
Advokatfirmaet Poul Schmith 

Redegørelse i medfør af 

konkurslovens § 125, stk. 4 

Qudos Insurance AJS under konkurs, CVR-nr. 33956967 

Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling- K 43681 18-A 

16. OKTOBER 2019 

4003985 BOR/CAWI 

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

for boets forhold. 

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

1 25,  stk. l, dateret den 17 .  januar 20 19 og § 125, stk. 2, dateret den 16. april 2019. 

Boets aktuelle aktiver består af følgende: 

l. AKTIVER 

Om aktiverne bemærkes overordnet, at de opgjorte beløb er forbundet med betydelige usikkerhed, idet 

der er foretaget en lang række skøn over de fremtidige indtægter og krav, herunder opgørelsen af kravene 

under reassurancen. Hertil kommer, at betalingsevnen hos visse debitorer fortsat er tvivlsom. 

Kurator har i nærværende redegørelse anvendt selskabets egne beregninger og egen bogføring til opgø

relsen af selskabets aktiver. KPMG vil på et senere tidspunkt bistå kurator med revisionsmæssig bistand 

i forhold til opgørelse af selskabets værdier. 
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1.1 Kontoforhold 

16. OKTOBER 2019 

4003985 BOR/CAWI 

Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) havde på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse den 20. 

december 2018 i alt 27 åbne bankkonti hos Nordea Bank Danmark. 

Henset til, at kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har valgt at vide

reføre driften i selskabet med henblik på afviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet, har kurator 

valgt at opretholde en række af selskabets bankkonti, idet der i forbindelse med den løbende drift fortsat 

foretages indbetalinger og udbetalinger fra selskabets konti. 

Kurator har siden seneste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 16 . april 2019 

lukket 10  bankkonti, som efter kurators vurdering ikke var relevante for afviklingen af de forsikrings

illæssige aktiviteter. Selskabet har som følge heraf i alt 17 åbne bankkonti hos Nordea Bank Danmark. 

1.2 Registrerede aktiver 

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

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

ning samt forsikringstagernes krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. afsnit 2. 1 neden

for. Aktiverne dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nødvendige om

kostninger. 

I forhold til kurators seneste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 16 . april 

20 19 bemærkes særligt, at den opsummerede værdi for de registrerede aktiver i afsnit 1 .2,  side 3 ,  ved en 

fejl var opsummeret til kr. 1 .46 5 . 182. 177,20, hvilket retteligt burde være kr. 1 .453.479 .045,46 . 

De registrerede aktiver er pr. 3 1 .  august 2019 bogført til følgende: 

L Statsobligationer 

Selskabets statsobligationer udgør pr. 3 1 .  august 2019 

kr. 6 .908. 122,9 1, hvorfor aktivet er medtaget til denne værdi kr. 

2. Erhvervsobligationer 

Selskabets erhvervsobligationer udgør pr. 3 1 .  august 2019 

kr. 32.527.947, 13 . 

Forskellen i værdipapirbeholdningen i forhold til seneste re

degørelse relaterer sig til konkursboets salg af blandt andet 

New Nordie Finco obligationer samt udtrukne obligationer på 

6 .908 . 122,91 
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samlet set ca. kr. 46.900.000 samt kursregulering og renter. 

Provenuer fra salg og udtrukne værdipapirer er indgået i sel

skabets likvide indestående under afsnit 1 .2, punkt 4 neden

for. Aktivet er medtaget til den pålydende værdi 

3. Kapitalandele i datterselskab 

Selskabet har et bogført aktiv i form af kapitalandele i datter

selskabet ASG Forsikringsagentur A/S. Kapitalandelene er pr. 

3 1 .  august 2019 bogført til kr. 0,00. 

ASG Forsikringsagentur A/S blev den 25.  februar 2019 taget 

under likvidation og efterfølgende den 22. maj 2019 erklæret 

konkurs af Sø- og Handelsrettens skifteret. Kapitalandelene 

medtages til erindringsværdi af 

4. Likvide indestående 

Selskabets likvide indestående er pr. 3 1 .  august 2019 bogført 

til kr. 143 .702.220,29 .  

Forøgelsen af  det likvide indestående i forhold til seneste re

degørelse relaterer sig til konkursboets salg og udtrukne vær

dipapirer samt renteindtægter på i alt ca. kr. 40.400.000. Be

løbet er korrigeret for tab i forhold til afsnit 1 .2, punkt l og 2 

ovenfor. Hertil kommer, at der gennem hele perioden efter 

konkursdekretets afsigelse er afholdt løbende omkostninger 

fra de likvide midler forbundet med videreførelsen af driften i 

konkursboet på i alt ca. kr. 12.300.000. Aktivet er medtaget til 

den bogførte værdi af 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatningshen

sættelsen 

Selskabet har et bogført aktiv i form af nuværende og fremti

dige krav hos selskabets genforsikringsselskaber. Dette beløb 

er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet det endelige ak

tivs størrelse endnu ikke er kendt. Tilgodehavendet er derfor 

medtaget til den bogførte værdi pr. 3 1 . august 2019 på kr. 

1 .200.3 10.342,62. 

Forøgelsen af selskabets genforsikringsandel er primært rela

teret til, at selskabet har foretaget en genberegning af dele af 

selskabets forventede skadeserstatningskrav (afsnit 2 .1 ,  

punkt 2), hvilket har resulteret i en forøgelse af  det forventede 

krav og dermed genforsikringsandelen heraf. Hertil kommer 
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kr. 32.527 .947, 13 

kr. 1 ,00 

kr. 143 . 702.220,29 
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en mindre reduktion som følge af, at Garantifonden for Ska

desforsikringsselskaber er påbegyndt udbetaling af visse ska

der, hvilket medfører en reduktion af det forventede skadeser

statningskrav og dermed også genforsikringsandelen heraf. 

Reduktionen vil blive modsvaret af en tilsvarende forøgelse i 

tilgodehavende reassurance (afsnit 1 .2, punkt 6) . Aktivet er 

medtaget til den bogførte værdi af 

6. Tilgodehavende reassurance (genforsikring) 

Tilgodehavendet er pr. 3 1 .  august 2019 bogført til kr. 

199 .472.558 , 10.  Forøgelsen i forhold til seneste redegørelse er 

relateret til bogføringen af genforsikringsandele hos selska

bets genforsikringsselskaber, som følge af skadesudbetalin

gerne fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Til

godehavendet er medtaget til den bogførte værdi 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort) 

kr. 

kr. 

kr. 
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1.200.3 10.34 2,62 

199 .472.558, 1 0  

1.582.921.192,05 

Det bemærkes, at der i perioden fra seneste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2 ,  dateret 

den 16.  april 2019,  er sket en forøgelse af de registrerede aktiver på kr. 1 17 .739 .014,84, hvilket primært 

er begrundet i forøgelsen af genforsikringsandelen af erstatningshensættelsen (afsnit 1 .2, punkt 5) og 

forøgelsen af tilgodehavende fra selskabets genforsikringsselskaber (afsnit 1 .2, punkt 6) . 

Samtidig har der været afholdt omkostninger forbundet med driften af konkursboet, herunder betaling 

af diverse driftsudgifter samt betaling af eksterne skadesbehandlere og advokater med henblik på at 

sikre inddrivelsen af selskabets aktiver samt arbejdet med at opgøre og begrænse passiverne. Disse om

kostninger indgår som en reduktion af de registrerede aktiver. 

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 den del af de 

forsikringsmæssige krav, der ikke opnår dækning via de registrerede aktiver. Dette er blandt andet de 

almindelige driftskreditorer, jf. afsnit 2.2 nedenfor. 

De frie aktiver er pr. 3 1 .  august 20 19 bogført til følgende: 

7. Tilgodehavende hos forsikringsmæglere/agenter 

Selskabet havde på tidspunktet for konkursens indtræden et 

bogført aktiv hos selskabets forsikringsmæglere/agenter på 
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kr. 84.251 .990.  Tilgodehavendet udgør midler på konti hos 

skadesbehandlere til betaling af skader. Henset til, at skades

behandlerne ikke modtog yderligere midler til betaling af ska

der under selskabets forudgående likvidationsbehandling, vi

des det ikke med sikkerhed, hvilket beløb, som fortsat indestår 

som midler på konti hos skades behandlerne. Kurator er på nu

værende tidspunkt ved at undersøge dette nærmere. Aktivet 

er foreløbigt medtaget til erindringsværdi af 

8. Inventar mv. 

Selskabets inventar består af diverse kontormøbler, pc'er, 

skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 3 1 .  august 

20 19 bogført til kr. 50.000,00, idet der i forhold til seneste re

degørelse er foretaget en ekstraordinær nedskrivning som 

følge af, at selskabet er taget under konkursbehandling. In

ventaret er foreløbigt medtaget til den bogførte værdi 

9. Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber 

Selskabet har et bogført aktiv i form af tilgodehavende hos 

koncernforbundne selskaber, som pr. 3 1 .  august 2019 er bog

ført til kr. 20. 773 .896,22. 

I forhold til seneste redegørelse er tilgodehavendet nedbragt 

med ca. kr. 3 00.000 som følge af indbetaling af regresser ved

rørende datterselskabet ASG Forsikringsagentur AJS, som er 

indbetalt direkte til konkursboet. Aktivet er foreløbigt medta

get til den bogførte værdi. 

10. Huslejedepositum-Kongevejen 371 

Selskabet har indtil februar 2018 drevet virksomhed fra lejede 

lokaler beliggende Kongevejen 3 7 1, 2840 Holte. Huslejedepo

sitummet er pr. 3 1 .  august 20 19 bogført til kr. 3 17 .899,24. Ku

rator er på nuværende tidspunkt ved at undersøge lejeforhol

dene nærmere, hvorfor huslejedepositummet foreløbigt er 

kr. 

kr. 

kr. 

medtaget til erindringsværdi af kr. 

11. Huslejedepositum- Købmagergade 

Selskabet drev på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse 

virksomhed fra lejede lokaler beliggende Købmagergade 22, 3 ,  

3,  1 150 København K. Huslejedepositummet for lejemålet er 

pr. 3 1 .  august 2019 bogført til kr. 1 .652.299 . Kurator er på nu

værende tidspunkt i dialog med udlejer vedrørende opgørelsen 
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1 ,00 

50.000,00 

20.773 .896,22 

1,00 
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af istandsættelsesforpligtigelserne for lejemålet, hvorfor hus

lejedepositummet foreløbigt er medtaget til erindringsværdi af kr. 

1 2. Huslejedepositum- London 

Selskabet drev på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse 

virksomhed fra lejede lokaler beliggende i London. Huslejede

positummet for lejemålet er pr. 3 1 . august 2019 bogført til kr. 

1 .007.584,83 . Kurator er på nuværende tidspunkt ved at un

dersøge lejeforholdene nærmere, hvorfor huslejedepositum fo

reløbig er medtaget til erindringsværdi af 

13. Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr knyttet 

til driften i konkursboet og goodwill. Aktivet er pr. 3 1 .  august 

20 19 bogført til kr. O, idet der i forhold til seneste redegørelse 

er foretaget en ekstraordinær nedskrivning på kr. 

14.404.947,56 som følge af, at selskabet er taget under kon

kursbehandling. Aktivet er medtaget til den bogførte værdi af 

14. Indestående på klientkonto 

Indeståendet udgør pr. 3 1 .  august 2019 kr. 258 .839,23 

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig en 

bloc nedskrivning) 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 
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1 ,00 

1 ,00 

0,00 

258.839,23 

5.000.000,00 

Nedenfor er angivet de passiver, der har fortrinsret til dækning af de registrerede aktiver, j f. ovenfor 

afsnit 1 .2. 

l. Forventede returpræmiekrav 

Det forventede returpræmiekrav er pr. 3 1 .  august 2019 bogført 

til kr. 188 .8 19 .877,8 1 .  Kravet er opgjort efter de samme prin

cipper, som blev anvendt ved opgørelse af selskabets præmie

hensættelser. Beløbet repræsenterer præmie indbetalt af for

sikringstagere, men som selskabet grundet konkursen endnu 

ikke har optjent, hvorfor beløbet må forventes at blive modsva

ret af anmeldelser om returpræmie fra forsikringstagere. 
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Det samlede returpræmiekrav forventes at modsvare præmie

hensættelsen med tillæg af et ukendt men ikke ubetydeligt be

løb blandt andet henset til, at der aktuelt foregår drøftelser 

samt undersøgelser omkring beregningsmetoden for returpræ

mie på de enkelte forsikringsprodukter. 

Reduktionen i det forventede returpræmiekrav i forhold til se

neste redegørelse følger primært af, at en del af selskabets for

sikringspolicer har været i kraft i konkursperioden, hvorfor sel

skabet har optjent en del af præmiehensættelsen i denne peri

ode, som derfor ikke forventes anmeldt som returpræmiekrav. 

Herudover er der policer, der har været opsagt inden selskabets 

konkurs, men hvor registreringen heraf er foretaget efter de

kret. Returpræmiekrav vedrørende disse policer er udbetalt til 

forsikringstagerne, hvilket har reduceret præmiehensættel-

serne. Passivet medtages til den bogførte værdi af kr. 

2. Forventede skadeserstatningskrav 

Det forventede skadeserstatningskrav er en bogføringsmæssig 

opgørelse af det beløb, der er hensat til dækning af forsikrings

tager/skadelidtes skadeskrav. Det forventede skadeserstat

ningskrav er beregnet efter tilsvarende principper som de tidli

gere erstatningshensættelser. Kravet er således udtryk for et 

skøn over fremtidige udbetalinger til skadeserstatninger og kan 

afvige fra de faktiske skadeserstatningskrav. Det forventede 

skadeserstatningskrav er pr. 3 1. august 2019 bogført til kr. 

2. 103. 122. 7 14,34.  

I forhold til seneste redegørelse er beløbet forøget med ca. kr. 

238.000.000. Forøgelsen skyldes hovedsageligt en genbereg

ning af det forventes skadeserstatningskrav på dele af selska

bets portefølje. Genberegningen tager udgangspunkt i data

grundlag modtaget fra selskabets agenter fra november 2018, 

og fremregnet til opgørelsestidspunktet for nærværende rede

gørelse. Tilsvarende mindskes det forventede skadeserstat

ningskrav som følge af, at Garantifonden for Skadesforsikrings

selskaber løbende foretager udbetaling af skadeskrav. Da 

denne udbetalingsproces er relativ nyetableret, har disse udbe

talinger endnu ikke haft fuld effekt på det forventede skadeser

statningskrav. Udbetalingerne fra Garantifonden for Skades

forsikringsselskaber og dermed faldet i det forventede skades

erstatningskrav forventes at blive modsvaret af en tilsvarende 
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188.8 19.877,8 1 
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anmeldelse af krav i boet fra Garantifonden for Skadesforsik-

ringsselskaber. kr. 2 . 103 . 1 22.714 ,3 4  
----------------------

Forventede passiver i alt kr. 2.291.942.592,15 

Som følge af konkursen i Qudos Insurance AJS må det generelt forventes, at antallet af anmeldte skader 

og heraf erstatningsudbetalingerne vil stige betydeligt. Konkursboets væsentligste opgave bliver derfor 

fortsat at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader. Kurator har som følge heraf videreført 

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

den for Skadesforsikringsselskaber. 

2.2 Øvrige passiver tilknyttet de frie aktiver 

Konkurslovens § 9 4  (sekundære massekrav) 

Konkurslovens § 95  (privilegerede lønmodtagerkrav) 

Konkurslovens § 9 7  (almindelige kreditorkrav) 

Passiver i alt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1 .255.939,68 

496.703,88 

125.930. 136 ,69 

127.682.780,25 

Kurator har siden seneste redegørelse påbegyndt fordringsprøvelse af krav anmeldt i medfør af konkurs

lovens § 94. 

Der henvises nærmere herom til afsnit 6.2.  

3. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER 

Kurator er påbegyndt sine undersøgelser vedrørende omstødelige forhold. Der er på nuværende tidspunkt 

identificeret en række mulige omstødelige forhold, som dog fortsat undersøges yderligere. 

Kurators undersøgelser pågår fortsat. 

4. STRAFBARE FORHOLD 

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

som giver grundlag for, at kurator skal indgive meddelelse til politiet i medfør af konkurslovens § 1 10, 

stk. 4. 

Kurators undersøgelser heraf pågår fortsat. 
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5. KONKURSKARANTÆNE 

16. OKTOBER 2019 

4003985 BOR/CAWI 

Forholdet omkring konkurskarantæne er undersøgt og vurderet af kurator. Skifteretten vil blive særskilt 

orienteret herom. 

6. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

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

tidligere fremsendte redegørelse, jf. konkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 16.  april 2019, idet kurator 

har besluttet at opdele tidsforbruget således, at kurators tidsforbrug nemmere kan henføres til de enkelte 

aktiv- og passivklasser anført ovenfor under afsnit l og 2. 

6.1 Tidsforbrug relateret til de registrerede aktiver 

Kurators arbejde relateret til de registrerede aktiver har i perioden siden den l. april 2019 og indtil den 

3 1 .  august 2019 været koncentreret om følgende opgaver: 

6.1.1 Reassurance 

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

tegnede reassuranceaftaler (også kalder genforsikringsaftaler), herunder genforsikringsandelen af præ

mie- og erstatningshensættelser (afsnit 1 .2,  punkt 5) og reassurancetilgodehavendet (afsnit 1 .2, p unkt 6) . 

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

omfattende, idet reassurancen er reguleret af de enkelte reassuranceaftaler indgået mellem Qudos Insu

rance A/S (nu under konkurs) og de respektive reassurandører og samtidig også er undergivet fm·sik

ringsretlige normer og sædvaner. 

Kurator har i den forgange periode fortsat undersøgelserne omkring reassurancedækningen, og har i den 

forbindelse haft drøftelser med reassurandører vedrørende den fortsatte skadeshåndtering, herunder den 

fortsatte rapportering til reassurandørerne og betaling af tilgodehavender. Undersøgelserne omfatter 

også, om der i forbindelse med rapporteringen sker korrekt anvendelse af reassuranceaftalernes dæk

ningsbestemmelser. 

Flere re assurandører har efterspurgt gennemførelse af audits på specifikke skadesager af betydning for 

de pågældende reassurandører under de relevante reassuranceaftaler, og konkursboet har faciliteret au

dits i disse skadesager i den forgangne periode, jf. nærmere afsnit 6. 1.3.9 .  
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Kurator har fremsat de første anmodninger overfor reassurandører om betaling af tilgodehavender. 

Arbejdet forbundet med håndteringen af reassurance pågår fortsat, og forventes at blive intensiveret 

yderligere i de kommende måneder. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 19 1 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.2 Håndtering af værdipapirer 

Konkursboet ejede på  tidspunktet for konkursens indtræden en større værdipapirbeholdning. Beholdnin

gen bestod hovedsageligt af statsobligationer og erhvervsobligationer. 

Kurator har i den forgangne periode gennemgået konkursboets værdipapirbeholdning. Til brug for beta· 

ling af løbende driftsudgifter i konkursboet har kurator realiseret en del af selskabets værdipapirbehold· 

ning, som også omtalt i afsnit 1.2, punkt 2. Kurator har i den forbindelse afholdt flere telefonmøder med 

APEX Fund Services og Pareto Securities, som har bistået med salget af konkursboets værdipapirer. 

Herudover har kurator haft arbejde forbundet med løbende koordinering med selskabets depotbank i 

forbindelse med gennemførelsen af salget. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 43 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

6.1.3.1 Håndtering af siwdesbehandlingen 

Indledningsvis bemærkes, at kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

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

Kurator har i den forgangne periode haft løbende drøftelser med selskabets tilknyttede agenter og ska

desbehandlere omkring den fortsatte skadesbehandling, idet Qudos Insurance AJS (nu under konkurs) 

ikke tidligere selv har forestået skadesbehandlingen. Formålet med arbejdet er at sikre, at der fortsat 

bliver foretaget en behørig skadesbehandling, således at der også kan ske en korrekt rapportering til 

konkursboets reassurandører. Kurators arbejde forbundet med skadesbehandlingen udgør således også 

en sikring af konkursboets væsentligste aktiv. 

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

behandlingen af skader på et overordnet niveau, om den fortsatte skadesbehandling efter ophøret af for

sikringsaftalerne samt mere indgående drøftelser omkring behandlingen af specifikke skadesager, 
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herunder blandt andet vedrørende processen for afvisning af specifikke skadesager, processen for rappor

tering af godkendte skader til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og/eller den engelske garan

tifond, Financial Services Campensation Scheme (herefter "FSCS") samt drøftelser omkring de enkelte 

garantifondsordningers dækning af specifikke skader. Endvidere har kurator haft drøftelser og korre

spondance omkring den løbende rapportering af skaderne til boet og drøftelser omkring fastsættelse af 

reserve på de enkelte skader. Det bemærkes, at skadesbehandlerne på nuværende tidspunkt endnu ikke 

er påbegyndt rapporteringen af godkendte skadeskrav ind til konkursboet. Kurator forventer, at rappor

teringen af de godkendte skader kan påbegyndes ultimo 2019, jf. nærmere afsnit 6. 1 .4.2 

I forhold til enkelte skadesbehandlere har kurator haft drøftelser omkring deres honorar, herunder fast

sættelse af deres fremtidige honorar for skadesbehandlingen efter konkurstidspunktet henset til skades

behandlerens mulige merarbejde opstået som følge af konkmsen. Kurator har i den forbindelse i et vist 

omfang udarbejdet nye skadesbehandlingsaftaler. 

Herudover har kurator i den forgangne periode flyttet en række skadesporteføljer til nye skadesbehand

lere, idet de tidligere skadesbehandlere ikke har ønsket at fortsætte skadebehandlingen i overensstem

melse med den eksisterende aftale mellem skadesbehandlerne og Qudos Insurance AJS (nu under kon

kurs). 

Kurator har haft et indgående arbejde med at finde en ny skadesbehandler til behandling af selskabets 

skadesportefølje i Italien. Kurator har i den forbindelse haft omfattende telefoniske drøftelser og deltaget 

i et møde i Italien med en mulig ny skadesbehandler vedrørende den fremadrettede håndtering af ska

desporteføljen, herunder forhandling om honorar og vilkår for at overtage skadesbehandlingen af porte

føljen samt drøftelser om dækningen fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Kurator forven

ter at kunne indgå en ny skadesbehandlingsaftale for porteføljen i oktober/november 2019 .  

Den løbende håndtering af  skadesbehandlingen pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1 .765 jmisttimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3.2 Porteføljeoverdragelser 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft drøftelser med agenter og skadesbehandlere omkring 

overdragelse af porteføljer, herunder også skadesporteføljer, således at konkursboets samlede balance 

nedbringes. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på  beregning af konsekvenserne ved porteføljeover

dragelser. Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført reelle porteføljeoverdragelser fra konkms

boet, idet kurator alene har flyttet enkelte skadesporteføljer til nye skadesbehandlere, jf. afsnit 6 . 1 .3 . 1 .  
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Kurators drøftelser med agenter, skadesbehandlere og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber om

kring overdragelse af porteføljer pågår fortsat. 

I forhold til Qudos Insurance NS (nu under konkurs) skadesportefølje i Norge har kurator medvirket til 

indgåelse af aftale om gentegning, hvor en ny forsikringsgiver tilbyder porteføljens forsikringstagere en 

ny forsikringsdækning på tilsvarende vilkår som forsikringstagernes oprindelige forsiluingspolice i 

Qudos Insurance NS (nu under konkurs). I de tilfælde, hvor forsikringstageren har accepteret tilbuddet 

om gentegning, har den nye forsikringsgiver overtaget den fulde risiko i forhold til Qudos Insurance NS' 

(nu under konkurs) tidligere udstedte policer og således også forsikringsansvaret. Kurator har i den for

gangne periode haft arbejde forbundet med den praktiske håndtering af aftalen. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 60 juristtimer siden seneste redegørelse 

6.1.3.3 Stillingtagen til gensidig bebyrdende aftaler 

Kurator har i den forgange periode anvendt tid på administration samt godkendelse af betalinger vedrø

rende de aftaler, som konkursboet er indtrådt i, herunder betaling af diverse driftsomkostninger som 

eksempelvis husleje, it-løsninger, telefoni, forsyningsforhold, forsikringer på konkursboets ansatte, kan

tineordning mv. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 35 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3.4 Håndtering af lwnlwrsboets medarbejdere 

Kurator har i den forgange periode antaget nye medarbejdere i konkursboet som følge af, at flere medar

bejdere er fratrådt. Kurator har i den forbindelse haft arbejde forbundet med gennemgang af ansøgnin

ger, afholdelse af ansættelsessamtaler og udarbejdelse af ansættelseskontrakter. 

Herudover har kurator haft løbende drøftelser med konkursboets medarbejdere omkring ansættelses

mæssige forhold. 

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

cer til konktu·sboet til videreførelsen af driften. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 68 juristtimer siden seneste redegørelse. 
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6.1.3.5 Dialog med garantifonde 

Kurator har i den forgange periode afholdt løbende møder med Garantifonden for Skadesforsikringssel

skaber og dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, vedrørende håndteringen af ska

desbehandlingen og dækningsomfanget fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, herunder ved

rørende beregningen af returpræmie på de forskellige forsikringstyper samt processen for rapportering 

af krav mod konkursboet. 

Kurator afholder fortsat løbende ugentlige telefoniske møder og har omfattende korrespondance med den 

engelske garantifond, FSCS (Financial Services Campensation Scheme), vedrørende FSCS's dæknings

område samt drøftelser af, hvordan rapporteringen af anmeldte skader og krav på returpræmie overfor 

FSCS skal håndteres i forhold til konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.  

Hertil kommer løbende drøftelser med andre garantifonde og offentlige myndigheder i andre europæiske 

lande. 

Kurators drøftelser med de forskellige garantifonde pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 65 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3. 6 Korrespondance med forsil?ringstagere og slwdelidte 

Kurator har i den forgange periode haft løbende korrespondance med forsikringstagere fra forskellige 

lande vedrørende deres forsikringsprodukt i Qudos Insurance A/S under konkurs. 

I den tidligere udarbejdede redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 16. april 20 19 ,  

fremgik den anvendte tid under afsnit 8. 1 .  7 "Informationsshrivelser til forsihringstagere og shadelidte" og 

afsnit 8 . 1 . 13 "Bobehandling i øvrigt". 

Siden konkursdekrets afsigelse og frem til tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende redegørelse har 

kurator modtaget ca. 5 .900 henvendelser fra forsikringstagere, herunder ca. 1 .400 henvendelser siden 

seneste redegørelse, som kurator løbende håndterer. Henvendelserne vedrører bl.a.  spørgsmål til, hvor

vidt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker deres skade henholdsvis returpræmie, hvortil 

en skade skal anmeldes samt spørgsmål til, hvornår returpræmie forventes udbetalt fra konkursboet 

og/eller Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

For at oplyse berørte parter i videst muligt omfang omkring konkursen og dennes retsvirkninger, opda

terer kurator løbende konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger. 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 90 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3.7 Retssager, som lwnhursboet er indtrådt i, eller som er anlagt af lwnhursboet 

Efter konkursdekretets afsigelse har kurator gennemgået og drøftet alle igangværende retssager anlagt 

mod Qudos Insurance AJS forud for konkursen med konkursboets medarbejdere. Det bemærkes, at flere 

af konkursboets medarbejdere kun har været ansat i Qudos Insurance AJS (nu under konkurs) i en kort 

periode forud for konkursen, hvorfor medarbejdernes kendskab til retssagerne i flere tilfælde har været 

begrænset, og kurators arbejde med gennemgangen af retssagerne har af den grund været særdeles om

fattende. 

Retssagerne vedrører primært afviste skadesager, og kurator besluttede på den baggrund, at videreføre 

alle retssager anlagt mod boet før dekretets afsigelse for at begrænse konkursboets passiver. 

De anlagte retssager mod konkursboet håndteres hovedsageligt af eksterne advokater i overensstem

melse med aftalerne indgået mellem de respektive skadesbehandlere/agenter og Qudos Insurance AJS 

(nu under konkurs) , hvorfor de berørte skadesbehandlere/agenter og advokater har fået kurators tilla

delse til at videreføre de igangværende retssager anlagt mod Qudos Insurance AJS (nu under konkurs) 

før dekretets afsigelse . Kurator har løbende korrespondance og drøftelser med de tilknyttede advokater 

omkring sagerne. 

Retssagerne, der tidligere selv er håndteret af Qudos Insurance AJS (nu under konkurs), håndteres nu af 

kurator. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på udarbejdelse af processkrifter og deltaget i forbe

redende retsmøder i retssagerne. 

Efter konkursens indtræden har kurator sammen med et medforsikringsselskab anlagt en retssag i Eng

land mod en tidligere agent og en af agenten udpeget skadesbehandler omhandlende betaling af ca. GBP 

8,9 mio. Kravet vedrører mangelfuld skadesbehandling i relation til en forsikringsportefølje, der blev 

flyttet til en ny skadesbehandler forud for konkursen. Retssagen varetages af en ekstern advokat i Eng

land. Kurator har løbende drøftelser med den eksterne advokat i forhold til afklaring af konkrete forhold 

i sagen, ligesom kurator løbende bidrager til udarbejdelse af processkrifter. Sagen beror på nuværende 

tidspunkt på skriftveksling, hvor kurator har modtaget svarskrift i sagen. Replik vil blive indleveret me

dio oktober 2019 .  

Der e r  på dette arbejde anvendt ca. 8 2  juristtimer siden seneste redegørelse. 
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6.1.3.8 Anlagte retssager mod lwnlwrsboet 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på  retssager anlagt mod Qudos Insurance AJS (nu under 

konkurs) efter konkursdekretets afsigelse. Retssagerne håndteres hovedsageligt af eksterne advokater i 

overensstemmelse med aftalerne indgået mellem de respektive skadesbehandlere og konkursboet. Kura

tor har i den forbindelse haft omfattende drøftelser med de tilknyttede eksterne advokater omkring sa

gerne og har instrueret dem i at nedlægge afvisningspåstand i sagerne i overensstemmelse med konkurs

lovens § 1 4 1 .  

Afklaring a f  konkrete forhold i d e  enkelte sager pågår fortsat, ligesom kurator løbende bidrager til udar

bejdelse af diverse processkrifter. 

I forhold til retssager, som kurator selv håndterer, er konkursboet efter konkursdekrets afsigelse blevet 

indstævnet ved byretten i Danmark af en forsikringstager, som ønsker at gennemføre en almindelige 

retssag mod konkursboet om det forsikringskrav, som forsikringstageren mener at have i konkursboet. 

Forsikringsluavet, som sagen angår, har ikke været fordringsprøvet af kurator efter reglerne i konkurs

lovens kapitel 16.  Kurator har på baggrund heraf nedlagt afvisningspåstand i sagen med henvisning til, 

at stævningen er udtaget efter afsigelsen af konkursdekret, og at sagen ikke er anlagt i overensstemmelse 

med reglerne i konkurslovens kapitel16 om fordringsprøvelsessager. 

Kurator har anmodet retten om, at spørgsmålet om formalitetsindsigelsen bliver udskilt til særskilt be

handling i henhold til retsplejelovens § 351 ,  stk. 4. Sagen beror på nuværende tidspunkt på skriftveksling, 

og kurator har i den forgangne periode haft arbejde forbundet med gennemgang af stævning og udarbej

delse af svarskrift. 

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

6.1.3.9 Compliance, GDPR og audits 

Kurator har i den forgangne periode fortsat foretaget løbende undersøgelser af, hvilke aftaler med sel

skabets samarbejdspartnere, herunder agenter og skadesbehandlere, der kræver indgåelse af en databe

handleraftale . Arbejdet har omfattet gennemgang af alle Qudos Insurance AJS' (nu under konkurs) sam

arbejdsaftaler og omfattende drøftelser med konkursboets medarbejdere. Kurator er på nuværende tids

punkt ved at udarbejde databehandleraftaler i de tilfælde, hvor det vurderes påkrævet. Arbejdet hermed 

er omfattende. 
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Henset til, at kurator har valgt at videreføre driften i konkursboet, har kurator udarbejdet procedurer 

for betaling af skadesbehandlingsudgifter samt øvrige udgifter forbundet med driften. Kurator påser lø

bende, at procedurerne er forsvarlige . 

Herudover har kurator arbejdet med at planlægge og koordinere claims audits ved skadesbehandlerne 

for at sikre en forsvarlig skadesbehandling. Kurator har i den forbindelse bistået med udarbejdelse af 

aftaler med de udpegede eksterne auditører og udarbejdet instrukser til auditørerne med retningslinjer 

for gennemførelsen af claims audit hos skadesbehandlerne. 

Den første claims audit er gennemført hos alle udenlandske skadesbehandlere og rapporteret til konkurs

boet i den forgangne periode. Kurator har i den forbindelse brugt tid på gennemgang af de udarbejdede 

auditrapporter samt haft drøftelser med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og skadesbehand

lerne omkring de konkrete forhold. Kurator er fortsat i gang med at planlægge og koordinere første claims 

audit hos skadesbehandlere hjemmehørende i Danmark. 

Y deriigere claims audit hos de udenlandske skadesbehandlere er påbegyndt og forventes gennemført i 

efteråret 2019 .  

Der er  på dette arbejde anvendt ca. 270  juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3.10 Revision og det løbende bogholderi 

Kurator har besluttet, at KPMG skal bistå med varetagelsen af boets økonomiske forhold. Kurator har i 

den forgangne periode haft løbende drøftelser med KPMG omkring boets økonomiske forhold. 

Med henblik på at reducere omkostningerne forbundet med konkursbehandlingen i Qudos Insurance AJS 

under konkurs besluttede kurator af sammenlægge driften i Qudos Insurance AJS under konkurs med 

driften i Alpha Insurance AJS under konkurs, idet dette efter kurators vurdering ville skabe en lang 

række positive synergier og have en positiv indflydelse på afviklingen af konkursboerne. 

Kurator har i den forbindelse udarbejdet en aftale om deling af omkostninger relateret til konkursboernes 

fællesomkostninger, og kurator har i den forbindelse haft flere møder med KPMG, som har håndteret den 

momsmæssige behandling af omkostningsfordelingen mellem konkursboerne. 

For så vidt angår det løbende bogholderi bemærkes, at flere af konkursboets regnskabsmedarbejdere var 

fratrådt umiddelbart forud for konkursen, hvorfor kurator har antaget ekstern regnskabsmæssig konsu

lentbistand. 
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For så vidt angår det løbende bogholderi og indberetning af skatter og afgifter bemærkes ligeledes, at 

kurators egne medarbejdere bistår med bogføringen i den daglige drift, godkender alle betalinger i ban

ken og løbende foretager indberetningen af skatter og afgifter. Som følge af ovenstående er kurators med

arbejdere også fysisk tilstede i virksomheden hver dag. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 467 timer siden sidste redegørelse, hvoraf en betydelig del af timerne 

er anvendt af regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

6.1.4 Generelt arbejde med tilrettelæggelse af anmeldelsesprocessen 

Indledningsvis bemærkes, at den anvendte tid i kurators tidligere udarbejdede redegørelse i medfør af 

konkurslovens § 125, stk. 2, dateret den 16.  april 2019,  fremgik under afsnit 8 . 1 .6  "Håndtering af anmel

delser i boet". 

Kurator har i den forgange periode anvendt tid på tilrettelæggelsen af anmeldelsesprocessen i konkurs

boet, herunder udarbejdet procedurerne til håndteringen af anmeldelse af returpræmiekrav, godkendte 

skadeskrav og klagesager vedrørende afviste skadeskrav, jf. nærmere nedenfor under afsnit 6 . 1 .4. 1  til 

6 . 1 .4.3 . 

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

strerede aktiver, henholdsvis forsikringstagernes krav på returpræmie og skadelidtes skadeskrav. Kura

tor har i den forgangne periode antaget ekstern konsulentbistand til udvikling af gældbogen. 

Gældbogen er i den forgangne periode blevet færdigudviklet. Der udestår dog fortsat videreudvikling og 

vedligeholdelse af systemet. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 30 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.4.1 Webformular ristorno 

Kurator har sammen med Garantifonden for Skadesforsikringsselskabet udarbejdet en webformular til 

håndtering af anmeldte returpræmiekrav mod konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringssel

skaber. 

Pr. 30.  september 2019 er der anmeldt 7 . 1 5 7  returpræmiekrav gennem ristornoformularen. Herudover 

har kurator anvendt tid på håndtering af anmeldelser på returpræmie gennem masserapporteringer af 

returpræmiekrav via såkaldte "bulks". 
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Kurator har endvidere i den forgangne periode haft løbende drøftelser med Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskaber og den engelske garantifond FSCS (Financial Services Campensation Scheme) omkring 

beregningen af returpræmie på de respektive forsikringsprodukter, jf. nærmere afsnit 6. 1 .3.5, idet garan

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

Der er på dette arbejde anvendt ca . 10 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.4.2 Rapportering af siwder fra siwdesbehandlere 

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

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

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

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

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

sulenter. 

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

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

Kurator forventer at opstarte processen for skadesbehandlernes rapportering af godkendte skader til 

konkursboet i ultimo 2019,  jf. nærmere afsnit 6. 1 .3 . 1  

Der e r  på dette arbejde anvendt ca. 4 5  juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.4.3 Webformular ldageformular 

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

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

desbehandleren i skadeskravets størrelse. 

Pr. 30 .  september 2019 er der anmeldt i alt 59 klagesager via klageformularen i konkursboet. Når kon

kursboet modtager en klagesag via klageformularen, bliver kravet automatisk registreret i konkursboets 

gæld bog. 

Klagesagerne behandles løbende med bistand fra konkursboets medarbejdere. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 10 juristtimer siden seneste redegørelse. 
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Kurator har i den forgangne periode gennemført fordringsprøvelse af en række krav anmeldt i konkurs

boet i medfør af konkurslovens § 94. 

Under selskabets forudgående likvidationsperiode besluttede likvidator at antage IT- og regnskabsmæs

sig bistand med henblik på, at få overblik over selskabets økonomiske situation, idet dette var en forud

sætning for at kunne vurdere selskabets økonomiske forhold samt sikre en forsvarlig videreførelse af 

driften i selskabet. Det er anmeldte krav fra disse leverandører, som kurator har fordringsprøvet i den 

forgangne periode. 

Kurator har i forbindelse med fordringsprøvelsen anvendt tid på gennemgang af de enkelte krav, udar

bejdet indstillingsbreve samt afholdt fordringsprøvelsesmøde. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 4 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.3 Tidsforbrug relateret til de frie aktiver 

Kurators arbejde relateret til de frie aktiver har i perioden siden den l. april 2019 og indtil den 3 1 . august 

2019 været koncentreret om følgende opgaver: 

6.4 Håndtering af tidligere lejemål 

Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) drev på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse forsikrings

virksomhed fra lejede lokaler beliggende Købmagergade 22, 3, 3, 1 150 København K. 

Kurator har i den forgangne periode haft drøftelser med Qudos Insurance A/S' tidligere udlejer vedrø

rende selskabets tidligere lejemål på Købmagergade 23, idet udlejer har nægtet at tilbagebetale et depo

situm på kr. 2. 103 .006,88. Det er kurators opfattelse, at Qudos Insurance A/S under konkurs har afstået 

lejemålet, hvorfor det tidligere indbetalte depositum skal frigives til konkursboet. Kurator har i den for

bindelse haft arbejde i relation til brevveksling og diverse drøftelser med udlejers repræsentant. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 10 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.5 Omstødelsesundersøgelser 

Kurator er i den forgange periode påbegyndt undersøgelser af omstødelige forhold. Kurator har i den 

forbindelse identificeret en række mulige omstødelige forhold, som kurator ønsker at undersøge nærmere. 
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Kurators undersøgelser pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 62 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6 .6  Konkurskarantæneundersøgelser 
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I forbindelse med konkursbehandlingen har kurator foretaget en undersøgelse af, om den tidligere ledelse 

i Qudos Insurance NS har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og således hvorvidt der er grundlag 

for at indlede sag om konkurskarantæne i medfør af konkurslovens § 157, stk. l, l. pkt. ,  jf. § 160, stk. l, 

l. pkt. 

Undersøgelserne har bl.a. omfattet en gennemgang af selskabets økonomiske forhold, herunder forhold 

omkring drift, økonomistyring, bogføring, aflæggelse af regnskab, mulige ulovlige kapitaludtræk, kredi

torforrykkende dispositioner samt angivelse og afregning af skatter og afgifter. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 49 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6. 7 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Kurator har i den forgange periode påbegyndt undersøgelse af ledelsesansvar. Kurator har i forbindelse 

med sit arbejde i konkursboet identificeret en række forhold, som giver anledning til yderligere undersø

gelser. Kurator har i den forbindelse haft arbejde forbundet med at klarlægge og beskrive relevante fak

tuelle omstændigheder med henblik på at vurdere, hvorvidt de identificerede forhold kunne give anled

ning til at rejse et erstatningsansvar mod selskabets tidligere ledelse. 

Kurators undersøgelser pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 198 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.8 Bobehandling i øvrigt 

Der er på almindelig bobehandling, herunder korrespondance med almindelige driftskreditorer og skifte

retten, registrering af anmeldelser i konkursboets gældbog, skriftveksling i sag om aktindsigt i selskabets 

konkursbegæring samt udarbejdelse af redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2 og nærværende 

redegørelse anvendt ca. 76 juristtimer. 
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7. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 
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Der er således samlet anvendt ca. 3 .655 timer på bobehandlingen, herunder ca. 3 .260 timer p å  arbejde 

relaterende til de registrerede aktiver, jf. afsnit 1 .2  og ca. 395 timer relaterende til de frie aktiver, jf. 

afsnit 1 .3, i perioden fra den l. april 2019 og indtil den 3 1 .  august 2019 .  

8. DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING 

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

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

ver. 

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

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

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

kursboet forventes at blive lukket. 

9. ACONTOSALÆR 

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

10. ØVRIGE OPLYSNINGER 

Boet behandles af advokat Boris Frederiksen Cbor@poulschmith.dk), advokat Jesper Saugmandsgaard Øe 

G so@ poulschmith.dk), advokat Mathias Juul Holter (mho@poulschmith.dk), advokat Trine Irene Broder

sen (trbr@poulschmith.dk), advokat Christian Bo Kolding-Krøger (cbk@poulschmith.dk), advokat Frede

rik Simmelhalt (fsi@poulschmith.dk), advokat Camilla Ottilia Dybdahl (caot@poulschmith.dk), advokat

fuldmægtig Camilla Wiemer (cawi@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Anne Bro Kristensen 

(ankr@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Sara Lysemose Sørensen (saso@poulschmith.dk) og er

hvervsjuridisk fuldmægtig Louise Irene Pedersen Qped@poulschmith.dk) . 

Yderligere kontaktinformation findes på hjemmesiden www.qudosinsurance.dk, der løbende opdateres 

med relevant information omkring bobehandlingen. 

Såfremt De er bekendt med andre aktiver end de ovenfor anførte, eller i øvrigt er i besiddelse af oplys

ninger, der kan være relevante for boets behandling, opfordres De til at kontakte en af ovennævnte med

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

·�---·- - den 16.  april 2020. 

Partner, Advokat (H) 
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