anlagde kurator den 26. marts 2020
sag an mod en tidligere agent i England. Der er siden sidste redegørelse (dateret 8. september 2021)
indgået et forlig med agenten på betaling af GBP 3.560.000 (ca. kr. 31.630.900) og GBP 600.000 (ca. kr.
5.330.000), hvoraf de GBP 600.000 skulle betales over flere afdrag.
Kurator har i den forgangne periode modtaget betaling af i alt GBP 3.560.000 (ca. kr. 31.630.900) og GBP
262.500 (ca. kr. 2.330.000) fra agenten. Kurator påser løbende, at der sker indbetaling af afdrag til konkursboet i overensstemmelse med afdragsaftalens betalingsvilkår.

Der er samlet på arbejdet relateret til ovenstående retssager anvendt ca. 38 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 gennemført et betydeligt arbejde med implementering af og gennemførelse af audits hos skadesbehandlerene.
Dette arbejde pågår løbende, så længe der behandles åbne skader hos de respektive skadesbehandlere.
Gennemførelse af audits skal overordnet sikre, at der foretages en forsvarlig skadesbehandling hos de
tilknyttede skadesbehandlere, og der således ikke godkendes skadeskrav, der ikke er dækningsberettiget
under forsikringspolicen, uanset om skadeskravet måtte være dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, en anden national garantifond eller skal rettes mod konkursboet.
Kurator har i den forgangne periode gennemført audit ved flere af konkursboets tilknyttede skadesbehandlere. Det bemærkes, at der grundet Covid-19 har været et omfattende arbejde forbundet med planlægningen af audits, ligesom enkelte er udskudt til primo 2022.
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Kurator og konkursboets medarbejdere har i den forgangne periode løbende haft drøftelser og korrespondance med skadesbehandlerne omkring koordinering og forberedelse af audit hos de respektive skadesbehandlere, herunder udarbejdet konkrete instrukser til auditørerne med retningslinjer for gennemførelse af audit hos de respektive skadesbehandlere. Foruden fokus på kvaliteten og fremdriften i skadesbehandlingen hos skadesbehandlerne har kurator tillige udarbejdet instrukserne baseret på erfaringerne
fra de tidligere gennemførte audits.
Endelig har kurator i den forgangne periode fortsat løbende forestået udarbejdelse og opdatering af databehandleraftaler med konkursboets tilknyttede samarbejdspartnere, herunder 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 koordinering, herunder overvejelser 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. 154 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.4.9

Revision og løbende bogholderi

Som redegjort for i seneste redegørelse (dateret 8. september 2021) har konkursboet indgået en aftale
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (herefter ”Deloitte”) om den fremadrettede regnskabsmæssige bistand til konkursboet.
Kurator har således i den forgangne periode haft drøftelser og korrespondance med Deloitte omkring
konkursboets regnskabsmæssige forhold.
For så vidt angår det løbende bogholderi bemærkes, at kurators medarbejdere bistår med godkendelse af
betalinger i banken samt foretager indberetning af skatter og afgifter.
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 indberetningen af skatter og afgifter i udlandet. Ligeledes bistår de eksterne skattekonsulenter med at indhente dokumentation for tilbagesøgning af præmieskatter.
Det bemærkes, at kurator tidligere har foretaget indgående undersøgelser af, hvorvidt konkursboet er
berettiget til at tilbagesøge betalte præmieskatter for den del, der vedrører forsikringstiden/perioden efter ophøret af forsikringerne den 11. august 2018, jf. forsikringsaftalelovens § 26, stk. 1. Undersøgelserne

30 / 41

8. MARTS 2022
8921265 BOR / CHBN

har bl.a. bestået i en gennemgang af national lovgivning, samt involvering af de eksternt tilknyttede
skattekonsulenter, idet tilbagesøgning af præmieskatter primært er aktuelt i andre EU-lande end Danmark grundet Alphas betydelige forsikringsportefølje udenfor Danmark.
Det bemærkes, at kurator i den forgangne periode har været i løbende kontakt med skattemyndigheder
i Storbritannien, Tyskland og Frankrig, hvor tilbagesøgningen af præmieskatter fortsat pågår. Kurator
har i den forbindelse på vegne af konkursboet anmodet om tilbagebetaling af præmieskatter i samarbejde
med de eksternt tilknyttede skattekonsulenter. Kurator har tillige i den forbindelse i samarbejde med
konkursboets medarbejdere opgjort de respektive tilbagesøgningskrav samt deltaget i flere drøftelser
med de eksterne skattekonsulenter omkring tilbagesøgningen af præmieskattekravene.
Kurator afventer på nuværende tidspunkt skattemyndighedernes behandling, og bidrager løbende til oplysning af sagerne. Dette arbejde pågår forsat.
Der har i den forgange periode endvidere fortsat været arbejde forbundet med den norske arbejdsskadeportefølje, 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. 258 juristtimer siden sidste redegørelse, hvoraf ca. 178 timer er anvendt af regnskabskyndige medarbejdere hos kurator.
5.1.5

Generelt arbejde med at tilrettelægge anmeldelses- og fordringsprøvelsesprocessen

Kurator har i den forgangne periode fortsat 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 skadeskrav af anmeldelsesprocessen i konkursboet. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget ekstern konsulentbistand til at bistå hermed, ligesom IT-kyndige personer fra kurators kontor også fortsat har bistået hermed.
Der er redegjort nærmere for arbejdet nedenfor, jf. afsnit 5.1.51 – 5.1.5.3
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 Skadesforsikringsselskaber og dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S. Webformularen er hostet hos Topdanmark Forsikring A/S.
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Der var primo januar 2022 anmeldt i alt 22.719 returpræmiekrav gennem formularen. Hertil kommer
masserapporteringer af returpræmiekrav, såkaldte ”bulks”, hvor fx en agent i forbindelse med flytning
af en portefølje til en ny forsikringsvirksomhed foretager masserapportering af forsikringstagerens krav
mod konkursboet og evt. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Disse krav indlæses manuelt i
systemerne.
Kurator har i den forgangne periode haft indgående drøftelser med Topdanmark Forsikring A/S, herunder deres tilknyttede IT-konsulenter, vedrørende overførsel af den indlæste data fra webformularen til
konkursboets gældbog, herunder med opgørelse af returpræmiekravets størrelse, om der er sket dækning
fra FSCS og/eller Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, status for kravets behandling mv.
Kurator har i den forbindelse deltaget i flere planlægningsmøder ligesom kurator – med bistand fra egne
og eksterne IT-konsulenter – har defineret formatet til brug for indlæsning af data i gældbogen via en
halv-automatiseret nyudviklet funktion. Arbejdet hermed pågår fortsat.
Det er kurators forventning, at alt data fra webformularen er indlæst i kurators gældbog i løbet af 2022.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 55 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.5.2

Rapportering af skader fra skadesbehandlere

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på at gennemgå og justere processen for rapportering af godkendte skadeskrav fra de respektive skadesbehandlere til konkursboet. Herudover har kurator anvendt tid på vedligeholdelse og videreudvikling af den nye gældbog til håndtering af de anmeldte
krav under de registrerede aktiver.
Som redegjort for i de tidligere redegørelser har kurator 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 skadesbehandlernes rapportering.
Processen for rapportering er tilrettelagt således, at de godkendte og endelige skadeskrav vil blive registreret via en halv-automatiseret proces i konkursboets gældbog for anmeldte krav under de registrerede
aktiver. Kurator påser løbende behovet for tilpasninger og udvikling heraf.
Der var pr. 31. januar 2022 anmeldt 481 skadeskrav gennem formularen.
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I den forgangne periode har kurator fortsat – med bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor
samt eksterne IT-konsulenter – anvendt tid på udvikling af nye flere funktioner i gældbogen, herunder
bl.a. funktioner, der skal smidiggøre processen for opdatering/berigelse af en større mængde data (fx hvis
der skal indlæses samme erklæring til 5.000 forskellige anmeldte krav i gældbogen), samt funktioner,
der skal sikre, at samme krav ikke registreres flere gange i gældbogen.
Arbejdet forbundet hermed forventes afsluttet medio 2022, idet der skal gennemføres et større testarbejde, inden funktionen er tilgængelig. Hertil kommer behovet for udarbejdelse af udførlige procedurer,
der skal imødegå forekomsten af evt. fejlindlæsninger/-berigelser.
Herudover har kurator i den forgangne periode fortsat haft løbende korrespondance og drøftelser med de
enkelte skadesbehandlere omkring processen for rapportering af de godkendte skadeskrav, herunder
også i forhold til samspillet med den eksisterende løbende rapportering til konkursboet.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 45 juristtimer siden sidste redegørelse.
5.1.5.3

Webformular til klagesager (klageformular)

Kurator har i den forgange periode løbende håndteret klagesager anmeldt via klageformularen på konkursboets hjemmeside (www.alphagroup.com). Klagesagerne bliver løbende registreret i konkursboets
gældbog.
Klagesagerne omhandler hovedsageligt den situation, hvor skadesbehandleren har afvist at behandle
skaden, herunder bl.a. henset til, at der er tale om en skade på en ophørt police (skade indtrådt efter 11.
august 2018) og/eller at skadelidte er uenig med skadesbehandleren i det tilkendte erstatningskrav.
Kurator har i den forgangne periode behandlet klagesagerne med bistand fra konkursboets medarbejdere.
Processen for behandling af klagesagerne er tilrettelagt således, at klagesagerne til en start behandles af
konkursboets medarbejdere, som – hvor det er nødvendigt – indhenter input fra den respektive skadesbehandler omkring den konkrete klagesag til belysning af, hvorvidt klagen er berettiget og således skal
henvises til skadesbehandleren med instruks om genbehandling, eller om klagen er uberettiget og således
skal afvises formelt ved kurators kommende fordringsprøvelse. Konkursboets medarbejdere udarbejder
herefter en indstilling til hver klage, hvorefter kurator vurderer klagen og efterfølgende gennemfører en
formel fordringsprøvelse efter reglerne i konkurslovens kapitel 16.
Det bemærkes, at kurator til brug for behandlingen af klagesagerne har udarbejdet specifikke procedurer
for håndteringen, således at kurator sikrer en effektiv og ensartet behandling af klagesagerne.
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Pr. 31. januar 2022 er der i alt anmeldt 82 klagesager via klageformularen i konkursboet, hvoraf 28 er
noteret som værende færdigbehandlet af konkursboets medarbejdere. Behandlingen af klagesager pågår
således fortsat.
Kurator påtænker fortsat at iværksætte fordringsprøvelse af de afviste klagesager i løbet af 2022/2023.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 60 juristtimer siden sidste redegørelse.
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 hvorvidt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har en særlig retsstilling i konkursboet, samt håndteringen af problemstillingen under en mulig fordringsprøvelsessag.
Der er omfattende arbejde forbundet med afklaringen henset til, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber er konkursboets største kreditor. Der pågår fortsat drøftelser og korrespondance herom mellem
parterne, ligesom bl.a. FSCS har spurgt ind til forholdet.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 111 juristimer siden sidste redegørelse.
5.1.6.2

EFTA-Domstol

Kurator er i den forgangne periode blevet bekendt med, at en domstol i Liechtenstein har anmodet EFTAdomstolen om en rådgivende udtalelse vedrørende fortolkningen af Solvens II-direktivet, herunder
spørgsmålet om, hvorvidt returpræmiekrav, der var opstået efter indledningen af konkursbehandlingen,
skulle anses som et privilegeret krav i direktivets forstand. EFTA-domstolen afsagde den 10. marts 2020
afgørelse i sagen.
I sin afgørelse udtalte EFTA-domstolen, at returpræmiekrav, der er opstået efter indledningen af en likvidation (konkursbehandling), ikke er omfattet af Solvens II-direktivets definition af et forsikringskrav.
Da afgørelsen berør en række centrale emner for konkursbehandlingen, har kurator i den forgangne periode anvendt tid på at gennemgå afgørelsen samt undersøge afgørelsens betydning for konkursbehandlingen af de anmeldte returpræmiekrav i Alpha Insurance A/S under konkurs, herunder en vurdering af
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afgørelsens betydning for konkursboet og kreditorernes retsstilling. Arbejdet herom er endnu ikke tilendebragt.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 187 juristimer siden sidste redegørelse.
5.1.6.3

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Som redegjort for i den seneste redegørelse (dateret 8. september 2021), blev lovforslaget om Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers overtagelse af den danske arbejdsskadesportefølje fra AES vedtaget
den 1. juni 2021, med virkning fra den 1. juli 2021.
Kurator har i den forgangne periode haft drøftelser vedrørende den danske arbejdsskadesportefølje med
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.
De anvendte juristtimer er medtaget under afsnit 5.1.2.1 ovenfor.
5.1.7

Fordringsprøvelse

Kurator har i den forgangne periode påbegyndt den indledende forberedelse til gennemførelse af fordringsprøvelse af anmeldte returpræmie- og forsikringskrav.
Kurator er således i den forgangne periode påbegyndt indgående undersøgelser af, hvornår forsikringstagernes returpræmiekrav hhv. skadelidtes forsikringskrav kan anses for forældede, herunder hvilket
lovvalgs forældelsesregler, der regulerer de to kravtyper.
Det indledende fordringsprøvelsesarbejde pågår således fortsat.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 25 juristtimer siden sidste redegørelse.

Der er således samlet anvendt ca. 2.974 timer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, hvoraf ca.
178 timer vedrører regnskabskyndige medarbejdere hos kurator.
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5.2

Tidsforbruget relateret til de frie aktiver og anmeldte krav under de frie aktiver

5.2.1

Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited

Konkursboet har et tilgodehavende på kr. 42.709.725 hos Intercede 2408 Limited (herefter ”Intercede”) 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 reassuranceselskabet CBL Insurance Limited, der blev taget under konkursbehandling den 12. november 2018.
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.
Alphas lån til Intercede blev af flere omgange forlænget, hvorefter lånet i henhold til aftalegrundlaget
var forfalden til betaling den 1. november 2020. Kurator konstaterede imidlertid, at CBL Insurance Limiteds (nu under konkurs) garanti til sikkerhed for Intercedes tilbagebetaling til Alpha 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 selskabsregister, 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 eventuelle aktiver. Da CBL Insurance Limiteds (nu under konkurs) garanti udløb i 2017, opgav kurator at forfølge kravet over for CBL Insurance Limited (nu under konkurs).
I den forgangne periode har Kurator anmodet CBL’s likvidatorer om at fremsende yderligere oplysninger
om lånet fra Alpha til Intercede. Forespørgslen blev afvist af CBL’s likvidatorer. Kurator drøftede situationen med engelske advokater, der tilkendegav, at det ville være nødvendigt at udpege og finansiere
likvidatorer i Intercede for at komme videre. Det blev på den baggrund besluttet at indgive en insolvensbegæring til retten, som er blevet taget til følge. Intercede er derfor nu under likvidation, og arbejdet med
at finde en passende likvidator pågår. Likvidator skal herefter foretage undersøgelser af Intercedes mulige aktiver.
Kurators arbejde med inddrivelsen af tilgodehavendet pågår således fortsat.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 16 juristtimer siden sidste redegørelse.
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5.2.2

Tilgodehavende hos Beta Re AG

Konkursboet har et tilgodehavende hos Beta Re AG på kr. 11.817.420,24, der dog foreløbigt er medtaget
til erindringsværdi af kr. 1, jf. afsnit 1.3, pkt. 13.
Det bemærkes, at Beta Re AG blev taget under konkursbehandling i Schweiz den 9. marts 2021.
Kurator havde forinden Beta Re AGs konkurs forsøgt at afstemme konkursboets tilgodehavende i samarbejde med Beta Re AG, hvilket imidlertid ikke lykkedes.
Som følge af, at Beta Re AG blev taget under konkursbehandling, påbegyndte kurator sammen med konkursboets medarbejdere opgørelsen af konkursboets samlede krav mod Beta Re AG med henblik på at
anmelde konkursboets samlede tilgodehavende i Beta Re AGs konkursbo.
Det samlede tilgodehavende blev opgjort til kr. 11.817.420,24, svarende til CHF 1.709.671,81, hvilket dels
består af det bogførte tilgodehavende på kr. 7.360.000, samt dels en række gebyrer mv., som Beta Re AG
efter konkursboets opfattelse ikke havde tilbagebetalt til konkursboet i forbindelse med modtagelse af
returpræmie fra reassuranceselskaber. Større dele af kravet, som konkursboet identificerede, havde Beta
Re AG desuden tidligere erkendt at skylde.
Kurator har i den forgangne periode været i dialog med konkursboets schweiziske advokater, der har
indhentet oplysninger fra Beta Res konkursbo. Efter at de schweiziske advokater har gennemgået de
relevante dokumenter, er det besluttet, at bl.a. ind- og udbetalinger af aktiekapital skal undersøges nærmere. For nuværende afventes en tilbagemelding fra konkursboet på ovenstående forhold.
Kurator kan for nuværende ikke sige, hvorvidt ovenstående vil medføre aktiver til boet.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 9 juristimer siden sidste redegørelse.
5.2.3

Retssager om omstødelses- og tilbagebetalingskrav

Kurator har i den forgangne periode foretaget yderligere undersøgelser i relation til de afholdte udgifter
af privat karakter, hvilket resulterede i, at kurator udtog to stævninger mod nærtstående til to tidligere
ledelsesmedlemmer. Der er redegjort nærmere for kurators arbejde under afsnit 3.
Kurators arbejde pågår fortsat.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 47 juristimer siden sidste redegørelse.
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5.2.4

Ledelses- og revisoransvarsundersøgelser

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 en løbende
dialog med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber vedrørende de identificerede forhold, og har
endvidere indhentet ekstern regnskabskyndig bistand til brug for undersøgelserne.
På baggrund af de foretagne undersøgelser er det overordnet kurators opfattelse, at der systematisk er
foretaget uforsvarlig/ukorrekte indregninger og værdiansættelser af en række aktiver og passiver, der
har haft en afgørende indvirkning på Alphas regnskabsmæssige nøgletal og solvensgrad. Herudover er
det kurators opfattelse, at driften i Alpha er fortsat efter håbløshedstidspunktet, hvorved Alpha – 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 de 16. december 2020 brev
til Alphas tidligere revisor, hvori kurator adresserede en række kritisable forhold i forbindelse med den
foretagne revision.
Såvel de to tidligere ledelsesmedlemmer som selskabets tidligere revisor afviste konkursboets kritik. Begrundelsen for afvisningen blev nøje vurderet af kurator og førte ikke til en ændret vurdering af de kritiske dispositioner.
Den 3. marts 2021 udtog kurator på vegne af konkursboet stævning mod to tidligere ledelsesmedlemmer
og selskabets tidligere revisor med en foreløbig påstand om betaling af et beløb på ca. kr. 208 mio.
Sagen blev anlagt ved Københavns Byret og verserer fortsat.
Den 30. juni 2021 blev der indleveret svarskrift i sagen, hvilken kurator har gennemgået.
Kurator har i den forgangne periode påbegyndt udarbejdelse af replik samt udkast til syn og skønstema.
Derudover har kurator afholdt møder med en række relevante personer.
Der er frist for replik samt syn og skønstema den 29. marts 2022.
Kurator har i den forgangne periode derudover påbegyndt udarbejdelse af klage til Revisornævnet vedrørende den tidligere revisors påtegning af Alphas årsrapporter for 2016. Klagen forventes indgivet til
Revisornævnet på samme tidspunkt som replikken.
Arbejdet med ledelses- og revisoransvarsundersøgelser pågår dermed fortsat.
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 397 juristimer siden sidste redegørelse.
5.2.5

Fordringsprøvelse

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har anmeldt en række krav i konkursboet efter Alpha,
herunder et krav på indtægter fra reassurancen.
En del af indtægten fra reassurancen vedrører såkaldte ”storskader”, hvor et endeligt forsikringskrav
endnu ikke er vurderet, hvorfor skadesbehandlingen fortsat pågår. Kravet vedrørende indtægterne fra
storskaderne er dermed ikke aktualiseret på nuværende tidspunkt.
Kurator har i den forgangne periode undersøgt, hvorvidt der kan påbegyndes fordringsprøvelse af en
række ikke-aktualiseret krav.
Der er på dette arbejde anvendt ca. 23 juristimer siden sidste redegørelse.
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. 163 juristimer siden sidste redegørelse.

Der er således anvendt ca. 655 juristtimer relateret til de frie aktiver siden sidste redegørelse.
6.

OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET

Der er således samlet anvendt ca. 3629 timer på bobehandlingen, herunder ca. 2.796 juristtimer og ca.
178 økonomitimer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2, og ca. 655 juristtimer på
arbejde relateret til de frie aktiver, jf. afsnit 1.3, i perioden fra 1. august 2021 og indtil 31. januar 2022.
7.

DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG KONKURSBOETS AFSLUTNING

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
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passiver. Det bemærkes i den forbindelse, at der fortsat udestår betydelige åbne skadeskrav, der skal
færdigbehandles, forinden konkursboet kan afsluttes.
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 konkursboet forventes at blive afsluttet.
8.

UDBETALING TIL DEN DANSKE GARANTIFOND FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER

Konkursboet har i december 2021 udbetalt kr. 422.423.046,45 til den Danske Garantifond for Skadesforsikringsselskaber.
Baggrunden for udbetalingen er, at Garantifonden er den største enkeltkreditor i konkursboet, og henset
til de allerede gennemførte udbetalinger foretaget af Garantifonden, så er det utvivlsomt, at Garantifonden vil have et stort krav ved boets afslutning.
Konkursboet har derimod store likvide indeståender, som grundet det lave renteniveau løbende medføre
udgifter for boet i form af negative renter.
Udbetalingen er sket med et fuldt tilbagesøgningsforbehold, samt med et supplerende vilkår om en garantistillelse fra Garantifonden (Danske Bank). Garantiens ordlyd er på forhånd blevet godkendt af kurator.
Den foretagne udbetaling vil blive modregnet i Garantifondens endelige dividende i konkursboet.
9.

ACONTOHONORAR

Kurator har den 11. oktober 2021 anmodet skifteretten om udbetaling af aconto honorar på kr. 37.000.000
ekskl. moms for perioden 1. juni 2019 – 30. september 2020.
Kurator fik den 26. november 2021 godkendt aconto honorar af skifteretten med forbehold for skifterettens endelige godkendelse ved boets afslutning.
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10.

NÆSTE KREDITORINFORMATION

Næste kreditorinformation i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive sendt til skifteretten og kreditorerne senest den 8. september 2022.

København, den 8. marts 2022

Boris Frederiksen
Partner, Advokat (H)
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