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Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, redegøre 

for boets forhold. 

Jeg henviser indledningsvist til den af mig tidligere udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 

§ 125, stk. l, dateret 17. januar 2019. 

Boets aktuelle aktiver består af følgende: 

L AKTIVER 

Om aktiverne bemærkes overordnet, at de opgjorte beløb er forbundet med betydelige usikkerheder, 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 er ukendt. 

Endvidere bemærkes, at de opgjorte værdier medtaget i seneste redegørelse var opgjort på baggrund af 

selskabets egne bogførte værdier, dog med korrektioner grundet en foreløbig gennemgang udført af 

KPMG. Kurator har valgt i nærværende redegørelse at anvende selskabets egne beregninger og egen 

bogføring til opgørelsen af selskabets aktiver. KPMG vil på et senere tidspunkt bistå kurator med revisi

onsmæssig bistand. 
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1.1 Kontoforhold 

Qudos Insurance AJS (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 dog på nuværende tidspunkt 

iværksat nedlukning af flere konti, som efter kurators vurdering ikke er relevante for afviklingen af de 

forsikringsmæssige aktiviteter. 

1.2 Registrerede aktiver 

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

de forsikringsmæssige forpligtigelser . Det vil primært være de skadelidtes krav på erstatning samt for

sikringstagernes krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. punkt 2.1 nedenfor. Aktiverne 

dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nødvendige omkostninger. 

De registrerede aktiver er pr. 31. januar 2019 bogført til følgende: 

l. Statsobligationer 
Selskabets statsobligationer udgør pr. 31. januar 2019 

ifølge Nardeas vurdering DKK 6.813.359, hvorfor aktivet 

foreløbigt er medtaget til denne værdi 

2. Erhvervsobligationer 
Selskabets erhvervsobligationer udgør pr. 31. januar 2019 

ifølge Nardeas vurdering DKK 80.441.759, hvoraf DKK 

39.927.000,- udgør obligationer i New Nordie Finco. Redu

ceringen af aktivets værdi i forhold til seneste redegørelse 

kan henføres til indløste og udtrukne obligationer. Akti

vet er medtaget foreløbigt til den pålydende værdi 

3. Kapitalandele i datterselskab 
Selskabet har et bogført aktiv i form af kapitalandele i 

datterselskabet ASG Forsikringsagentur AJS, som pr. 31. 

januar 2019 er bogført til DKK 1.880.998. ASG 

kr. 6.813.359,00 

kr. 80.441.759,00 
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Forsikringsagentur AJS blev den 25. februar 2019 taget i 

likvidation, hvorfor kapitalandelene er medtaget til erin-

dringsværdi af 

4. Likvide indestående 
Selskabets likvide indestående er pr. 31. januar 2019 bog-

ført til DKK 127.402.014,36,-. Stigningen skyldes blandt 

andet indløste og udtrukne obligationer. Det bemærkes, 

at aktivet ikke er korrigeret for en betaling på DKK 

11.703.131,74 foretaget under likvidationsperioden. Aldi-

vet er medtaget til den korrigerede værdi 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings-
hensættelsen 
Selskabet har et bogført aktiv i form af nuværende og 

fremtidige krav hos selskabets genforsikringsselskaber. 

Dette beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet 

det endelige aktivs størrelse endnu ikke er kendt. Tilgo-

dehavendet er derfor medtaget til den bogførte værdi pr. 

31. januar 2019 

6. Tilgodehavende reassurance 
Tilgodehavendet er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

115.618.338,71. Tilgodehavendet er medtaget til den bog

førte værdi 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort) 
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kr. 1,00 

kr. 115.698.882,62 

kr. 1.134.906. 705,13 

kr. 115.618.338,71 

kr. 1.465.182.177,20 

Som nævnt indledningsvis er der stor usikkerhed om aktivernes endelige størrelse, og det må derfor for

ventes, at opgørelse af de registrerede aktiver vil ændre sig betydelig undervejs i bobehandlingen. Hertil 

kommer, at der i opgørelsen ovenfor ikke er taget højde for omkostningerne ved at afvikle de registrerede 

aktiver og passiver. 

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. punkt 2.2 nedenfor. 
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De frie aktiver er pr. 31. januar 2019 bogført til følgende: 

7. Tilgodehavende hos forsikringsmæglere/agenter 
Selskabet havde pr. 30. november 2018 et bogført aktiv 

hos selskabets forsikringsmæglere/agenter på DKK 

84.251.990 (fejlagtigt noteret til DKK 84.521,99 i sene

ste redegørelse) . Det bemærkes, at tilgodehavendet ud

gør midler på konti hos skadesbehandlere til betaling 

af skader. Henset til, at skadesbehandlerne ikke mod

tog yderligere midler til betaling af skader i likvidati

onsperioden, er aktivet foreløbigt medtaget til erin-

dringsværdi af kr. 

8. Inventar mv. 
Selskabets inventar består af diverse kontormøbler, 

pc'er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er 

pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 1.485.499,71. Hen

set til, at selskabet er taget under konkursbehandling, 

er inventaret foreløbigt medtaget til 

9. Tilgodehavende hos koncernforbundne selska
ber 
Selskabet har et bogført aktiv hos koncernforbundne 

selskaber, der pr. 31. januar 2019 er bogført til DKK 

21.108.119,73. Aktivet er foreløbigt medtaget til den 

bogførte værdi 

10. Huslejedepositum-Kongevejen 371 
Selskabet har indtil februar 2018 drevet virksomhed 

fra lejede lokaler beliggende Kongevejen 371, 2840 

Holte. Huslejedepositummet er pr. 31. januar 2019 

bogført til DKK 317.899,24. Kurator er på nuværende 

tidspunkt ved at undersøge lejeforholdene nærmere, 

hvorfor huslejedepositummet foreløbigt er medtaget til 

erindringsværdi af 

kr. 

kr. 

kr. 
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1,00 

50.000,00 

21.108.119,73 

1,00 
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11. Huslejedepositum- Købmagergade 
Selskabet drev på tidspunktet for konkursdekretets af-

sigelse virksomhed fra lejede lokaler beliggende Køb

magergade 22, 3, 3, 1150 København K. Huslejedepo

sitummet for lejemålet er pr. 31. januar 2019 bogført 

til DKK 1.652.299. Kurator er på nuværende tidspunkt 

i dialog med udlejer vedrørende opgørelsen af istand

sættelsesforpligtigelserne for lejemålet, hvorfor husle

jedepositummet foreløbigt er medtaget til erindrings

værdi af 

12. Huslejedepositum- London 
Selskabet drev på tidspunktet for konkursdekretets af-

sigelse virksomhed fra lejede lokaler beliggende i Lon

don. Huslejedepositummet for lejemålet er pr. 31. ja

nuar 2019 bogført til DKK 1.025.343, 71. Kurator er på 

nuværende tidspunkt ved at undersøge lejeforholdene 

nærmere, hvorfor huslejedepositummet foreløbigt 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. 31. januar 2019 bogført til DKK 14.404.947,56. Ak-

kr. 

kr. 

tivet er medtaget til erindringsværdi af kr. 

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig 

en bloc nedskrivning) kr. 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 
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1,00 

1,00 

1,00 

5.000.000,00 

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

punkt 1.1. 
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Forventet returpræmiekrav 

Præmiehensættelserne er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

238.283.838,33. Præmiehensættelserne er en bogføringsmæssig opgø

relse af den endnu ikke optjente præmie. Returpræmiekravene for

ventes at modsvare præmiehensættelserne med tillæg af et ukendt, 

men ikke ubetydeligt, beløb blandt andet henset til, at der aktuelt fo

regår drøftelser samt undersøgelser omkring beregningsmetoden for 

returpræmie på de enkelte forsikringsprodukter kr. 

Forventede skadeserstatningskrav 

Erstatningshensættelserne er pr. 31. januar 2019 bogført til DKK 

1.864.446.717,75. Erstatningshensættelserne er en bogføringsmæssig 

opgørelse af det beløb, der er hensat til dækning af forsikringstager-

nes/forsikredes erstatningskrav for skader kr. 

Forventede passiver i alt kr. 
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238.283.838,33 

1.864.446.717,75 

2.102.730.556,08 

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 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 93 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 94 

Anmeldte krav i medfør af konkurslovens § 97 

Øvrige passiver i alt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

4.297,44 

404.911,13 

122.424.033,78 

122.833.242,35 

Det skal bemærkes, at kurator løbende modtager et stort antal anmeldelser, samt at kurator er i gang 

med at udarbejde et nyt gældsbogssystem til håndtering af anmeldelserne i konkursboet, hvorfor der 

tages forbehold for, at ovennævnte passiver ikke er fuldt ud opdateret per dags dato. 
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3. BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN 

Selskabet Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) blev stiftet den 3. oktober 2011 af selskabet QIC 

Holdings ApS. Selskabets bestyrelse bestod på stiftelsestidspunktet af Douglas Edgar Mclntyre (besty

relsesformand), Russell John English (næstformand), Stephen Michael Dobronyi, Alistair Angus Ross og 

Per Simon Voldsgaard. 

Selskabets har været beskæftiget med at drive forsikringsvirksomhed indenfor skadesforsikring. 

Selskabet trådte den 27. november 2018 i frivillig likvidation ved generalforsamlingsbeslutning af samme 

dato. 

På tidspunktet for likvidationen bestod selskabets bestyrelse af Anders Martin Hansen, Nicolai Borcher 

Hansen, Niels-Ulrik Mousten og Tage Reinert (bestyrelsesformand). Selskabets direktion bestod af ad

ministrerende direktør Robert Thornedahl. 

På generalforsamlingen den 27. november 2018 blev advokat Anders Martin Hansen udpeget som likvi

dator. Finanstilsynet udpegede samtidig hermed advokat Boris Frederiksen, Kammeradvokaten/Advo

katfirmaet Poul Schmith, til sammen med advokat Anders Martin Hansen at forestå likvidationen i sel

skabet. 

Baggrunden for likvidationen var, at det ikke var lykkedes for selskabets ledelse at minimere selskabets 

risici efter selskabet den 18. oktober 2018 indførte tegningsstop. 

Den 19. december 2018 indgav Finanstilsynet en konkursbegæring mod Qudos Insurance A/S (nu under 

konkurs) til Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling, idet Finanstilsynet efter en undersøgelse af selskabets 

økonomiske forhold havde konstateret, at selskabet måtte antages at være insolvent. 

På skifteretsmødet den 20. december 2018 mødte likvidator, advokat Boris Frederiksen v/advokat Ma

thias Juul Halter, som oplyste på vegne af begge likvidatorer, at der var enighed om, at selskabet var 

insolvent og erklærede, at konkursbetingelserne var opfyldt. 

Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling afsagde på baggrund heraf konkursdekret den 20. december 2018, 

og udpegede advokat Boris Frederiksen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, som kurator. 

Skifterettens kendelse om valg af kurator blev af advokat Jesper Høy kæret til Østre Landsret den 2. 

januar 2019, og der har som følge herafverseret et kæremål vedrørende valget af kurator. 
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Østre Landsret har ved kendelse af 8. februar 2019 stadfæstet Sø- og Handelsrettens kendelse om valget 

af kurator, hvorefter advokat Boris Frederiksen fortsat er udpeget som eneste kurator. 

Mviklingen af den forsikringsmæssige aktivitet i selskabet, herunder skadesbehandlingen, er fortsat ef

ter konkursdekretets afsigelse ved anvendelse af konkursboets medarbejdere og de skadesbehandlere, 

som Qudos Insurance A/S under konkurs samarbejdede med forud for konkursdekretets afsigelse. Dette 

er sket i tæt samarbejde med den Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der også forventes at 

blive den største enkeltkreditor i konkursboet. 

4. REGNSKABSFORHOLD 

Der vedlægges til orientering kopi af balance pr. 31. december 2017 i det senest foreliggende godkendte 

regnskab for år 2017 (bilag 1). Årsrapporten for 2017 blev godkendt på selskabets ordinære generalfor

samling den 3. maj 2018. 

Årsrapporten for 2017 er revideret afPwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab . 

Det fremgår af årsrapporten for 2017, at selskabets årsresultat pr. 31. december 2017 var negativ med 

DKK 89.807.000. Selskabets totale aktiver udgjorde pr. 31. december 2017 DKK 1.502.926.000. 

M de totale aktiver udgjorde selskabets immaterielle aktiver, herunder selskabets software, DKK 

2.516.000. Selskabets materielle aktiver, herunder inventar i form af diverse kontorartikler, pc'er, 

skærme, møbler m v, udgjorde DKK 1.804.000, og selskabets finansielle anlægsaktiver, herunder investe

ringsforeningsbevis og obligationer udgjorde DKK 264.568.000. 

Selskabets tilgodehavende hos reassurandører i forhold til præmie- og erstatningshensættelserne ud

gjorde DKK 638.542 .000. 

Selskabets tilgodehavender for præmie hos forsikringstagere og agenter udgjorde DKK 121.407.000. Her

udover udgjorde tilgodehavender hos andre forsikringsselskaber DKK 112.992.000, tilgodehavender hos 

associerede selskaber udgjorde DKI{ 2.507.000 og andre tilgodehavender udgjorde DKK 4.164.000. 

Derudover udgjorde selskabets øvrige aktiver, herunder midlertidige aktiver, udskudt skatteaktiv og 

bankindestående DKK 330.844.000,- samt periodeafgrænsningsposter i alt DKK 23.583.000. 

Selskabets passiver udgjorde pr. 31. december 2017 DKK 1.502.926.000. 
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Selskabets egenkapital udgjorde i alt DKK 144.416.000. Præmie- og skadeshensættelserne udgjorde i alt 

DKK 1.284.413.000. 

Kurator bemærker overordnet, at der er afvigelser mellem den seneste årsrapport og konkursboets akti

ver og passiver oplistet ovenfor. Mvigelserne kan i et vist omfang henføres til driften i selskabet samt, at 

selskabet den 18. oktober 2018 indførte tegningsstop, hvorefter selskabet ikke indtegnede nye forsikrin

gen. Forøgelsen af skadeshensættelserne kan i vist omfang henføres til selskabets drøftelser med Finans

tilsynet samt de af Finanstilsynet udstedte påbud. Det bemærkes i den forbindelse ligeledes, at selskabet 

på enkelte skadesporteføljer kort tid inden likvidationen har øget genforsikringen for at minimere sel

skabets risiko. Dette har dog samtidig medført en likviditetsmæssig belastning for selskabet. 

I forhold til selskabets bogføringsmateriale bemærkes, at selskabets bogføring i noget omfang er ajourført. 

Kurator er på nuværende tidspunkt ved at få et overblik over og ajourføre selskabets bogføring. I den 

sammenhæng bemærkes endvidere, at KPMG på nuværende tidspunkt er ved at færdiggøre selskabets 

årsrapport for 2018. 

5. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER 

Kurators undersøgelser vedrørende omstødelige forhold er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet. Kurator 

har på nuværende tidspunkt konstateret en række forhold , som kurator har igangsat nærmere undersø

gelser af. 

6. EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD 

Kurator er endnu ikke påbegyndt sine undersøgelser af, hvorvidt der kan være forhold, der kan give 

anledning til at anmode om en politimæssig efterforskning, jf. konkurslovens § 110, stk. 4. 

7. KONKURSKARANTÆNE 

Kurator er endnu ikke påbegyndt sine undersøgelser af, om ledelsen i selskabet har gjort sig skyldig i 

groft uforsvarlig forretningsførelse og således hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurska

rantæne, jf. konkurslovens § 125, stk. 3, og§ 157. 

Kurators redegørelse herom vil foreligge senest i forbindelse med første redegørelse efter konkurslovens 

§ 125, stk. 4. 
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8. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

Indledningsvist skal det bemærkes, at kurator har opgjort sit tidsforbrug i perioden siden konkursens 

indtræden og frem til den 31. marts 2019 på arbejde relateret til de registrerede aktiver, jf. ovenfor punkt 

1.1, og arbejde relateret til de frie aktiver, jf. overfor punkt 1.2. 

Arbejdet har overordnet været præget af dels det store antal forsikringstagere, det forhold at selskabet 

har været aktivt i ca. 9 forskellige lande samt, at størstedelen af selskabets ansatte grundet deres relative 

korte ansættelsestid i Qudos Insurance AJS (nu under konkurs) har haft et begrænset kendskab til den 

historiske forretning. 

8.1 Bobehandlingen og tidsforbruget relateret til de registrerede aktiver 

Kurators arbejde relateret til de registrerede aktiver har i perioden siden konkursens indtræden og indtil 

den 31. marts 2019 været koncentreret om følgende opgaver: 

8.1.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Indledningsvist bemærkes, at Qudos Insurance AJS (nu under konkurs) ikke selv har forestået salget af 

forsikringerne og den efterfølgende skadesbehandling. Salget af forsikringerne har været varetaget af 

eksterne agenter i såvel Danmark som andre europæiske lande. Skadesbehandlingen har ligeledes været 

varetaget af eksterne skadesbehandlere, hvoraf nogle skadesbehandlere er antaget direkte af agenten og 

andre af Qudos Insurance AJS (nu under konkurs). I den sammenhæng bemærkes også, at nogle agenter 

også selv har forestået skadebehandlingen. Qudos Insurance AJS (nu under konkurs) har derfor haft et 

begrænset kendskab til de enkelte forsikringstagere, skadesbehandlingen samt de enkelte skader. 

Den manglende data i selskabet har medført betydelige udfordringer i forhold til bobehandlingen. 

På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse meddelte kurator straks agenter og skadesbehandlere til

knyttet Qudos Insurance AJS (nu under konkurs), at de ikke længere måtte udbetale dækningsberetti

gede skader på policer i Qudos Insurance AJS (nu under konkurs). Idet størstedelen af konkursboets 

agenter og skadesbehandlere er udenlandske, havde agenterne og skadesbehandlerne ikke havde kend

skab til den danske konkurslov. Kurator havde som følge heraf omfattende telefoniske drøftelser med 

konkursboets agenter og skadesbehandlere omkring situationen og hvilken betydning konkursen havde 

for den enkelte agent og skadesbehandler samt for forsikringstagerne. Kurator har i den forbindelse op

nået overblik over de forskellige forsikringsprodukter . 
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Henset til, at Qudos Insurance NS under konkurs ikke tidligere selv har forestået skadesbehandlingen, 

valgte kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber så vidt muligt at fort

sætte aftalerne med de eksisterende skadesbehandlere. Dette særlig henset til, at det alene var skades

behandlerne, der var i besiddelse af al information omkring skaderne og således ville være i stand til at 

vurdere, om der er tale om en dækningsberettiget skade. Det er kurators opfattelse, at konkursboets 

passiver alene kan begrænses i nødvendigt omfang, hvis de eksisterende aftaler med skadesbehandlerne 

videreføres. Det bemærkes i den sammenhæng, at kurator har iværksat flytning af tre skadesporteføljer 

til andre skadesbehandlere, idet de tidligere skadesbehandlere ikke har ønsket at fortsætte skadesbe

handlingen i overensstemmelse med den eksisterende aftale mellem skadesbehandlerne og Qudos Insu

rance NS (nu under konkurs) . 

Kurator har endvidere afholdt telefoniske møder med skadesbehandlere for at sikre skadebehandlernes 

fortsatte skadeshåndtering og skadesbehandling. 

Kurator har i den sammenhæng udarbejdet og fremsendt generelle skrivelser til konkursboets agenter 

og skadesbehandlere med information omkring den fortsatte skadesbehandling, herunder vedrørende 

konkursens indtræden, honorering af skadesbehandlingen og udgifter forbundet hermed samt specifik 

information vedrørende nye retssager anlagt efter konkursdekretet og retssager anlagt før konkursens 

indtræden. Det bemærkes, at udgifter til skadesbehandlingen honoreres i overensstemmelse med den 

eksisterende aftale mellem skadesbehandlerne og Qudos Insurance NS (nu under konkurs). 

Drøftelserne med agenter og skadesbehandlere pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 627 juristtimer. 

8.1.2 Stillingtagen til gensidig bebyrdende aftaler 

Henset til, at Qudos Insurance NS (nu under konkurs) har drevet forsikringsvirksomhed, har kurator 

videreført driften i konkursboet med henblik på afvikling af aktiviteterne. 

Kurator har som følge heraf anvendt tid på stillingtagen til indtræden i selskabets gensidige bebyrdende 

aftaler, herunder afholdt møder med it-leverandører samt haft drøftelser vedrørende selskabets øvrige it

løsninger og telefoni, forsyningsforhold, forsikringer på konkursboets medarbejdere, kantineordning mv. 

Det bemærkes i den sammenhæng, at konkursboet er flyttet til et andet lejemål, hvorfor konkursboet 

alene er indtrådt i få aftaler. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 43 juristtimer. 
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8. 1.3 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, 1150 København K. 

Kurator har i perioden efter )_{onkursdekretets afsigelse haft arbejde forbundet med afklaringen af sel

skabets lejefor hold. Kurator har modtaget lejekontrakten for lejemålet, hvilken kurator har gennemgået, 

og kurator har i den forbindelse haft korrespondance med udlejer. 

På baggrund af kurators undersøgelser var det kurators vurdering, at det var mest hensigtsmæssigt at 

fraflytte lejemålet beliggende Købmagergade 22, 3, 3, 1150 København K, og i stedet videreføre selskabets 

drift fra lejede lokaler beliggende på Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Selskabets fraflyttede leje

målet beliggende Købmagergade 22, 3, 3, 1150 København K ultimo januar 2019. Henset hertil er kon

kursboet ikke indtrådt i lejekontrakten for lejemålet beliggende Købmagergade 22, 3, 3, 1150 København 

K. 

Kurator har i forlængelse af selskabets fraflytning af lejemålet beliggende Købmagergade 22, 3, 3, 1150 

København K deltaget i flyttesyn og har efterfølgende haft korrespondance med udlejeren vedrørende 

opgørelsen af lejemålets istandsættelsesforpligtigelser. Drøftelserne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 32 juristtimer. 

8.1.4 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse var Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) i drift. Sel

skabets beskæftigede på konkurstidspunktet 22 medarbejdere, hvoraf 6 medarbejdere var i opsagt stil

ling. De 6 medarbejdere er fratrådt i december 2018/januar 2019. 

Kurator har i forbindelse med konkursens indtræden afholdt individuelle samtaler med selskabets med

arbejdere vedrørende medarbejderens primære arbejdsopgaver og konkursens betydning. 

Endvidere har kurator modtaget kopi af alle ansættelseskontrakter, hvilke kurator har gennemgået. 

Kurator har udarbejdet og fremsendt skrivelser til konkursboets medarbejdere med oplysning om kon

kursens indtræden og retsvirkningerne forbundet hermed samt oplyst om kurators forestående arbejde. 

Kurator har i den forbindelse haft opfølgende drøftelser med medarbejderne om indholdet. 
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Henset til, at kurator har valgt at videreføre driften i konkursboet, er konkursboet indtrådt i ansættel

sesforholdene, idet medarbejdernes arbejdskraft er en nødvendighed for at begrænse konkursboets pas

siver. 

Kurator har løbende drøftelser med konkursboets medarbejdere omkring de ansættelsesmæssige forhold. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 61 juristtimer. 

8.1.5 Garantifonde 

Kurator har afholdt møder med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og dennes administrati

onsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, vedrørende garantifondens dækningsområde samt om, hvordan 

rapporteringen af anmeldte skader og krav på returpræmie skal håndteres over for Garantifonden for 

Skadesforsikringsselskab er. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber indtræder i 

forsikringstagernes krav mod konkursboet, hvorfor kurator har bistået med udarbejdelse af aftaler mel

lem skadesbehandlerne og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber om at modtage midler fra den 

således, at kurator er i besiddelse af den nødvendige dokumentation til den senere fordringsprøvelse. 

Endvidere har kurator haft omfattende korrespondance og telefoniske drøftelser med den engelske ga

rantifond, FSCS (Financial Services Campensation Scheme), vedrørende FSCS' dækningsområde samt 

drøftelser af, hvordan rapporteringen af anmeldte skader og krav på returpræmie over for 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. 

Drøftelserne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 264 juristtimer. 

8.1.6 Håndtering af anmeldelser i boet 

Kurator forventer et betydeligt antal anmeldelser på returpræmie, hvorfor kurator i samarbejde med 

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har udarbejdet en webformular på konkursboets hjemme

side(\\'\\'\\ .. q udos insuran ce .clk) til håndtering af anmeldelserne på returpræmie. Denne webformular skal 
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håndtere anmeldelser på returpræmie overfor konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringssel

skaber. 

Ligeledes har kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udarbejdet en 

klageformular på konkursboets hjemmeside (\\'W\\·.quclosinsmance.dk), hvor den skadelidte kan anmelde 

sit krav, hvis skadesbehandlerne har afvist kravet og den skadelidte er uenig i denne afgørelse. 

Drøftelser herom og udviklingen af systemet pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 155 juristtimer. 

8.1.7 Informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte 

Kurator har udarbejdet informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte i Qudos Insurance AJS 

under konkurs med oplysning om konkursens indtræden, retsvirkningerne forbundet med konkursen, 

information omkring den fortsatte skadesbehandling, information omkring Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskabers dækningsområde samt information omkring ophør og mulighederne for anmeldelse af 

returpræmie . Da konkursboet ikke selv er i besiddelse af oplysningerne på forsikringstagerne og de ska

delidte, har kurator anmodet agenter og skadesbehandlere om at videreformidle disse. 

Kurator har haft drøftelser med agenter og skadesbehandlere vedrørende indholdet i informationsskri

velserne samt vedrørende udgifterne i forbindelse med videreformidlingen. 

Drøftelserne med agenterne og skadesbehandlerne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 37 juristtimer. 

8.1.8 Anlagte retssager mod konkursboet 

Kurator har drøftet og gennemgået de igangværende retssager anlagt mod konkursboet før dekretets 

afsigelse med konkursboets medarbejdere. Der er tale om afviste skadessager. Kurator har på den bag

grund besluttet at videreføre alle retssager anlagt mod boet før dekretets afsigelse for at begrænse kon

kursboets 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) 
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før dekretets afsigelse. Retssagerne, der tidligere selv er håndteret af Qudos Insurance A/S (nu under 

konkurs) , håndteres nu af kurator. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på udarbejdelse af proces

skrifter. 

Endvidere har kurator udarbejdet og fremsendt skrivelse til skadesbehandlerne og agenter omkring pro

ceduren for retssager anlagt mod konkursboet efter dekretets afsigelse. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 180 juristtimer. 

8.1.9 Porteføljeoverdragelser 

Kurator har haft drøftelser med agenter og skadesbehandlere omkring overdragelse af porteføljer, her

under også skadesporteføljer, således at konkursboets samlede balance nedbringes. På nuværende tids

punkt er der overdraget en række skadesporteføljer. Arbejde forbundet med den praktiske håndtering af 

porteføljeoverdragelsen pågår fortsat . 

Kurators drøftelser med agenter, skadesbehandlere samt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

omkring overdragelse af porteføljer pågår fortsat . 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 73 juristtimer. 

8.1.10 Reassurance 

Indledningsvist bemærkes, at konkursboets væsentligste aktiv er selskabets reassurancetilgodehavende. 

Kurator er på nuværende tidspunkt ved at opnå overblik over selskabets reassurance, herunder gen

nemgå de forskellige reassurancekontrakter. Det bemærkes i den forbindelse , at selskabet før konkurs

dekretets afsigelse minimerede selskabets risiko ved at øge reassurancen på enkelte porteføljer. Kurator 

har udført arbejde i forbindelse hermed og undersøgelserne omkring dækningen af reassurance pågår 

fortsat. 

Kurator har endvidere haft indledende drøftelser med reassurandører vedrørende den fortsatte skades

håndtering, herunder vedrørende den fortsatte rapportering til re assurandørerne og udbetalingen af til

godehavender fra reassurandørerne. 

Drøftelserne med reassurandørerne pågår fortsat, og forventes at blive intensiveret i de kommende må

neder. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 84 juristtimer. 
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8.1.11 Compliance og audits 

Kurator har haft drøftelser og afholdt møder med konkursboets it-leverandører vedrørende konkursboets 

behandling af persondata. Ligeledes er kurator på nuværende tidspunkt ved at udarbejde databehand

leraftaler til konkursboets samarbejdspartnere, herunder agenter og skadesbehandlere. 

Henset til, at kurator har valt 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 er kurator i gang med at planlægge og koordinereauditsved skadesbehandlerne for at sikre 

en forsvarlig skadesbehandling. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 71 juristtimer. 

8.1.12 Revision og løbende bogholderi 

Konkursboet er underlagt revisionspligt. Kurator har som følge heraf valgt, at KPMG skal varetage re

visionen i konkursboet. Kurator har løbende drøftelser med KPMG vedrørende konkursboets økonomiske 

forhold. 

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at flere regnskabsmedarbejdere er fratrådt, hvorfor kurator har 

antaget ekstern konsulentbistand, og dertil kommer, at kurator selv bistår med bogføringen af den dag

lige drift. 

Henset til den fortsatte drift forestår kurator løbende indberetningen af skatter og afgifter. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 163 juristtimer. 

8.1.13 Bobehandling i øvrigt 

Kurator modtager løbende henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte vedrørende konkursen, her

under blandt andet spørgsmål omkring forsikringernes ophør, anmeldelse af returpræmiekrav, anmel

delse af nye skader samt spørgsmål til allerede indtrådte skader. På nuværende tidspunkt har kurator 

modtaget omkring 4.500 henvendelser, hvilke kurator løbende håndterer. Kurator modtager løbende nye 

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

terer kurator løbende konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 190 juristtimer. 

8.2 Bobehandlingen og tidsforbruget relateret til de frie aktiver 

Kurators arbejde relateret til de frie aktiver har i perioden siden konkursens indtræden og indtil den 31. 

marts 2019 været koncentreret om følgende opgaver: 

8.2.1 Indledende bobehandling 

Kort efter konkursdekretets afsigelse tog kurator til konkursboets adresse og oplyste konkursboets med

arbejdere om konkursens indtræden, herunder overordnet om retsvirkningerne forbundet hermed. 

Kurator meddelte straks agenter og skadesbehandlere tilknyttet Qudos Insurance A/S (nu under kon

kurs), at de ikke måtte udbetale skader. 

Kurator har ligeledes haft korrespondance og møder med konkursboets pengeinstitutter vedrørende sik

ring af konkursboets aktiver og den videre håndtering af konkursboets engagement. 

Endvidere har kurator haft indledende møde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber samt 

dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, vedrørende Garantifonden for Skadesfor

sikringsselskabers dækningsområde samt møde med Finanstilsynet. 

Der er på den indledende bobehandling anvendt ca. 104 juristtimer. 

8.2.2 Omstødelsesundersøgelser 

Kurator er påbegyndt de indledende omstødelsesundersøgelser og har i den sammenhæng konstateret en 

række forhold, som kurator har igangsat nærmere undersøger af. 

Undersøgelserne pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 40 juristtimer. 
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8.2.3 Bobehandling i øvrigt 

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

retten samt udarbejdelse af denne redegørelse anvendt ca. 52 juristtimer. 

9. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 1.980 juristtimer på boets behandling relateret til de registrerede ak

tiver, jf. punkt 1.1, og samlet anvendt ca. 196 juristtimer på boets behandling relateret til de frie aktiver, 

jf. punkt 1.2. 

10. DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING 

Bobehandlingen i den kommende periode vil være koncentreret om driften, idet videreførelsen af driften 

er nødvendig for at få overblik over konkursboets aktiver og passiver. 

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

ikke muligt at skønne over den forventede dividende, herunder dækningen under de registrerede aktiver 

såvel som de frie aktiver. 

11. ØVRIGE OPLYSNINGER 

Boet behandles af advokat Boris Frederiksen (bor ill kam merach·okate n.clk), advokat Jesper Saugmands

gaard Øe (jso<ll kamm en>ch·okaten .clk), advokat Mathias Juul Holter (mho.illk ammerad vo katen.dk), advo

kat Trine Irene Brodersen (trbr.rv kammeraclvo katen.dk), advokat Christian Bo Kolding-Krøger 

(cb];Jwkamm e raa cl vo katen.dk), advokat Frederik Simmelhalt (fsi mkamm e radvo kate n .clk), advokatfuld

mægtig Sarah Willatzen (sa\\·i.:lv kamm erach·okaten .clk), advokatfuldmægtig Anne Bro Kristensen 

(a nkr·illkamme radvok a ten.dk), advokatfuldmægtig Camilla Wiemer (cm\·i'P'kammerach·okaten.cl k) og ad

vokatfuldmægtig Camilla Ottilia J . Pedersen (caot-.i!.•kammeraclvokaten. dk) 

Yderligere kontaktinformation findes på hjemmesiden \\"\\'\\· .quclosinsu ra nce .clk , 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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12. NÆSTE KREDITORINFORMATION 

Næste kreditorinformation med redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, vil blive sendt til 

skifteretten og kreditorerne senest den 16. oktober 2019. 

København, den 16. april 2019 
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