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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 redegø-

relser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret 7. marts 2019, 6. september 2019, 6. marts 2020, 

8. september 2020, 8. marts 2021, 8. september 2021, 8. marts 2022 og senest 8. september 2022. 

 

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 vi-

dereføre driften i konkursboet med henblik på en kontrolleret afvikling af den forsikringsmæssige akti-

vitet, 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 luk-

ket samtlige konti i DNB i Storbritannien. Konkursboet har fortsat 8 åbne bankkonti i DNB i Norge, 

samt 4 åbne konti ved UBS i Schweiz (2 konti er blevet lukket – hhv. i NOK og NZD). 

 

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. 

 

Det bemærkes, at opgørelsen nedenfor beskriver bevægelserne fra konkursdekretet og frem til den 31. 

januar 2023. Dette er til forskel fra den seneste redegørelse, der alene redegjorde for bevægelserne set i 

forhold til den (på daværende tidspunkt) seneste redegørelse. Ændringen sker for at skabe bedre overblik 

over udviklingen i konkursboet. 

 

De registrerede aktiver er pr. 31. januar 2023 bogført til følgende: 

 

1. Likvide indeståender 

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

61.277.557. Pr. 31. januar 2023 udgjorde konkursboets likvide inde-

ståender kr. 684.888.327. 

 

Ved opgørelsen heraf er der taget højde for en gennemført udbetaling 

i december 2022 på kr. 342.785.072,24 til Garantifonden for skades-

forsikringsselskaber, jf. nedenfor afsnit 7.1, hvorved der samlet er ud-

betalt i alt ca. kr. 765.210.000 til Garantifonden for skadesforsik-

ringsselskaber. 

 

Herudover relaterer forøgelsen af de likvide indeståender sig hoved-

sageligt til konkursboets salg og udløb af værdipapirer, renteindtæg-

ter og gevinst på kr. 641.270.000 (pkt. 2), indbetaling af reassurance-

tilgodehavender på kr. 896.770.000 (pkt. 4), samt indbetaling af 
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tilgodehavende fra agenter/skadesbehandlere på i alt kr. 159.780.000 

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

er foretaget større faktiske indbetalinger til konkursboet end, hvad 

der er bogført på de enkelte poster. Dette må formodes at blive udlig-

net med tiden. 

 

Hertil kommer, at der gennem hele perioden efter konkursdekretets 

afsigelse har været afholdt udgifter forbundet med videreførelsen af 

driften i konkursboet med i alt samlet ca. kr. 179.800.000. 

 

Endvidere er der afholdt kr. 13.680.000 i reassurancepræmie og profit 

commission (pkt. 4). 

 

Endelig har der været afholdt øvrige omkostninger samt foretaget 

kursreguleringer på samlet kr. 15.730.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

684.888.327,00 

   

2. Værdipapirer 

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

659.853.899. Pr. 31. januar 2023 udgjorde konkursboets værdipapir-

beholdning kr. 18.582.161. 

 

Reduktionen i værdipapirbeholdningen relaterer sig til konkursboets 

salg og udløb af aktier og obligationer samt tilknyttede renter, hvilket 

samlet udgør ca. kr. 641.270.000. Provenuet fra værdipapirerne er til-

gået de likvide indeståender under pkt. 1 ovenfor. 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.582.161,00 

   

3. Genforsikringsandelen af erstatningshensættelsen (forventet 

tilgodehavende)  

Konkursboet har et bogført aktiv i form af forventede krav hos reas-

surandører, der er udtryk for reassuranceandelen (genforsikringsan-

delen) 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 skadeshensættelser (pkt. 28 og 29), der fo-

retages løbende. Når et tab i form af en skade er konstateret, anmeldt 

og behandlet, og tilgodehavendet hos reassurandøren dermed er rea-

liseret, medtages tilgodehavendet under pkt. 4 nedenfor. 
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Tilgodehavendet udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 1.266.860.089. Pr. 31. 

januar 2023 udgjorde tilgodehavendet kr. 933.274.123. 

 

Forskellen i tilgodehavendets værdi skyldes i al væsentlighed en re-

duktion af skadeshensættelser på kr. 336.070.000 (pkt. 29), reduktion 

i præmiehensættelsen på kr. 218,200.000 samt en reduktion i skades-

hensættelsen på storskader på kr. 357.060.000, kursregulering på kr. 

51.040.000 samt diverse reguleringer, herunder på profit commission, 

på i alt kr. 85.340.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

933.274.123,00 

   

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 2023 udgjorde tilgodehavendet kr. 180.714.860.   

 

Forskellen skyldes hovedsageligt, at konkursboets reassurancetilgo-

dehavende knyttet til returpræmie er forhøjet med kr. 322.300.000, 

at reassurandørerne har indbetalt samlet kr. 896.770.000 (kr. 

65.300.000 i de seneste 6 måneder) til konkursboet, hvilket er tilgået 

de likvide indeståender (pkt. 1), og at reassuranceandelen knyttet til 

skadeshensættelserne er forhøjet med kr. 834.830.000 som følge af, at 

en række skader er blevet færdigbehandlet, hvorved tabet på forsik-

ringsaftalerne er fastslået og opgjort (skadeshensættelserne i pkt. 29 

er samtidig nedskrevet).  

 

Endelig er der foretaget kursregulering på samlet kr. 12.470.000, ind-

betalt samlet kr. 19.620.000 til reassurandører i præmie og profit 

commission, samt foretaget diverse reguleringer på ca. kr. 106.780. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.714.860,00 

   

5. Tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere 

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

nuar 2023 udgjorde det bogførte tilgodehavende kr. 9.275.639. Det be-

mærkes, at der tidligere har været medtaget gæld til agenter og ska-

desbehandlere i denne post. Dette er nu opdelt og gælden fremgår nu 

under pkt. 32.  
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Reduktionen i tilgodehavendet skyldes, at kurator har foretaget en 

bogføringsteknisk ændring af konkursboets bogførte tilgodehavender, 

således at konkursboets tilgodehavende forfaldne præmier nu fradra-

ges i hensættelserne (pkt. 30) i henhold til § 5, litra 4, i den dagæl-

dende bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselska-

ber og firmapensionskasser. Efterhånden som konkursboets tilgode-

havende forfaldne præmier indbetales til konkursboets, vil midlerne 

tilgå de likvide indeståender (pkt. 1).  

 

Konkursboet har modtaget indbetaling på i alt kr.  159.010.000 (set i 

forhold til de bogførte poster), hvilket er tilgået de likvide indeståen-

der (pkt. 1), herunder bl.a. ved kurators inddrivelse af præmietilgo-

dehavender hos agenter og midler på skadeskonti hos skadesbehand-

lere på i alt kr. 104.520.000 indbetaling af regreskrav og forligsbeløb 

på i alt kr. 35.850.000 og tilbagebetalt præmieskat og profit commis-

sion på i alt kr. 18.640.000. 

 

Endvidere har konkursboet betalt skadesbehandlingsomkostninger 

på kr. 54.070.000.  

 

Endelig er der foretaget en række bogføringstekniske ændringer ved-

rørende bl.a. tab på tilgodehavender, periodeforskydninger samt 

kursreguleringer på samlet i alt kr. 130.080.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.275.639,00 

   

6. Honorar fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for udført ar-

bejde 

Kurator har udført arbejde relaterende til Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikring i forbindelse med deres udbetalinger til skadelidte i pe-

rioden indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fik etableret admini-

strationen af arbejdsskadesporteføljen. Kurator har faktureret arbej-

det, 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 vurderet, 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 
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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 bl.a. de almin-

delige 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 2023 bogført til følgende:  

 

agentprovision på ca. kr. 282.000.000, som kurator har iværksat ind-

drivelse af. Konkursboet har pr. 31. januar 2023 inddrevet ca. kr. 

4.770.376 (fejlagtig noteret kr. 6.865.500 i seneste redegørelse), hvil-

ket indgår som en del af indeståendet på kontoen (pkt. 1). Kravene er 

bestridte og det er derudover usikkert 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  

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

Registrerede aktiver i alt kr. 1.826.735.111,00 

8. Indestående på klientkonto 

Indeståendet udgjorde pr. 31. januar 2023 kr. 39.344.836,67. Det be-

mærkes, 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.  

 

Endvidere bemærkes, at der i indeståendet indgår indbetalte selvrisi-

kobeløb med et samlet beløb på kr. 136.373,86 (efter fratræk af af-

holdte udgifter), som kurator fortsat er ved at afdække, hvorvidt rela-

terer sig til konkursboets frie eller registrerede aktiver, jf. afsnit 5.1.3.  

 

Endelig er der på nuværende tidspunkt foreløbigt afholdt udgifter 

med et samlet beløb på kr. 6.875.234,31 relateret til administrationen, 

herunder skadesbehandlingen, af den danske arbejdsskadesporte-

følje. Dette beløb vil senere blive afholdt af enten de registrerede ak-

tiver eller af AES (nu Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, 

jf. afsnit 5.1.6.3), når det er endelig afklaret, hvorvidt Garantifonden 
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for skadesforsikringsselskaber har en særstilling i konkursboet. kr.  39.344.836,67 

   

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 kon-

cernforbundne 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 

Det bogførte tilgodehavende udgjorde pr. 31. januar 2023 kr. 

42.709.725 inkl. renter. Da selskabet efter det oplyste (trods genop-

rettelse) er uden midler er det fortsat usikkert, hvilken værdi aktivet 

reelt har. Af denne årsag medtages aktivet foreløbigt til erindrings-

værdi af   kr. 1,00 

   

12. Personalelån 

En medarbejder i Alpha var inden konkurs blevet ydet et lån fra Al-

pha på kr. 1.500.000. Der blev efter konkursen indgået en betalings-

aftale med månedlige afdrag på kr. 25.000 samt årlig rentetilskriv-

ning 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 klientkon-

toen (pkt. 8).  kr. 0,00 

   

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 2023 
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er der betalt afdrag på i alt kr. 640.000 (726.844,34 inkl. renter), hvil-

ket indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8). Det 

bemærkes, at Beta Re AG den 9. marts 2021 blev taget under kon-

kursbehandling. Kurator har foretaget anmeldelse af kravet i kon-

kursboet og har også medvirket til en undersøgelse af selskabets øko-

nomiske forhold gennem konkursboets lokale advokatforbindelse i 

Schweiz. Da det er uklart, hvorvidt der er udsigt til dividende, med-

tages aktivet foreløbigt til erindringsværdi af 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

14. Inventar 

Konkursboets inventar består af div. Kontormøbler, pc’er, skærme og 

øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 31. januar 2023 bogført til 

0,00. Aktiverne er ved konkursens begyndelse blevet vurderet af SFT 

Group ApS til kr. 277.600 ved tvangssalg. Aktiverne bruges dog fort-

sat i den løbende drift, hvorfor aktivet foreløbigt medtages til vurde-

ringsprisen kr. 277.600,00 

   

15. Huslejedepositum 

Konkursboet driver virksomhed fra lejede lokaler. Huslejedepositum-

met var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 2.120.056. Pr. 31. januar 2023 

var aktivet bogført til kr. 1.000.146. 

 

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 konkurs-

boets lejekontrakt og således reguleret i depositummet. Hertil kom-

mer, at Qudos Insurance A/S under konkurs, som har fremlejet en del 

af lejemålet, ligeledes har afholdt en del af depositummet.  

 

Endvidere er der sket en forøgelse af det bogførte depositum som følge 

af, at Gefion Finans A/S under konkurs den 1. februar 2022 flyttede 

ind i en fremlejet del af lejemålet, og derfor har afholdt en del af de-

positummet. Det bemærkes, at der består en latens istandsættelses-

forpligtelse, hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindringsværdi 

af kr. 1,00 

   

16. Tilgodehavende for fremlejede lokaler   



8. MARTS 2023 

8921265 BOR/SAWI 

 

 

 

Side 9 / 44 

 

 

Alpha 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 ind-

betalt til konkursboets konto og indgår som en del af indeståendet på 

klientkontoen (pkt. 8).   

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

0,00 

   

17. Køretøjer 

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, 

hvilket er tilgået konkursboets konto og indgå som en del af indestå-

endet på klientkontoen (pkt. 8). kr. 0,00 

   

18. Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr knyttet til drif-

ten i konkursboet. Aktivet var pr. 31. januar 2023 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. Kon-

kursboet har den 4. november 2020 solgt kunst af Maria Rubinke, 

hvorefter der er tilgået konkursboet et provenu på kr. 13.440,00 ekskl. 

moms. Provenuet indgår som en del af indeståendet på klientkontoen 

(pkt. 8.). 

 

Aktivet er herefter pr. 31. januar 2023 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 Think-

Pad, 2 stk. Dell computerskærme, 2 stk. Lenovo ThinkPad Ultra Dock, 

1 stk. Canon printer, samt must og tastatur. For salget er der tilgået 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. MARTS 2023 

8921265 BOR/SAWI 

 

 

 

Side 10 / 44 

 

 

konkursboet et samlet provenu på kr. 24.920 ekskl. moms, hvilket 

indgår som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8) 

 

kr. 

 

0,00 

   

21. Salg af inventar 

Konkursboet har solgt 4 stk. skriveborde og 5 stole. Aktiverne blev 

solgt til en samlet pris på kr. 11.500 ekskl. moms samt 2 stk. konfe-

renceborde, 6 stk. stole, 1 stk. tæppe, 1 stk. vinkøleskab, 1 stk. prin-

ter,19 stk. reoler og 4 stk. skuffemoduler til en samlet pris på kr. 

19.500 ekskl. moms. Beløbene 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 kr. 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 for-

udbetalte 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 klient-

kontoen (pkt. 8) kr. 0,00 

   

25. Tilbagebetalingskrav 

Konkursboet har rejst tilbagebetalingskrav over for de tidligere ledel-

sesmedlemmer og deres nærtstående for afholdte udgifter af privat 

karakter, jf. afsnit 3 nedenfor. Der er i den forbindelse foreløbigt til-

gået konkursboets konto hhv. kr. 25.710 og kr. 100.000, hvilket indgår 

som en del af indeståendet på klientkontoen (pkt. 8). Aktivet medta-

ges foreløbigt til erindringsværdi af kr. 1,00 

   

26. Retssag mod en tidligere agent i Storbritannien   



8. MARTS 2023 

8921265 BOR/SAWI 

 

 

 

Side 11 / 44 

 

 

 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver  

Nedenfor er angivet de passiver, der på det foreliggende grundlag antages at have fortrinsret til dækning 

af konkursboets registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2 ovenfor.  

 

Det bemærkes atter, at opgørelsen nedenfor beskriver bevægelserne fra konkursdekretets afsigelse til 31. 

januar 2023, hvorved opgørelsen adskiller sig fra den seneste redegørelse, der alene redegjorde for bevæ-

gelserne set i forhold til den (på daværende tidspunkt) seneste redegørelse. 

 

Det må for fuldstændighedens skyld fremhæves, at der i det nedenstående er taget udgangspunkt i, at 

både skades- og returpræmiekrav kan søge sig fyldestgjort i de registrerede aktiver. Kurator er dog be-

kendt med, at EFTA-Domstolen den 10. marts 2020 har afsagt en afgørelse i relation til Gable Insurance 

AG under konkurs, der kan ændre ved dette udgangspunkt, jf. nedenfor under pkt. 5.1.6.2. Konsekven-

serne og omfanget af afgørelsen er dog endnu ikke klarlagt, hvorfor systematikken i nedenstående opgø-

relse på nuværende tidspunkt fastholdes. 

 

Alpha indleverede før konkursen en stævning mod en tidligere agent 

i Storbritannien med påstand om betaling af kr. 125.151.364,15 (ef-

terfølgende 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 

anerkendte under hovedforhandlingen et krav på kr. 2.151.899,79, 

hvilket er tilgået konkursboets konto og indgår som en del af indestå-

endet på klientkontoen (pkt. 8). Der verserer på nuværende tidspunkt 

ankesag vedrørende to andre delkrav. Aktivet medtages foreløbigt til 

erindringsværdi af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

   

27. Erstatningskrav mod to tidligere ledelsesmedlemmer og sel-

skabets tidligere revisor 

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. 1,00 

   

Frie aktiver i alt  kr.  39.927.603,67 
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28. Forventede returpræmiekrav  

Præmiehensættelserne er opgjort som præmie, der er indbetalt af for-

sikringstagere, men som Alpha grundet konkursen endnu ikke havde 

optjent, hvorfor beløbet må forventes at blive modsvaret af anmeldel-

ser om returpræmie fra forsikringstagere. De bogførte præmiehensæt-

telser udgjorde pr. 8. maj 2018 kr. 555.790.663. Pr. 31. januar 2023 

udgjorde de bogførte præmiehensættelser kr. 262.443.535.  

 

Forskellen i perioden skyldes hovedsageligt optjening af præmie frem 

til policernes lovbestemte ophør (den 11. august 2018), gennemførte 

porteføljeoverdragelser, samt at de forskellige garantifondsordninger 

foretager udbetaling af returpræmie. Disse udbetalinger og dermed 

faldet i præmiehensættelserne, vil forventeligt blive modsvaret af en 

tilsvarende anmeldelse fra de forskellige garantifondsordninger. Her-

til kommer kursreguleringer.  

 

Det må understreges, at kurator umiddelbart er af den opfattelse, at 

der på nuværende tidspunkt er indtrådt forældelse i forhold til retur-

præmiekrav. Kurator forventer derfor ikke flere returpræmiekrav. 

Dette vil i sagens natur kunne have en afgørende betydning i forhold 

til nærværende post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262.443.535,00 

   

29. Forventede skadeskrav 

Skadeshensættelserne er det beløb, der er hensat til dækning af for-

sikringstagers/skadelidtes skadeskrav. Kravet er udtryk for en bereg-

net værdi og kan således variere afhængig af de faktiske skadeskrav. 

Skadeshensættelserne var pr. 8. maj 2018 bogført til kr. 2.176.518.057. 

Pr. 31. januar 2023 udgjorde de bogførte hensættelser kr. 

1.866.661.751. 

 

Forskellen i beløbet i perioden relaterer sig hovedsageligt til, at de for-

skellige garantifondsordninger har foretaget udbetaling, samt at der 

ligeledes løbende er foretaget reguleringer i erstatningshensættel-

serne.  

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at der kan forekomme forven-

tede skadeskrav, der samtidig er anmeldt af en kreditor under de re-

gistrerede aktiver (pkt. 31), hvorfor der kan forekomme et vist overlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.866.661.751,00 
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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 indtræ-

der i forsikringstagerens hhv. skadelidtes krav mod konkursboet under de registrerede aktiver, jf. afsnit 

5.1.4.4 nedenfor. De respektive garantifondsordninger foretager fortsat udbetalinger.  

 

mellem pkt. 29 og 31. Dette forventes at blive udlignet over tid. kr. 

   

30. Fradrag for halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier 

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

relse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensi-

onskasser, berettiget til at fradrage indtil halvdelen af tilgodehavende 

forfaldne præmier. Tilgodehavendet udgjorde pr. 31. januar 2023 kr. 

46.014.600. Efterhånden som konkursboets tilgodehavende forfaldne 

præmier indbetales til konkursboet, vil midlerne tilgå de likvide inde-

ståender (pkt. 1). Fradraget udgjorde pr. 31. januar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

-23.007.300,00 

   

31. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede aktiver 

Pr. 31. januar 2023 var der registreret anmeldte krav under de regi-

strerede aktiver på i alt kr. 2.894.799.520,59. Det bemærkes, at der 

alene er tale om en foreløbig opgørelse af de anmeldte krav, idet de 

forskellige garantifondsordninger fortsat foretager udbetalinger og lø-

bende opdaterer deres anmeldelser. Dertil kommer, at nogen kredito-

rer 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. Dette forven-

tes at blive udlignet over tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.894.799.520,59 

   

32. Gæld til agenter og skadesbehandlere 

Konkursboet har pr. 31. januar 2023 bogført en gæld til agenter og 

skadesbehandlere på kr. 36.738.965. Gælden var tidligere medtaget 

under pkt. 5. kr. 36.738.965,00 

   

Passiver i alt kr. 5.037.636.471,59 
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Pr. 31. januar 2023 har de forskellige garantifondsordninger udbetalt i alt kr. 1.139.504.823 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. Kurator forventer 

således ikke, at der vil være passiver for kr. 5 mia. tilknyttet de registrerede aktiver ved konkursboets 

afslutning. Det er kurators foreløbige skøn, at passiverne tilknyttede de registrerede aktiver vil være 

mindre end kr. 3,5 mia. ved konkursboets afslutning. 

 

2.2 Øvrige passiver – tilknyttet de frie aktiver  

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

 

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. 34.101.391,31 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 97  kr. 83.509.720,90 

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

Øvrige passiver i alt kr. 880.846.220,74 

 

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.  

 

3. RETSSAGER OM OMSTØDELSE OG TILBAGEBETALINGSKRAV 

Som redegjort for i tidligere redegørelser har kurator færdiggjort sine omstødelsesundersøgelser i kon-

kursboet. Der henvises således overordnet til de tidligere redegørelser herom. 

 

For så vidt angår konkursboets mulige omstødelseskrav på kr. 562.500, der som led i kurators yderligere 

undersøgelser senere er blevet reduceret til kr. 284.715, bemærkes, at suspensionsaftalen fortsat er i 

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

begunstigede part omkring det mulige omstødelseskrav. 

 

Retssager – konkursboets tilbagebetalingskrav mod to nærtstående til tidligere ledelsesmedlemmer 
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Den 16. marts 2021 udtog konkursboet 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. Herudover udtog konkursboet den 28. april 2021 stævning mod en 

anden nærtstående til et tidligere ledelsesmedlem for de begunstigede beløb på samlet kr. 596.947 med 

tillæg af renter (påstanden blev korrigeret til kr. 589.025 under sagens forberedelse).  

 

Ved Retten i Helsingørs dom af 21. oktober 2022 (den første sag) blev ægtefællen til det tidligere ledel-

sesmedlem frifundet for betaling af kr. 589.025 med henvisning til, at forholdet efter rettens opfattelse 

ikke var omfattet af selskabslovens § 210. Kurator ankede dommen til Østre Landsret den 3. november 

2022, da dommen efter kurators opfattelse er forkert og i strid med andet tidligere landsretspraksis, og 

da retten i øvrigt ikke efter kurators opfattelse forholdt sig til sagens grundtema. Den 24. januar 2023 

indleverede indstævnte ankesvarskrift i sagen, hvilket kurator har gennemgået.  

 

Konkursboet afventer på nuværende tidspunkt berammelse af hovedforhandlingen ved Østre Landsret.  

 

Ved Retten i Helsingørs dom af 21. november 2021 (den anden sag) – dvs. efter ankefristens udløb i den 

første sag – i den anden sag blev ledelsesmedlemmets samlever frifundet for betaling af kr. 274.120 navn-

lig med henvisning til (på baggrund af en vidneforklaring afgivet af et tidligere ledelsesmedlem), at det 

efter rettens opfattelse var normal kutyme i forsikringsbranchen, at ægtefæller og samlevere deltager på 

forretningsrejser og til middage, og idet formålet med deltagelsen var at danne relationer til forretnings-

partnerne. Retten fandt derfor ikke, at de afholdte udgifter klart fremstod som private.   

  

Konkursboet har af procesøkonomiske grunde besluttet ikke at anke denne dom, idet der herved er lagt 

vægt på sagsgenstandens relativt begrænsede værdi på kr. 274.120. 

 

Arbejdet med at forfølge tilbagebetalingskravene pågår således fortsat i relation til påankede dom, som 

nu verserer ved Østre Landsret. 

 

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, og der henvises til de tidligere redegørelser 

herom.  

 

5. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORGANGNE PERIODE  
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Kurators arbejde i perioden siden sidste redegørelse (dateret 8. september 2022) og indtil den 31. januar 

2023 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 2023 var bogført med en samlet værdi på kr. 18.582.161, jf. afsnit 1.2, pkt. 2.  

 

Administrationen sker fortsat i samarbejde med UBS og Sydbank A/S, der administrerer konkursboets 

værdipapirbeholdning. 

 

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

i den sammenhæng løbende vurderet konkursboets værdipapirinvesteringspolitik, herunder også i for-

hold til behovet for likvider til betaling af den løbende drift. Der er i den forgangne periode gennemført 

et udtræk på selskabets værdipapirdepot på ca. kr. 32.270.000, hvilke er tilgået det likvide indestående.  

 

Den løbende pleje af værdipapirbeholdning pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 14 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 er-

statningshensættelserne og tilgodehavender hos reassurandører, jf. afsnit 1.2, pkt. 3 og 4.  

 

Kurators arbejde med reassurancen har overordnet medført, at der siden konkursens indtræden er ind-

betalt i alt ca. kr. 896.770.000 til konkursboet fra reassurandørerne (opgjort pr. 31. januar 2023). I den 

forgangne periode på 6 måneder er der indbetalt kr. 65.300.000 fra reassurandørerne.  
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Håndteringen af konkursboets reassurance har i den forgangne periode fortsat været koncentreret om 

den løbende opgørelse og opkrævning af konkursboets reassurancetilgodehavende. Håndteringen af re-

assurancen involverer fortsat komplicerede problemstillinger, som kurator løbende, og på daglig basis, 

vurderer og håndterer. Kurator har i den forbindelse fortsat daglige drøftelser med reassurandørerne 

samt konkursboets medarbejdere vedrørende opgørelse, afstemning og indbetaling af reassurancetilgo-

dehavender til konkursboet samt andre driftsmæssige forhold. Dette arbejde forventes at pågå så længe, 

der er åbne skader med reassurancedækning.  

Kurator har fortsat fokus på at sikre, at betalinger fra reassurandører sker direkte til konkursboet og 

ikke via konkursboets forsikringsmæglere, så vidt det i øvrigt er muligt. Det bemærkes i den forbindelse, 

at der i forhold til en række asiatiske reassurandører har været udfordringer med at implementere den 

direkte betaling fra reassurandørerne til konkursboet, og kurator har derfor været i dialog med den rele-

vante forsikringsmægler og de relevante reassurandører. På den baggrund har kurator set sig nødsaget 

til delvist at gå tilbage til udgangspunktet om, at indbetalinger først sker til forsikringsmægleren, som 

derefter indbetaler til konkursboet, herunder også at kommunikationen sker via mægleren og ikke di-

rekte med reassurandørerne. Dette skaber en øget risiko for konkursboet, idet betalinger er længere un-

dervejs, men på den anden side, er det også uholdbart, hvis de ændrede arbejdsgange reelt stopper de 

faktiske betalinger. 

 

Kurator har i den forgange periode fortsat haft dialog med en anden mægler omkring en enkelt reassu-

randør, der ikke har afregnet direkte til konkursboet som forventet. Kurator afventer fortsat betaling fra 

reassurandøren og er fortsat i dialog med mægleren herom. Det kan ultimativt blive nødvendigt at ind-

lede voldgiftssag herom, men kurator vurderer at dette endnu ikke er aktuelt. 

 

For så vidt angår rapportering af storskader til reassurandørerne, har kurator tidligere implementeret 

et nyt automatiseret rapporteringsformat til brug for rapportering af storskader til reassurandørerne. 

Rapporteringsformatet smidiggør og tydeliggør den generelle udvikling i skadeskravene. Herudover let-

ter rapporteringsformatet rapporteringen til reassurandørerne og sikrer samtidig en effektiv og rettidig 

rapportering af storskader, hvilket i sidste ende sikrer konkursboets væsentlige reassurancetilgodeha-

vende. Dette arbejde håndteres løbende af kurator.  
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På flere storskader skal der årligt foretages en indeksering for at tage højde for prisudviklingen fra ska-

detidspunktet, indtil der foretages betaling. Kurator har i den forgangne periode opdateret indekserin-

gerne på en række storskader som følge af yderligere udbetalinger og efterfølgende udsendte opkrævnin-

ger til de relevante reassurandører. På en række engelske storskader er det af de engelske domstolene 

besluttet, at de skadelidte – ud over dækning af skadeudgifter – skal tildeles en livsvarig periodisk ydelse 

(på engelsk en ”PPO”, hvilket er en forkortelse for Periodic Payment Order). Kurator vil løbende opkræve 

dækningen hos reassurandørerne. Kurator afsøger fortsat muligheden for overdragelse af skadesager 

med PPO’s på grund af det lange afløb, som ofte strækker sig over 30 - 50 år. 

 

Endvidere har kurators arbejde i den forgangne periode fortsat vedrørt afdækning af mulighederne for 

kommutering, hvor afløbet kan fastslås med en stor grad af sandsynlighed. Kurator koncentrerer sig på 

nuværende tidspunkt om kommutering af de såkaldte ”Quota Share” kontrakter. De ovenfor nævnte in-

dekseringer påvirker i nogen grad det maksimale beløb reassurandørerne hæfter for under ”Quota Share” 

kontrakterne, hvilket forhold indgår i drøftelserne om kommuteringstilbud med de relevante reassuran-

dører. Beregningerne, der ligger til grund herfor, er komplicerede.  

 

I de tilfælde, hvor en skade har udviklet sig til en PPO, holdes skaden uden for kommutering, da afløbs-

resultatet er uforudsigeligt og kan variere med flere millioner kroner. Det endelige kommuteringsbeløb 

vil bero på en aftale mellem konkursboet og de enkelte reassurandører.   

 

Kurator har i den forgangne periode ligeledes løbende afholdt statusmøder for at sikre fremdrift i kom-

muteringsprocessen og fastslå reserver, og kurator har samtidig opstartet nye såvel som fortsat forhand-

linger med en række reassurandører vedrørende kommuteringsaftaler, herunder haft dialog med reassu-

randørerne og udarbejdet kommuteringstilbud. Dette arbejder pågår fortsat.  

 

Kurator vurderer og afvejer herudover løbende processen for inddrivelse af konkursboets reassurancetil-

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

Kurator har i den forgangne periode deltaget i en række møder i London med relevante reassurandører 

og forsikringsmæglere for dels at få løst konkrete problemstillinger relateret til rapportering og afregning 

af konkursboets reassurancetilgodehavende, og dels for at sikre det løbende samarbejde og kommunika-

tion. 

 

Konkursboet har iværksat en voldgiftssag om et ældre reassurancetilgodehavende uden for Danmark. En 

række formalia har skullet opfyldes fra konkursboets side i den forbindelse. På grund af tredjemands 

forhold har sagens opstart trukket ud. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 729 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.2.1 Særligt om dansk arbejdsskade  

Indledningsvist bemærkes, at administrationen af porteføljen af danske arbejdsskader overgik fra Ar-

bejdsmarkedets Erhvervssikring (”AES”) til den Danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber pr. 

1. juli 2021. Overdragelsen har afstedkommet løbende korrespondance og drøftelser med konkursboets 

eksterne skadesbehandler vedrørende bl.a. afklaring af praktiske og generelle spørgsmål i relation til 

skadesbehandlerens arbejde for konkursboet/Garantifonden.  

 

Den generelle tendens i forhold til de åbne skader på dansk arbejdsskade er, at de udvikler sig nega-

tivt/forøges, hvilket derfor også viser sig i konkursboets rapportering til de relevante reassurandører. 

Reassurandørerne følger udviklingen tæt og har i den forbindelse flere spørgsmål til konkursboet, der 

navnlig relaterer sig til årsagerne til stigningerne i betalte skader og reserver.  

 

I den forgangne periode har kurator fortsat haft drøftelser og møder med den eksterne skadesbehandler 

vedrørende bl.a. opgørelse af skader uden komplette oplysninger, dvs. ukendte skader, skader uden poli-

cenummer eller skader hvor det ikke har været muligt at identificere skadesanmelder, herunder i forhold 

koordinering for behandlingen af skaderne.  

 

Konkursboets medarbejdere har i den forgangne periode gennemgået ca. 900 skader manuelt med henblik 

på at få identificeret skadesanmelder. Gennemgangen har foreløbigt afstedkommet, at 68 skadessager er 

kvalificeret som berettigede skadessager med Alpha som forsikringsgiver. Herudover udestår ca. 161 

skadessager, som kræver yderligere undersøgelser.  

 

Endvidere har kurator foretaget nærmere undersøgelser relateret til Højesterets dom af 27. april 2022 

(U.2022.2879H), i hvilken forbindelse Højesteret tog stilling til, om de sagsøgte, der var tilkendt erhvervs-

evnetabserstatning i medfør af arbejdsskadesikringsloven, havde krav på forretning af beløbet før eller 

efter indeholdelse af skat, idet beløbene var udbetalt for sent. Højesteret fandt, at forretningen skulle ske 

før indeholdelse af skat (bruttobeløbet). Dommen ændrer dermed praksis for, hvordan forretningen hidtil 

har været fastsat, når erstatningsbeløb blev udbetalt for sent. Kurator har på den baggrund udarbejdet 

en orienteringsskrivelse til reassurandørerne om dommen, herunder gjort opmærksom på, at de fastsatte 

reserver på dansk arbejdsskade kan være for lave set i lyset af Højesterets dom. I samme orienterings-

skrivelse har kurator endvidere orienteret om konkursboets eksterne skadebehandlers vurdering af ska-

desreserverne på dansk arbejdsskade.  

 

Endelig har kurator i forbindelse med inddrivelsen af reassurancen modtaget henvendelser fra reassu-

randører med konkrete spørgsmål til dansk arbejdsskade, hvilke kurator har besvaret.  

 

Arbejdet pågår fortsat.  
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 117 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 2023 kr. 9.275.639, jf. afsnit 1.2, pkt. 5. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at konkurs-

boets tilgodehavende på kr. 46.014.600 i form af forfaldne præmier indgår med 50 % af værdien (kr. 

23.007.300) i konkursboets passiver tilknyttet de registrerede aktiver, jf. afsnit 2.1, pkt. 30, i henhold til 

§ 5, litra 4, i den dagældende bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firma-

pensionskasser. 

 

Posten dækker hovedsageligt over konkursboets tilgodehavende i form af præmietilgodehavende hos 

agenter, herunder de anlagte retssager mod agenter og skadesbehandlere.  

 

Som anført i de tidligere redegørelser har kurator inddrevet samtlige midler på skadeskonti. Der er re-

degjort nærmere for konkursboets anlagte retssager under afsnit 5.1.4.7. Endvidere er der redegjort nær-

mere for de anlagte sager om krav på uoptjent agentprovision under afsnit 5.1.3.1. 

 

Kurator har herudover i den forgangne periode fortsat forstået inddrivelsen af udestående selvrisikobeløb 

hos forsikringstagere på i alt 40 sager (ved en fejl noteret 42 sager i tidligere redegørelse), hvoraf 3 fortsat 

er åbne. På nuværende tidspunkt har kurator inddrevet et samlet selvrisikobeløb på kr. 241.047 (kr. 

136.373,86 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 be-

løbet skal tilgå de registrerede aktiver, vil beløbet efterfølgende blive omposteret/flyttet.  

 

Som redegjort for i de tidligere redegørelser har kurator forsat arbejdet med at afdække, hvorvidt Garan-

tifonden for skadesforsikringsselskaber har separatistret til selvrisikobeløb på de skadeskrav, som Ga-

rantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker.  

 

Arbejdet relateret til konkursboets tilgodehavende pågår fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 74 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.3.1 Tilbagesøgning af uoptjent agentprovision 
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Som oplyst i de tidligere redegørelser har kurator på vegne af konkursboet rejst krav på tilbagebetaling 

af uoptjent agentprovision over for en række af konkursboets tidligere agenter. 

 

Der er verserer på nuværende tidspunkt i alt 6 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). 

 

Sagen var oprindeligt berammet til hovedforhandling den 7. og 8. marts 2023, men er sidenhen ombe-

rammet til den 18. – 20. september 2023. 

 

Kurator har i den forgangne periode udarbejdet yderligere processkrift i sagen, ligesom kurator har mod-

taget og gennemgået processkrift fra modparten. Derudover har kurator anvendt tid på forberedelse af 

hovedforhandling, udarbejdelse af ekstrakt, materialesamling mv.   

 

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 processkrift i sagen, ligesom kurator har modtaget og 

gennemgået processkrift fra modparten. Kurator har endvidere deltaget i forberedende retsmøder og er 

påbegyndt udarbejdelse af skønstema. Kurator har i den forgangne periode henvendt sig til mulige rele-

vante skønsmænd. Der er foreløbigt ikke fundet en egnet skønsmand, og sagen udestår således fortsat på 

syn og skøn. 

 

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. 

 

Sagen blev hovedforhandlet den 10. og 11. januar 2023, hvor retten udpegede to sagkyndige dommere til 

behandling af sagen. Der afsiges dom i sagen den 8. marts 2023. 
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Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på forberedelse af hovedforhandling, udarbejdelse af 

påstandsdokument, ekstrakt og materialesamling, vidnespørgsmål, samt gennemførelse af hovedfor-

handlingen.  

 

4) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Italien 

 

Kurator anlagde den 7. maj 2022 sag mod en tidligere agent med påstand om betaling af EUR 47.032,00 

(ca. kr. 350.000). 

 

Det bemærkes, at kurator i løbet af foråret 2022 blev bekendt med et yderligere krav på præmietilgode-

havende mod agenten. Påstandsbeløbet blev efterfølgende forhøjet til EUR 576.831,42 (ca. kr. 4.292.000). 

 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på deltagelse i forberedende retsmøder, samt udarbej-

delse af yderligere processkrifter.  

 

5) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Fransk Polynesien 

 

Kurator har tidligere anlagt sag mod en tidligere agent hjemmehørende i Fransk Polynesien med påstand 

om betaling af EUR 662.693,59 (ca. kr. 4.930.000). 

 

Det bemærkes, at en stor del af kurators arbejde har bestået i at få stævningen forkyndt. Udfordringen 

har nærmere bestået i, at agenten er et selskab med adresse på stillehavsøerne Wallis & Futuna. Øerne 

er et fransk oversøisk territorie, og konkursboet har derfor modtaget bistand fra en fransk advokat til 

forkyndelsen. Stævningen blev forkyndt den 14. november 2022, og modparten indleverede herefter svar-

skrift den 27. januar 2023. Modparten har tiltrådt, at sagen henvises til Sø- og Handelsretten henset til 

sagens karakter, og sagen udestår nu på gennemførelse af et telefonisk retsmøde i marts 2023.  

 

6) Retssag anlagt mod en tidligere agent i Storbritannien  

 

Kurator har tidligere anlagt sag mod en tidligere agent hjemmehørende i Storbritannien med påstand 

om betaling af GBP 90.569 (ca. kr. 760.000). 

 

Kurator har anvendt tid på at få klarlagt kravets størrelse, idet konkursboets forbindelsesadvokat har 

oplyst, at en større del af provisionen reelt kunne være et såkaldt ”brokerage fee”, hvorved menes, at 

mægleren straksoptjener sin provision. Såfremt dette er tilfældet, har konkursboet intet krav mod agen-

ten. 
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Henset hertil, samt det forhold at omkostningerne forbundet med at forfølge kravet ikke stod mål med et 

eventuelt provenu, anbefalede forbindelsesadvokaten, at konkursboet indgik et forlig med modparten.  

 

Sagen blev derfor forligt på betaling af GBP 20.000, hvilket er tilgået konkursboet. 

 

7)  Krav på uoptjent agentprovision hos en tidligere agent i Tyskland  

 

Sagen vedrører et krav på uoptjent agentprovision på EUR 500.403 (ca. kr. 3.724.000). Arbejdet forbundet 

med sagen har hovedsageligt bestået i at afklare pengestrømmene mellem parterne.  

 

Kurator har løbende oversendt sagsmateriale til konkursboets forbindelsesadvokat og har i den forbin-

delse besvaret spørgsmål fra advokaten vedrørende pengestrømmene og forretningsstrukturen.  

 

Det bemærkes, at agenten har bestridt konkursboets krav på uoptjent agentprovision med henvisning til 

pengestrømmene.  

 

Agenten har i den forbindelse gjort gældende, at agenten betalte en nettopræmie til Alpha mod retten til 

at udstede et forsikringscertifikat, og at det således var avancen ved videresalget af forsikringscertifika-

tet, der reelt udgjorde agentens provision. Derudover har agenten rejst et modkrav på EUR 911.093,05 

med henvisning til et antal usolgte forsikringscertifikater på tidspunktet for konkursdekretet. Kurator 

har gennemgået modkravets bagvedliggende datagrundlag og har i den forbindelse identificeret væsent-

lige uoverensstemmelser, hvorfor konkursboet har bestridt modkravet.   

 

Af hensyn til forældelse har konkursboets forbindelsesadvokat på vegne af konkursboet indgået en su-

spensionsaftale med agenten, der udløber den 6. maj 2023. 

 

 

 

 

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

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 536 juristtimer siden sidste redegørelse.  

 

5.1.4 Arbejde relateret til håndtering af driften  

5.1.4.1 Håndtering af skadesbehandlingen  
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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 skadesbehandlingen ved de eksiste-

rende skadesbehandlere, således at den løbende skadesbehandling i videst mulige omfang forsatte i over-

ensstemmelse med de eksisterende skadesbehandlingsaftaler. Enkelte skadesporteføljer blev efterføl-

gende 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 ska-

desbehandling. Dette arbejde vil pågå så længe, der er åbne skader. 

 

Kurator har fortsat indgående og omfattende drøftelser og korrespondance med de tilknyttede skadesbe-

handlere vedrørende processen for afvisning af skader anmeldt efter policernes ophør, processen for rap-

portering af godkendte skader til konkursboet, Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og/eller an-

dre nationale garantifondsordninger, samt om den konkrete skadesbehandling af specifikke skadessager.  

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft arbejde forbundet med at iværksætte en proces for en 

opdateret og struktureret tilgang til kontakten med skadesbehandlerne. Processen skal sikre kontinuer-

lig dialog med skadesbehandlerne, herunder om skadeshåndtering og rapportering af skader til de for-

skellige garantifondsordninger og til konkursboets gældbog.  

 

Kurator har således i den forgangne periode kontaktet og afholdt møder med de tilknyttede skadesbe-

handlere for at følge op på den løbende skadesbehandling, rapporteringen til konkursboet mv. Dette ar-

bejde pågår fortsat. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at der aktuelt fortsat er åbne skader på 64 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 fortsat åbne skader af en sådan størrelse og kompleksitet, at de kræver kurators løbende involve-

ring i skadesbehandlingen af de konkrete skader, herunder også i forhold til fastsættelse af reserverne, 

hvilket har stor betydning i forhold til konkursboets reassurancetilgodehavende. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 627 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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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. 

 

Som redegjort for i de tidligere redegørelser, blev Gefion Finans A/S, der ligeledes er et konkursramt 

forsikringsselskab, taget under konkurs den 7. juni 2021.  

 

Den 1. februar 2022 flyttede Gefion Finans A/S under konkurs til lokalerne, hvor også Alpha og Qudos 

Insurance A/S under konkurs har lejemål med henblik på, at konkursboerne kunne dele lejemål, ressour-

cer, erfaringer mv.  

 

Herudover har kurator i den forgangne periode fortsat løbende anvendt tid på gennemgang af de omkost-

ninger som Alpha har afholdt vedrørende lejemålets fællesudgifter samt øvrige driftsomkostninger, idet 

Qudos Insurance A/S under konkurs og Gefion Finans A/S under konkurs som følge af fremlejekontrakten 

med Alpha og aftale om fordeling af omkostninger mellem Alpha, Qudos Insurance A/S under konkurs og 

Gefion Finans A/S under konkurs (herefter ”omkostningssplitaftalen”) fortsat skal afholde en forholds-

mæssig 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, og fra Alpha til Gefion Finans A/S under konkurs, for så vidt angår den forholdsmæs-

sige andel af de afholdte omkostninger i den forgangne periode, som Qudos Insurance A/S under konkurs 

og Gefion Finans A/S under konkurs skal afholde ifølge fremlejekontrakten og omkostningssplitaftalen.  

 

Som led i den løbende drift har kurator tillige i den forgangne periode været i kontakt med TDC, der har 

oplyst til konkursboet, at de af tekniske årsager ville opsige konkursboets fastnettelefoner. Kurator har 

i den forbindelse tegnet mobilabonnementer til konkursboets berørte medarbejder, i hvilken forbindelse 

kurator har brugt tid på at fremskaffe dokumentation på, at der ikke var tale om et sædvanligt kon-

kursbo. I forlængelse heraf har kurator i øvrigt undersøgt beskatningsreglerne for fri telefon, ligesom 

kurator har udarbejdet en samtykkeerklæring til de medarbejdere, der ikke har ønsket fri telefon.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 64 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

5.1.4.3 Håndtering af konkursboets medarbejdere  
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Kurator har i den forgangne periode fortsat løbende håndteret sædvanlige medarbejderforhold som i en-

hver anden virksomhed i drift, herunder angående sygdom, ferie, opsigelse osv.  

 

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

sourcerne i konkursboet. Der er i den forgangne periode fratrådt en medarbejder i bogholderiet. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 47 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, grønkort-bureauer, her-

under DFIM, såvel som andre nationale garantifondsordninger, herunder Financial 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 processen for udveksling af skades-/returpræmiekrav mellem de respektive garantifonde 

og konkursboet, drøftelser omkring beregningen af forsikringstagerens krav på returpræmie, samt pro-

cessen for anmeldelse af skades-/returpræmiekrav i konkursboet. 

 

Det bemærkes, at de forskellige garantifondsordninger fortsat behandler og udbetaler skades- og retur-

præmiekrav til forsikringstagerne/skadelidte, og kurator er fortsat løbende involveret i garantifondenes 

behandling og udbetaling af de anmeldte skades-/returpræmiekrav.  

 

Som angivet i tidligere redegørelser har kurator haft indgående drøftelser med de respektive garanti-

fondsordninger vedrørende anmeldelse af deres subrogationskrav i konkursboet, herunder særligt vedrø-

rende konkursboets dokumentationskrav til brug for kurators efterfølgende fordringsprøvelse af kravene. 

Disse drøftelser pågår fortsat.  

 

Endelig har kurator haft løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre europæ-

iske 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. 48 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

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

delidte vedrørende deres krav på returpræmie og skadeskrav mod Alpha. 

 

Pr. 31. januar 2023 har kurator modtaget i alt ca. 6.407 henvendelser i den e-mailindbakke, som kurators 

kontor løbende håndterer. Dertil kommer fortsat et stort antal e-mails sendt på anden vis til kurators 

kontor, telefoniske henvendelser samt fysisk post og forkyndelser at dokumenter. 

 

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 garan-

tifondsordninger, 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 lø-

bende udbetalinger af godkendte skadeskrav til skadelidte.  

 

Herudover har kurator i den forgangne periode fortsat løbende opdateret og ajourført konkursboets hjem-

meside (www.alphagroup.dk) med information til forsikringstagerne og de skadelidte med relevant infor-

mation omkring deres forsikringsprodukt, samt anden relevant information omkring bobehandlingen.  

 

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

 

5.1.4.6 Retssager anlagt mod konkursboet efter dekret  

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på retssagerne anlagt mod Alpha efter konkurs-

dekretets 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. 

 

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 derigennem at sikre, at retssagerne håndteres i overensstem-

melse med konkursboets instrukser.  

http://www.alphagroup.dk/
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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 stæv-

ning 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 samt i overensstemmelse med reglerne i Solvens-II direktivet.  

 

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. Afklaring af konkrete forhold i retssagerne anlagt efter dekret pågår fortsat. 

 

Den 26. oktober 2022 blev konkursboet sagsøgt ved en domstol i Auckland, New Zealand, af et konkurs-

ramt reassuranceselskab hjemmehørende på New Zealand med påstand om omstødelse af to betalinger 

til Alpha, herunder hhv. en betaling til Alpha foretaget den 16. februar 2018 på EUR 25 mio. samt en 

betaling til Alpha foretaget den 14. februar 2018 på EUR 397.000.  

 

Kurator har i den forbindelse haft indgående drøftelser, telefoniske møder og korrespondance med kon-

kursboets forbindelsesadvokat på New Zealand vedrørende sagen, herunder i forhold til afklaring af fak-

tiske forhold, udeståender mv.  

 

Konkursboet indleverede den 14. november 2022 svarskrift i sagen. Arbejdet relateret til retssagen pågår 

fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 104 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.  

 

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 Storbritannien inden konkursdekre-

tets afsigelse  
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Som redegjort for i de tidligere redegørelser havde Alpha inden konkursens indtræden anlagt sag mod en 

tidligere agent og skadesbehandler i Storbritannien. Sagen vedrører overordnet erstatning indenfor kon-

trakt. Kurator meddelte den 24. august 2018 på baggrund af en vurdering af sagsgenstanden og proces-

risikoen 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 motorcykelfor-

sikringer. 

 

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 frifun-

det 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 konkurs-

boet 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 belys-

ning af konkursboets tab i relation til de tegnede indtegnede udstyrsforsikringer.  

 

Sagen udestår fortsat på syn og skøn, herunder udmeldelse af relevant skønsmand. 

 

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

 

Som redegjort for i de tidligere redegørelser anlagde kurator den 3. maj 2019 på vegne af Alpha 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. Retssagen blev grundet parternes aftalte 

værneting anlagt ved Københavns Byret. 

 

Den 2. juni 2020 blev sagen hovedforhandlet ved Københavns Byret.  
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Den 30. juni 2020 afsagde Københavns Byrets dom i sagen, i hvilken forbindelse den tidligere agent blev 

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

til Alpha. Herudover blev Alpha 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.   

 

Parterne indgik den 26. april 2021 en afdragsaftale om betaling af det tilkendte domsbeløb på EUR 

2.212.952,33. 

 

Der er foreløbigt tilgået konkursboet i alt EUR 276.000 (ca. kr. 2.054.000). 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 de tidligere redegørelser anlagde kurator den 26. marts 2020 sag an mod en tidligere 

agent i England med påstand om betaling af GBP 4.536.923,95, der udgjorde den tidligere agents mang-

lende afregning af forsikringspræmie til Alpha. Retssagen blev grundet værnetingsklausulen i parternes 

såkaldte ”Binder Agreement” anlagt ved Business and Property Courts of England and Wales Commer-

cial Court. Konkursboet antog i den forbindelse en ekstern engelsk advokat til at varetage Alphas inte-

resser i sagen. 

 

Parterne indgik forlig i sagen 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.  

 

Der er foreløbigt tilgået konkursboet i alt GBP 3.935.000 (ca. kr. 33.375.000). Næste afdrag på GBP 

112.500 skal erlægges den 31. december 2023, hvorefter der udestår sidste afdrag på GBP 112.500. 

 

Kurator påser løbende, at der sker indbetaling af afdrag til konkursboet i overensstemmelse med afdrag-

saftalens betalingsvilkår. 

 

 

 

 

Der er samlet på arbejdet relateret til ovenstående retssager anvendt ca. 97 juristtimer siden sidste re-

degørelse. 
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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.  

 

Gennemførelse af audits 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 garantifondsordning eller skal rettes mod konkursboet.  

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat gennemført audit ved flere af konkursboets tilknyttede ska-

desbehandlere. 

 

Kurator og konkursboets medarbejdere har i den forgangne periode således løbende haft drøftelser og 

korrespondance med skadesbehandlerne omkring koordinering og gennemførelse af audit hos de respek-

tive 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 er-

faringerne fra de tidligere gennemførte audits.  

 

Kurator har endvidere i den forgangne periode fortsat anvendt tid på opdatering og implementering af et 

nyt tilsynskoncept, der skal sikre, at Alpha agerer i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. 

 

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

tabehandleraftaler med konkursboets tilknyttede samarbejdspartnere, herunder de tilknyttede skades-

behandlere, for at sikre, at samarbejdspartnerne så vidt muligt overholder deres forpligtelser efter data-

beskyttelsesforordningen. Der har i den forbindelse fortsat været et betydeligt arbejde forbundet med 

risikovurdering af skadesbehandlerne, udarbejdelse af databehandleraftaler samt koordinering, herun-

der overvejelser omkring slettefrister, forhold omkring aftaleophør, tilbagelevering af data mv.  

 

Det bemærkes i den forbindelse, at kurator i den forgangne periode er blevet bekendt med et sikkerheds-

brud hos en skadesbehandler, hvorfor kurator har anvendt tid på håndteringen heraf.  

 

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. 197 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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5.1.4.9 Revision og løbende bogholderi  

Som redegjort for i de tidligere redegørelser ophørte konkursboets samarbejde med KPMG P/S med ud-

gangen af 2020, hvorefter konkursboet indgik en aftale Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

(herefter ”Deloitte”) om den fremadrettede regnskabsmæssige bistand til konkursboet. KPMG Accor Tax 

Partnerselskab bistår dog fortsat konkursboet vedrørende en række specifikke skatte- og afgiftsmæssige 

forhold. 

 

Kurator har i den forgangne periode haft løbende drøftelser og korrespondance med Deloitte omkring 

konkursboets regnskabsmæssige forhold, herunder i forhold til moms og lønsumsafgift.  

 

For så vidt angår det løbende bogholderi bemærkes, at kurators medarbejdere dagligt bistår med god-

kendelse af betalinger i banken samt 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 ind-

beretningen af skatter og afgifter i udlandet. 

 

Kurator er fortsat i dialog med skattemyndighederne i Storbritannien, Tyskland og Frankrig med henblik 

på tilbagesøgning af præmieskatter. I Storbritannien har kurator i samarbejde med konkursboets eks-

terne britiske advokat besvaret en række yderligere spørgsmål fra de britiske skattemyndigheder, og 

konkursboet afventer på nuværende tidspunkt en tilbagemelding fra de britiske skattemyndigheder.  

 

Vedrørende tilbagesøgningen af præmieskatterne i Tyskland bemærkes, at kurator, som beskrevet i de 

tidligere redegørelser, af de tyske skattemyndigheder er blevet gjort bekendt med, at en tysk agent alle-

rede har anmodet om tilbagebetaling af præmieskatter, og at denne anmodning ikke kan udelukke at 

vedrøre samme præmieskatteperiode, som kurator også har anmodet om tilbagebetaling for. Kurator har 

derfor rettet henvendelse til den tyske agent med henblik på en afklaring af, hvorvidt den tyske agents 

anmodning vedrører samme præmieskat som indeholdt i konkursboets anmodning.  

 

Det bemærkes, at den tyske agent har afvist at dele information om de policer, hvorpå der er søgt tilba-

gebetaling af præmieskatter. Dialogen med den tyske skattemyndighed forventes derfor at fylde mere i 

den kommende periode.  
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Vedrørende tilbagesøgningen i Frankrig har de franske skattemyndigheder efterspurgt en række yderli-

gere dokumentation. Kurator har i den forgangne periode været i dialog med Garantifonden for skades-

forsikringsselskaber med henblik på rekvirering af den nødvendige dokumentation. Derudover har kura-

tor søgt bistand ved skattekonsulenter i Frankrig med henblik på fortolkning af de franske skatteregler 

mv. Kurator afventer på nuværende tidspunkt en tilbagemelding fra de franske skattemyndigheder.   

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 278 juristtimer siden sidste redegørelse, heraf ca. 177 timer anvendt 

af kurators økonomimedarbejder. 

 

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 kon-

kursboets gældbog til registrering af krav under de registrerede aktiver, herunder forsikringstagernes 

krav på returpræmie og skadelidtes skadeskrav i konkursboet. Kurator har i den forbindelse fortsat an-

taget ekstern konsulentbistand til at bistå hermed, ligesom IT-kyndige personer fra kurators kontor også 

fortsat har bistået hermed. 

 

I den forgangne periode har kurator fortsat – med bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor 

samt eksterne IT-konsulenter – anvendt tid på tilpasning af relevante 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. Der pågår løbende test af de nye 

funktioner.  

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat anvendt tid på udarbejdelse af udførlige procedurer, der skal 

imødegå forekomsten af evt. fejlindlæsninger/-berigelser. 

 

Der er redegjort nærmere for arbejdet nedenfor, jf. afsnit 5.1.5.1 – 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 skadesforsikringsselska-

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

danmark Forsikring A/S. 
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Der er pr. 31. januar 2023 anmeldt i alt 22.857 returpræmiekrav gennem formularen, og der ses således 

ikke i den forgangne periode at være foretaget flere anmeldelser. 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 forsikringstagers krav mod konkursboet og evt. 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.  

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat 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 dæk-

ning fra FSCS og/eller Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, status for kravets behandling mv. 

Herudover har kurator deltaget i flere møder med Topdanmark Forsikring A/S vedrørende processen, 

formatet til brug for indlæsning mv. Arbejdet hermed pågår fortsat. 

 

Det er kurators forventning, at alt data fra webformularen er indlæst i kurators gældbog her i løbet af 

2023. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 70 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 rappor-

tering af godkendte skadeskrav fra de respektive skadesbehandlere til konkursboet.  

 

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 end-

videre, med bistand fra IT-kyndige personer fra kurators kontor samt eksterne IT-konsulenter, udarbej-

det en guide til brug for skadesbehandlernes rapportering.  

 

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

streret via en semi-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 2023 anmeldt 575 skadeskrav gennem formularen, hvorfor kurator forventer et 

betydeligt antal anmeldelser fremadrettet og ligeledes har intensiveret fokus på rapportering fra de re-

spektive skadesbehandlere. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 79 juristtimer siden sidste redegørelse.  
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5.1.5.3 Webformular til klagesager (klageformular) 

Kurator har i den forgange periode 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 dækning, her-

under 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 fortsat behandlet klagesagerne 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-

dere udarbejder herefter en indstilling til hver klage, hvorefter kurator efterfølgende gennemfører en 

formel fordringsprøvelse efter reglerne i konkurslovens kapitel 16. 

 

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

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

 

Pr. 31. januar 2023 er der i alt anmeldt ca. 77 klagesager via klageformularen i konkursboet. Det bemær-

kes, at kurator i forbindelse med behandlingen af klagesager har omklassificeret flere sager, idet de ikke 

udgjorde klager over afvist forsikringsdækning, men derimod anmeldelse af krav på returpræmie. Be-

handlingen af klagesager pågår således fortsat.  

  

Kurator er i den forgangne periode påbegyndt fordringsprøvelse af klagesagerne, jf. også afsnit 5.1.7. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 89 juristtimer siden sidste redegørelse.  

 

5.1.6 Kreditorers eventuelle særstilling i relation til reassurancetilgodehavender og andre 

aktiver  

5.1.6.1 Garantifonden for skadesforsikringsselskaber  

1. Fordringsprøvelse vedrørende Garantifonden for skadesforsikringsselskabers retstilling i kon-

kursboet i relation til genforsikringsindbetalinger 

http://www.alphagroup.com/
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Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser med Garantifonden for skadesforsik-

ringsselskaber om, hvorvidt Garantifonden har en særlig retsstilling i konkursboet, samt håndteringen 

af problemstillingen under en kommende fordringsprøvelsessag.   

 

Problemstillingen angår i det væsentligste, spørgsmålet om, hvorvidt Garantifonden for skadesforsik-

ringsselskaber har forlodsret/separatistret til de beløb, der allerede er kommet til udbetaling eller som i 

fremtiden kommer til udbetaling via Alphas genforsikringsprogram i relation til de skader, hvor Garan-

tifonden for skadesforsikringsselskaber har udbetalt eller i fremtiden udbetaler erstatninger til forsik-

ringstagere eller skadelidte.  

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har i denne forbindelse anmeldt et foreløbigt krav i kon-

kursboet på cirka kr. 1,8 mia. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har i samme forbindelse gjort 

gældende, at det anmeldte krav går forud for øvrige forsikringskreditorers krav i konkursboet, således at 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i vidt omfang skal fyldestgøres forud for disse.  

 

Kurator har efter aftale med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber tilrettelagt en proces med 

henblik på fordringsprøvelse af det anmeldte krav, idet kurator er uenig i de af Garantifonden fremførte 

synspunkter, herunder udlægningen af gældende ret. Det er aftalt med Garantifonden, at fordringsprø-

velsen mest hensigtsmæssigt bør tage udgangspunkt i nogle konkrete reassuranceindbetalinger til kon-

kursboet, som vedrører skader, som er dækket af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.  

 

Kurator finder, at standpunktet grundlæggende strider med det konkursretlige ligebehandlingsprincip 

og i øvrigt ikke har hjemmelsmæssig dækning. 

 

Den 21. september 2022 afviste kurator formelt det af Garantifonden for skadesforsikringsselskabers 

anmeldte krav. Kurator fastholdt afvisningen på fordringsprøvelsesmøde på kurators kontor den 5. okto-

ber 2022.  

 

Den 1. november 2022 udtog Garantifonden for skadesforsikringsselskaber stævning mod konkursboet.  

 

Kurator er påbegyndt udarbejdelse af svarskrift i sagen.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 219 juristimer siden sidste redegørelse.  

 

2. Fordringsprøvelse vedrørende spørgsmålet om Garantifonden for skadesforsikringsselskabers mu-

lighed for at udtage kapitaler efter dagældende § 54 i Lov om arbejdsskadesikring  
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Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser med Garantifonden for skadesforsik-

ringsselskaber om, hvorvidt Garantifonden har en særlig retsstilling i konkursboet i relation til at udtage 

aktiver efter dagældende § 54 i Lov om arbejdsskadesikring (”ASL”) i forbindelse med, at Garantifonden 

for skadesforsikringsselskaber har overtaget Alphas portefølje af arbejdsskadeforsikringer fra Arbejds-

markedet Erhvervssikring (jf. nærmere afsnit 5.1.6.3 nedenfor). 

 

Garantifonden har den 14. marts 2022 anmeldt et krav i konkursboet på kr. 488,2 mio. med forrang i 

forhold til alle øvrige kreditorer i konkursboet, herunder øvrige forsikringskreditorer, således at Garan-

tifonden skal fyldestgøres forud for disse. 

 

Kurator har efter aftale med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber tilrettelagt en proces med 

henblik på fordringsprøvelse af det anmeldte krav, idet kurator er uenig i de af Garantifonden for ska-

desforsikringsselskaber fremførte synspunkter, herunder udlægningen af gældende ret.  

 

Kurator har i den forgangne periode udarbejdet en motiveret afvisningsskrivelse, som blev sendt til Ga-

rantifonden for skadesforsikringsselskaber den 4. januar 2023.  

 

Sagen afventer nu kurators endelige indstilling og afholdelse af fordringsprøvelsesmøde.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 138 juristimer siden sidste redegørelse.  

 

3. Fordringsprøvelse vedrørende spørgsmålet om Garantifonden for skadesforsikringsselskabers mu-

lighed for at få dækket sine omkostninger af konkursboet  

 

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

skaber om, hvorvidt Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har mulighed for at få dækket visse af 

sine administrationsomkostninger af konkursboet, herunder om der gælder en anmeldelsesret herfor og 

i givet fald, med hvilken prioritet Garantifonden for skadesforsikringsselskabers omkostninger kan kræ-

ves dækket af konkursboet.  

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har den 9. juli 2022 anmeldt krav i konkursboet på cirka 

kr. 38,5 mio., med en række forbehold for at anmelde yderligere omkostningskrav.  

 

Dem 9. december 2022 fremsendte Garantifonden for skadesforsikringsselskaber en opdateret anmel-

delse i konkursboet på ca. kr. 91,3 mio. med opgørelse af omkostninger og øvrige krav. 
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Kurator har efter aftale med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber tilrettelagt en proces med 

henblik på fordringsprøvelse af det anmeldte krav, idet kurator er uenig i de af Garantifonden for ska-

desforsikringsselskabers fremførte synspunkter, herunder udlægningen af gældende ret.  

 

Kurator er i den forgangne periode påbegyndt udarbejdelse af afvisningsskrivelse.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 71 juristimer siden sidste redegørelse.  

 

5.1.6.2 Afgørelse fra EFTA-Domstolen af 10. marts 2020 

Som også redegjort for i tidligere redegørelser er kurator bekendt med, at en domstol i Liechtenstein har 

anmodet EFTA-domstolen om en rådgivende udtalelse vedrørende fortolkningen af Solvens II-direktivet, 

herunder spørgsmålet om, hvorvidt returpræmiekrav, der var opstået efter indledningen af konkursbe-

handlingen, skulle anses som et privilegeret/fortrinsstillet krav i direktivets forstand. EFTA-domstolen 

afsagde den 10. marts 2020 afgørelse i sagen.  

 

I sin afgørelse udtalte EFTA-domstolen, at returpræmiekrav opstået efter indledningen af en likvidation 

(konkursbehandling) ikke er omfattet af Solvens II-direktivets definition af et forsikringskrav (artikel 

268, stk. 1, litra g). 

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat foretaget undersøgelser af afgørelsens rækkevidde, herunder 

i forhold til afgørelsens betydning for konkursbehandlingen i Alpha og kreditorernes retsstilling.  

 

Arbejdet pågår fortsat.  

 

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

 

5.1.6.3 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

Som redegjort for i tidligere redegørelser, blev lovforslaget om Garantifonden for skadesforsikringssel-

skabers overtagelse af den danske arbejdsskadesportefølje fra AES vedtaget den 1. juni 2021, med virk-

ning fra den 1. juli 2021.  

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft drøftelser vedrørende den danske arbejdsskadesporte-

følje med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

 

De anvendte juristtimer er medtaget under afsnit 5.1.2.1 ovenfor.  

 



8. MARTS 2023 

8921265 BOR/SAWI 

 

 

 

Side 39 / 44 

 

 

5.1.7 Fordringsprøvelse  

Kurator har i den forgangne periode fordringsprøvet anmeldte klagekrav og påbegyndt udarbejdelse af 

indstillingsskrivelse til ca. 77 klagesager. Der er endnu ikke indkaldt til fordringsprøvelsesmøde i skifte-

retten. 

 

Det bemærkes, at klagesagerne hovedsageligt omhandler den situation, hvor skadesbehandleren har af-

vist at behandle skaden, herunder henset til, at der er tale om en skade på en ophørt police (skade ind-

trådt efter 11. august 2018) og/eller at skadelidte er uenig med skadesbehandleren i det tilkendte erstat-

ningskrav. Der har derudover også været udført arbejde omkring den generelle tilrettelæggelse af for-

dringsprøvelsen, herunder håndteringen af mange udenlandske kreditorer og gennemførelsen af (kom-

mende) masse-fordringsprøvelser. 

 

Kurator forventer at kunne indkalde til første fordringsprøvelsesmøde her i løbet af 2023. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 567 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

 

 

 

Der er således samlet anvendt ca. 4.320 timer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, hvoraf ca. 

177 timer vedrører regnskabskyndig medarbejder hos kurator. 

 

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

5.2.1 Salg af diverse løsøre 

Kurator har i den forgangne periode solgt en række aktiver, herunder 2 stk. konferenceborde i lyst træ 

med grå metalben, 6 stk. stol i krom og sort, 1. stk. ægte tæppe, 1 stk. Kerman persisk tæppe (295 x 400), 

1. stk. vinkøleskab (SMEG), 1 stk. printer (Print/kopi Ricoh MP C4501), 19 stk. reoler (4 rum) i lyst træ, 

2 stk. mindre skuffemoduler i lyst træ samt 2 stk. større skuffemoduler i lyst træ til en samlet pris på kr. 

19.500 ekskl. moms. Kurator har i den forbindelse udarbejdet bofaktura. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 3 juristtimer.  

 

5.2.2 Tilgodehavende hos Intercede 2408 Limited  
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Som redegjort for i tidligere redegørelser, har konkursboet et tilgodehavende på kr. 42.709.725 hos Inter-

cede 2408 Limited (herefter ”Intercede”) i henhold til låneaftale mellem parterne af den 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. 

 

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 Li-

miteds (nu under konkurs) garanti til sikkerhed for Intercedes tilbagebetaling til Alpha ikke blev forlæn-

get 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 even-

tuelle 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). 

  

Intercede er efterfølgende blevet genoprettet, og kurator har i forlængelse heraf iværksat inddrivelses-

skridt 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 tilgodehavendet.   

 

I den forgangne periode har kurator i samråd med konkursboets britiske advokat anvendt tid på at få 

udpeget en likvidator i Intercede med henblik på at få foretaget undersøgelser af Intercedes mulige akti-

ver.  

 

Likvidator er nu udpeget, og kurators arbejde afventer således resultatet af likvidators undersøgelser af 

Intercedes mulige aktiver.  

 

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

 

5.2.3 Tilgodehavende hos Beta Re AG 

Som redegjort for i tidligere redegørelser, har konkursboet 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.  
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Det bemærkes, at Beta Re AG blev taget under konkursbehandling i Schweiz den 9. marts 2021.  

 

Kurator havde forinden Beta Re AG’s konkurs forsøgt at afstemme konkursboets tilgodehavende i sam-

arbejde med Beta Re AG, hvilket imidlertid ikke lykkedes. 

 

Kurator har i den forgangne periode fortsat været i dialog med den schweiziske myndighed, der varetager 

behandlingen af Beta Re AG’s konkursbo. Det bemærkes, at det på baggrund af en overordnet gennem-

gang af ind- og udbetalinger fra Beta Re AG i perioden op til selskabets konkurs blev besluttet, at bl.a. 

ind- og udbetalinger fra Beta Re AG skulle undersøges nærmere. Gennemgangen afstedkom, at den 

schweiziske myndighed rejste tilbagebetalingskrav mod den tidligere ledelse og ejer af Beta Re AG. Efter 

det oplyste pågår der fortsat dialog mellem den schweiziske konkursmyndighed og Beta Re AG’s tidligere 

ledelse og ejer om kravets præcise omfang.  

 

Kurator kan således for nuværende ikke sige, hvorvidt ovenstående vil medføre aktiver til konkursboet.  

 

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

 

5.2.4 Retssager om omstødelses- og tilbagebetalingskrav 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på de anlagte retssager med påstand om tilbagebetaling 

af afholdte udgifter af privat karakter mod to 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. 147 juristimer siden sidste redegørelse.  

 

5.2.5 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.     
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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 redegjort for i tidligere redegørelse udtog kurator på vegne af konkursboet den 3. marts 2021 stæv-

ning 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, jf. 

straks nedenfor.  

 

Den 30. juni 2021 blev der indleveret svarskrift i sagen.  

 

Kurator indleverede replik samt udkast til syn og skønstema til retten den 8. april 2022. Der blev afholdt 

forberedende retsmøde i sagen den 29. august 2022, hvor der blev fastsat en frist for de sagsøgtes duplik 

den 1. februar 2023. På samme retsmøde tilkendegav retten, at hovedforhandling i sagen forventeligt vil 

blive berammet i første halvår 2025.  

 

Kurator har herudover den 11. april 2022 indgivet klage til Revisornævnet vedrørende den tidligere re-

visors påtegning af Alphas årsrapporter for 2016. Indklagede har frist for afgivelse af svarskrift den 1. 

marts 2023.  

 

Kurator har i den forgangsperiode anvendt tid på korrespondancer med retten og Revisornævnet (Næv-

nenes Hus), ligesom kurator har foretaget en række yderligere undersøgelser i forbindelse med rets- og 

klagesagen.  

 

Arbejdet med ovennævnte sager pågår dermed fortsat. 

 

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

 

5.2.6 Fordringsprøvelse  

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har anmeldt en række krav i konkursboet efter Alpha, her-

under et krav på indtægter fra reassurancen.  

 

En del af indtægten fra reassurancen vedrører verserende ”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. 
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Kurator har i den forgangne periode iværksat fordringsprøvelse af Garantifonden for skadesforsikrings-

selskabers krav, jf. afsnit 5.1.6.1. 

 

Endvidere har kurator i den forgangne periode foretaget indgående undersøgelser af formkravene ved 

kurators indstilling til afvisning af krav, herunder om konkursboet kan undlade at underrette kreditor 

ved anbefalet brev for at minimere portoomkostningerne i konkursboet, om der er sprogkrav mv.   

 

Undersøgelserne pågår fortsat.  

 

De anvendte juristtimer er medtaget under afsnit 5.1.6.1 ovenfor.  

 

5.2.7 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. 165 juristimer siden sidste redegørelse. 

 

 

Der er således anvendt ca. 432 juristtimer relateret til de frie aktiver siden sidste redegørelse. 

 

6. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET  

Der er således samlet anvendt ca. 4.752 timer på bobehandlingen, herunder ca. 4.143 juristtimer og ca. 

177 økonomitimer på arbejde relateret til de registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2, og ca. 432 juristtimer på 

arbejde relateret til de frie aktiver, jf. afsnit 1.3, i perioden fra den 1. august 2022 og indtil den 31. januar 

2023.  

 

7. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

7.1 Udbetalinger til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

Som redegjort for i de tidligere redegørelser udbetalte konkursboet i december 2021 kr. 422.423.046,45 

til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Endvidere har konkursboet i december 2022 udbetalt 

yderligere kr. 342.785.072,24 til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.  
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Baggrunden for udbetalingerne er, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er den største en-

keltkreditor i konkursboet, og henset til de allerede gennemførte udbetalinger foretaget af Garantifonden 

for skadesforsikringsselskaber, så er det utvivlsomt, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber vil 

have et stort krav ved konkursboets afslutning.  

 

Udbetalingerne er sket med et fuldt tilbagesøgningsforbehold, samt med et supplerende vilkår om en 

garantistillelse fra Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Danske Bank). Garantiens ordlyd er 

på forhånd blevet godkendt af kurator. 

 

De foretagne udbetalinger vil blive modregnet i Garantifonden for skadesforsikringsselskabers endelige 

dividende i konkursboet. 

 

7.2 Acontohonorar 

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

 

8. 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 

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 kon-

kursboet forventes at blive afsluttet. 

 

9. NÆSTE KREDITORINFORMATION  

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

ditorerne senest den 8. september 2023.  

 

København, den 8. marts 2023 

 

 

Boris Frederiksen 

Partner, Advokat (H) 
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