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Redegørelse i medfør af 

konkurslovens § 125, stk. 4 

 
Qudos Insurance A/S under konkurs, CVR-nr. 33956967 

 

Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling – K 4368/18-A  

 

 

 

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

for boets forhold. 

 

Jeg henviser indledningsvis til de af mig tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af konkurslovens § 

125, stk. 1, dateret den 17. januar 2019, § 125, stk. 2, dateret den 16. april 2019, § 125, stk. 4, dateret den 

16. oktober 2019 og § 125, stk. 4, dateret den 16. april 2020. 

 

Boets aktuelle aktiver består af følgende: 

 

1. AKTIVER 

1.1 Kontoforhold 

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 

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

fortsat foretages indbetalinger og udbetalinger fra selskabets konti.  
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Kurator har siden konkursdekretets afsigelse lukket 10 bankkonti, som efter kurators vurdering ikke var 

relevante for afviklingen af de forsikringsmæssige aktiviteter. Selskabet har som følge heraf i alt 17 åbne 

bankkonti hos Nordea Bank Danmark.   

 

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

afviklingen af de forsikringsmæssige aktiviteter i konkursboet.  

 

1.2 Registrerede aktiver 

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

sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtigelser. Det vil primært være de skadelidtes krav på erstat-

ning samt forsikringstagernes krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. afsnit 2.1 neden-

for. Aktiverne dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved afviklingen af forsikringsselskabet nød-

vendige omkostninger. 

 

De registrerede aktiver er pr. 31. august 2020 bogført til følgende værdier:  
 

1. Statsobligationer  

Det konkursramte selskabs statsobligationer udgør pr. 31. 

august 2020 kr. 6.784.811, hvorfor aktivet er medtaget til 

denne værdi 

 

kr. 6.784.811 

 

2. Erhvervsobligationer  

Det konkursramte selskabs erhvervsobligationer udgør pr. 

31. august 2020 kr. 19.751.052. Forskellen i værdipapirbe-

holdningen i forhold til seneste redegørelse relaterer sig til 

udtrukne obligationer på samlet set ca. kr. 3.549.325 samt 

kursregulering og renter. Provenuer fra udtrukne værdi-

papirer er indgået i selskabets likvide indestående under 

afsnit 1.2, punkt 4, nedenfor. Aktivet er medtaget til mar-

kedsværdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.751.052 

 

3. Kapitalandele i datterselskab 

Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af 

kapitalandele i datterselskabet ASG Forsikringsagentur 

A/S under konkurs. Kapitalandelene er pr. 31. august 2020 

bogført til kr. 0. Kapitalandelene medtages fortsat til den 

bogførte værdi  kr.  0 
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4. Likvide indestående 

Det konkursramte selskabs likvide indestående er pr. 31. 

august 2020 bogført til kr. 395.482.401. 

 

Forøgelsen af det likvide indestående på kr. 99.989.452 i 

forhold til seneste redegørelse relaterer sig bl.a. til mod-

tagne indbetalinger fra selskabets genforsikringsselskaber 

på kr. 103.591.999, samt udtrukne obligationer på kr. 

3.549.325. Der er modtaget kr. 9.802.808 i form af indbeta-

linger fra agenter samt regresindbetalinger. Hertil kom-

mer, at der i perioden siden seneste redegørelse er afholdt 

løbende omkostninger inklusive kursreguleringer fra de li-

kvide midler forbundet med videreførelsen af driften i kon-

kursboet. Aktivet er medtaget til den bogførte værdi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395.485.401 

 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings-

hensættelsen 

Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af 

nuværende og fremtidige krav hos selskabets genforsik-

ringsselskaber. Dette beløb er alene en bogføringsmæssig 

opgørelse, idet det endelige aktivs størrelse endnu ikke er 

kendt. Tilgodehavendet er derfor medtaget til den bogførte 

værdi pr. 31. august 2020 på kr. 1.209.815.582.  

 

Reduktionen af selskabets genforsikringsandele på kr. 

65.896.580 siden seneste redegørelse er primært relateret 

til, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber er på-

begyndt udbetaling af visse skader, hvilket medfører en re-

duktion af de forventede skadeserstatningskrav og dermed 

også genforsikringsandelen heraf. Reduktionen vil blive 

modsvaret af en tilsvarende forøgelse i tilgodehavende gen-

forsikring (afsnit 1.2, punkt 6). Aktivet er medtaget til den 

bogførte værdi 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.209.815.582 

 

6. Tilgodehavende genforsikringsandele (reassu-

rance) 

Tilgodehavendet vedrørende genforsikringsandele er pr. 

31. august 2020 bogført til kr. 145.745.553. Reduktionen 

på kr. 10.693.414 i forhold til seneste redegørelse kan hen-

føres til modtagne indbetalinger fra genforsikringsselska-

ber på kr. 103.591.999 (afsnit 1.2, punkt 4) og en forøgelse 

relateret til genforsikringsandele af skadesudbetalinger 
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fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber på kr. 

92.898.585. Tilgodehavendet er medtaget til den bogførte 

værdi 

  

 

 

kr. 

 

 

145.745.553 

7. Tilgodehavende hos forsikringsmæglere/agenter  

Selskabet havde på tidspunktet for konkursens indtræden 

et bogført aktiv hos selskabets forsikringsmæglere/agenter 

på kr. 84.251.990. Tilgodehavendet består af præmietilgo-

dehavender og midler på konti hos skadesbehandlere til 

betaling af skader. Kurator har i tidligere redegørelser til 

kreditorerne oplistet det bogførte aktiv under de frie akti-

ver, da aktivet var bogført således i selskabets bogføring 

inden konkursens indtræden. Kurator har efterfølgende fo-

retaget en undersøgelse af, om aktivet skal kvalificeres 

som et registreret aktiv eller et frit aktiv. Det følger af § 5, 

litra 4, i den dagældende bekendtgørelse om registrering 

af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser, 

at tilgodehavenderne hos forsikringsmæglere og agenter 

rent bogføringsteknisk må medtages med halvdelen af den 

bogførte værdi som et fradrag i de forsikringsmæssige hen-

sættelser. Tilgodehavendet kan således alene optages som 

et aktiv til kr. 0, så længe midlerne fortsat står hos forsik-

ringsmæglerne og agenterne. Efterhånden som konkursbo-

ets forfaldne præmier indbetales til konkursboet, vil mid-

lerne imidlertid tilgå de likvide indeståender under de re-

gistrerede aktiver (afsnit 1.2, punkt 4). Kurator bemærker 

for god ordens skyld, at der er væsentlig usikkerhed for-

bundet med tilstedeværelse og værdien af de pågældende 

tilgodehavender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort)  kr. 1.777.582.399 

 

Det bemærkes, at der i perioden fra seneste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret 

den 16. april 2020, er sket en forøgelse af de registrerede aktiver på kr. 19.506.056, hvilket primært er 

begrundet i modtagne indbetalinger fra selskabets genforsikringsselskaber (afsnit 1.2, punkt 4), samt 

reduktionen af tilgodehavender 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, dvs. aktiver som efter kurators opfattelse skal indgå i de regi-

strerede aktiver. Dette omfatter ikke alene genforsikring, men f.eks. også udgifter til inddrivelse af fejl-

agtige udbetalinger under en forsikring, som følge af en skadebehandlers gentagende misligholdelse af 
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kontraktretlige forpligtelser i forhold til en forsikringsportefølje (såkaldt ”claims leakage”). Yderligere 

har der været arbejde forbundet med at opgøre og begrænse passiverne. Endelig har kurator afregnet 

aconto salær, jf. nedenfor under punkt 9. Disse omkostninger er fratrukket i opgørelsen af de registrerede 

aktiver.   

 

Der er i ovenstående opgørelse foretaget diskontering af genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings-

hensættelsen (afsnit 1.2, punkt 5) og tilgodehavende genforsikring (afsnit 1.2, punkt 6) pr. 31. december 

2019.  

 

1.3 Frie aktiver 

De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkursboets øvrige kreditorer, herunder den del af de 

forsikringsmæssige forpligtelser, 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. 31. august 2020 bogført til følgende: 

 

8. Inventar mv. 

Konkursboets inventar består af diverse kontormøbler, pc’er, 

skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 31. august 

2020 bogført til kr. 50.000. I forhold til aktivernes bogførte 

værdi på tidspunktet for konkursens indtræden er der foreta-

get en ekstraordinær nedskrivning som følge af, at selskabet 

er taget under konkursbehandling. Inventaret er foreløbigt 

medtaget til den bogførte værdi kr. 50.000 

 

9. Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber  

Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af tilgo-

dehavender hos koncernforbundne selskaber, som pr. 31. au-

gust 2020 er bogført til kr. 20.773.896. Aktivet er foreløbigt 

medtaget til den bogførte værdi kr. 20.773.896 

 

10. Huslejedepositum – Kongevejen 371 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse dateret 16. april 

2020 anses tilgodehavendet vedrørende huslejedepositum 

ikke at udgøre en værdi for boet. kr. 0 

 

11. Huslejedepositum - Købmagergade 

Det konkursramte selskab drev på tidspunktet for konkursde-

kretets afsigelse virksomhed fra lejede lokaler, beliggende 

Købmagergade 22, 3, 1150 København K. 
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Huslejedepositummet for lejemålet er pr. 31. august 2020 bog-

ført til kr. 1.652.299. Kurator har været i dialog med udlejer 

og gjort krav på at få tilbagebetalt huslejedepositummet, hvil-

ket udlejer har afvist, jf. nærmere afsnit 6.3. Huslejedeposi-

tummet er foreløbig medtaget til erindringsværdi af 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

1 

 

12. Huslejedepositum - London 

Det konkursramte selskab drev på tidspunktet for konkursde-

kretets afsigelse virksomhed fra lejede lokaler beliggende i 

London. Huslejedepositummet for lejemålet er pr. 31. august 

2020 bogført til kr. 1.114.898. Kravet på tilbagebetaling af 

huslejedepositum er opgivet af konkursboet. Endvidere har 

kurator et tilgodehavende relateret til inventaret og indret-

ningen af i lejemålet, som fortsat ikke er blevet tilbagebetalt. 

Tilgodehavendet relateret til inventaret medtages foreløbigt 

til erindringsværdi. Der henvises til afsnit 6.3 nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

13. Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr knyttet 

til driften i konkursboet og goodwill. Aktivet er pr. 31. august 

2020 bogført til kr. 0, idet der i forhold til den bogførte værdi 

på tidspunktet for konkursens indtræden er foretaget en eks-

traordinær nedskrivning på kr. 14.404.947,56 som følge af, at 

selskabet er taget under konkursbehandling. Aktivet er med-

taget til den bogførte værdi   

 

 

kr. 

 

 

 

 

0 

 

14. Indestående på klientkonto 

Indeståender på klientkontoen udgør for nuværende 

3.378.522,68. Kurator bemærker, at skifteretten den 31. juli 

2020 har godkendt et aconto salær relateret til de frie aktiver 

på kr. 8.100.000 ekskl. moms. På nuværende tidspunkt er der 

ikke tilstrækkelige frie aktiver til, at kurator kan betale det 

godkendte aconto salær under de frie aktiver. Garantifonden 

for Skadesforsikringsselskaber har stillet sikkerhed for beta-

lingen af kurators salær, såfremt der mod forventning ikke til-

går konkursboet tilstrækkeligt frie midler. Indeståendet ud-

gør pr. 1. oktober 2020  kr. 3.378.522,68 

 

   

15. Tilbagebetalte afgifter fra Motor Insurance Bureau 

of Ireland 

Konkursboet har modtaget tilbagebetaling af tidligere indbe-

talte aconto afgifter fra Motor Insurance Bureau of Ireland på   
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kr. 2.557.287. Beløbet indgår som en del af indeståendet på 

klientkontoen (afsnit 1.2, punkt 14). 

Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig en 

bloc nedskrivning)  kr. 5.000.000 

 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

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

afsnit 1.2. 

 

1.     Forventede returpræmiekrav 

Det forventede returpræmiekrav er pr. 31. august 2020 bogført 

til kr. 349.795.790. Kravet er opgjort efter de samme principper, 

som blev anvendt ved opgørelse af selskabets præmiehensæt-

telser. Beløbet repræsenterer selskabets estimat over returpræ-

miekrav og må forventes at blive modsvaret af anmeldelser om 

returpræmie fra forsikringstagere. Reduktionen på kr. 

77.404.352 i forhold til seneste redegørelse er begrundet i de 

faktiske udbetalinger fra garantifonde. Udbetalingerne fra ga-

rantifonde, og dermed faldet i det forventede returpræmiekrav, 

forventes at blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse i boet 

fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber samt øvrige 

nationale fonde. Passivet medtages til den bogførte værdi af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349.795.790 

    

2. Forventede skadeserstatningskrav  

Det forventede skadeserstatningskrav er en bogføringsmæssig 

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

tager/skadelidtes skadeserstatningskrav. Det forventede ska-

deserstatningskrav er beregnet efter tilsvarende principper 

som de tidligere erstatningshensættelser. Kravet er således ud-

tryk for et skøn over fremtidige udbetalinger til skadeserstat-

ninger og kan afvige fra de faktiske skadeserstatningskrav. Det 

forventede skadeserstatningskrav er pr. 31. august 2020 bog-

ført til kr.  1.744.886.258. 

 

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

136.308.514. Det forventede skadeserstatningskrav er reduce-

ret som følge af, at Garantifonden for Skadesforsikringsselska-

ber samt øvrige nationale fonde løbende foretager udbetaling af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16. OKTOBER 2020 

4003985 BOR/FSI/CAWI 

 

 

 

Side 8 / 30  

 
 

skadeskrav. Udbetalingerne fra Garantifonden for Skadesfor-

sikringsselskaber og dermed faldet i det forventede skadeser-

statningskrav forventes at blive modsvaret af en tilsvarende 

anmeldelse i boet fra Garantifonden for Skadesforsikringssel-

skaber.  

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

1.744.886.258 

   

3. Fradrag for halvdelen af tilgodehavende forfaldne præ-

mier 

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

kendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber 

og firmapensionskasser, berettiget til at fradrage indtil halvde-

len af tilgodehavende forfaldne præmier i de forsikringsmæs-

sige hensættelser. Fradraget udgør halvdelen af den bogførte 

værdi pr. 31. august 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

-42.125.995 

4. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede aktiver 

Pr. 31. august 2020 var der registreret anmeldte krav under de 

registrerede aktiver på i alt kr. 636.715.160. Det bemærkes, at 

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

idet de forskellige garantifondsordninger fortsat foretager ud-

betalinger og kurator forventer på den baggrund at modtage 

yderligere anmeldelser 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

636.715.160 

Forventede passiver i alt  kr. 2.689.271.213 

 

I forhold til ovenstående opgørelse af passiver tilknyttet de registrerede aktiver bemærkes, at de forven-

tede returpræmiekrav og skadeskrav senere hen i bobehandlingen vil blive erstattet af egentlige anmel-

delser (som anført under afsnit 2.1 punkt 4), efterhånden som ristornokravene og skadeserstatningskra-

vene opgøres, og sagerne afsluttes, herunder fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og andre 

nationale garantifondsordninger, der indtræder i forsikringstagerens henholdsvis skadelidtes krav mod 

konkursboet under de registrerede aktiver, jf. nærmere afsnit 6.1.3.5 nedenfor. De respektive garanti-

fondsordninger foretager fortsat udbetalinger. 

 

Pr. 31. august 2020 har Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udbetalt i alt kr. 732.897.032 til 

dækning af såvel godkendte skadeerstatningskrav samt krav på returpræmie. Kurator forventer på 

denne baggrund, at de foreløbigt anmeldte krav på foreløbigt kr. 636.715.160 under de registrerede akti-

ver vil stige tilsvarende i takt med de løbende udbetalinger. 

 

Det må som følge af konkursen i Qudos Insurance A/S generelt forventes, at antallet af anmeldte skader 

og heraf afledte erstatningsudbetalinger vil stige betydeligt. Kurators væsentligste opgave bliver derfor 

fortsat at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader. Kurator har som følge heraf videreført 
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skadesbehandlingen hos de eksisterende skadesbehandlere, hvilket er sket i samarbejde med Garanti-

fonden for Skadesforsikringsselskaber, jf. nærmere afsnit 6.1.3.1. 

 

2.2 Øvrige passiver tilknyttet de frie aktiver 

Konkurslovens § 94 (sekundære massekrav) kr. 1.255.939,68 

Konkurslovens § 95 (privilegerede lønmodtagerkrav) kr. 967.914,74 

Konkurslovens § 97 (almindelige kreditorkrav) kr. 138.103.391,09 

Passiver i alt  kr. 140.327.245,51 

 

 

 

I relation til de anmeldte krav skal det overordnet bemærkes, at flere krav potentielt set både kan være 

medtaget under de forventede skadeserstatningskrav og returpræmiekrav under de registrerede aktiver, 

jf. afsnit 2.1 ovenfor, og samtidig kan være særskilt anmeldt til konkursboet under de frie aktiver, jf. 

afsnit 2.2 ovenfor. Samme krav kan således være medtaget to gange i ovenstående opgørelser. Der er på 

nuværende tidspunkt endnu ikke klarhed over omfanget af eventuelle dobbeltanmeldelser, idet der ikke 

er iværksat fordringsprøvelse af de anmeldte krav. 

 

3. OMSTØDELSESUNDERSØGELSER  

Som oplyst i kurators redegørelse dateret 16. april 2020 har konkursboet anlagt fem retssager, der angår 

omstødelse eller tilbagesøgning af en række dispositioner for et samlet beløb på ca. kr. 38,5 mio. med 

tillæg af renter. 

 

De enkelte sager er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit 6.4.  

 

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 pågår fortsat. 
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5. KONKURSKARANTÆNE  

Sø- og Handelsretten er i forbindelse med konkursboets redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 

4, dateret den 16. oktober 2019, blevet særskilt orienteret om kurators undersøgelse og vurdering af, 

hvorvidt der var grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne mod den tidligere ledelse i Qudos 

Insurance A/S under konkurs i medfør af konkurslovens § 157, stk. 1, 1. pkt., jf. § 160, stk. 1, 1. pkt. 

 

6. BOBEHANDLINGEN OG TIDSFORBRUGET I DEN FORLØBNE PERIODE 

6.1 Tidsforbrug relateret til de registrerede aktiver 

Kurators arbejde relateret til de registrerede aktiver har i perioden siden den 1. marts 2020 og indtil den 

31. august 2020 været koncentreret om følgende opgaver: 

 

6.1.1 Håndtering af værdipapirer 

Konkursboets værdipapirbeholdning består fortsat hovedsageligt af statsobligationer og erhvervsobliga-

tioner, der den 31. august 2020 er bogført til henholdsvis kr. 6.784.811 og kr. 19.751.052, jf. aktivoversig-

ten i afsnit 1.2, punkt 1 og 2.  

 

Kurator har i den forgangne periode løbende håndteret konkursboets værdipapirbeholdning og vurderet 

konkursboets værdipapirinvesteringspolitik samt løbende påset behovet for sikring af likvider til betaling 

af den løbende drift i konkursboet. 

 

Der er siden seneste redegørelse gennemført udtræk fra selskabets værdipapirdepot på kr. 3.549.325,57, 

som er tilgået det likvide indestående.  

 

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

 

6.1.2 Genforsikring (reassurance) 

Som oplyst i kurators forudgående redegørelser består konkursboets væsentligste aktiv under de regi-

strerede aktiver af tilgodehavender relateret til tegnede genforsikringsaftaler, herunder genforsikrings-

andelen af præmie- og erstatningshensættelser (afsnit 1.2, punkt 5) og genforsikringstilgodehavendet 

(afsnit 1.2, punkt 6). 

 

Håndteringen af konkursboets genforsikring har i den forgangne periode været, og er fortsat, særdeles 

kompliceret og omfattende, idet genforsikringen er reguleret af de enkelte genforsikringsaftaler indgået 
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mellem Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) og de respektive genforsikringsselskaber. Dertil kom-

mer, at aftalerne samtidig også er undergivet forsikringsretlige normer og sædvaner.   

 

Kurators håndtering af konkursboets genforsikring har i den forgangne periode fortsat været koncentre-

ret om opgørelse og opkrævning af konkursboets genforsikringstilgodehavende. Håndteringen af genfor-

sikringen byder fortsat på komplicerede problemstillinger, som kurator løbende vurderer og tager stilling 

til. Kurator har i den forbindelse på daglig basis haft drøftelser med genforsikringsselskaber og forsik-

ringsmæglere vedrørende afstemning og indbetaling til konkursboet samt andre driftsmæssige forhold.   

 

I den forgangne periode har kurator blandt andet intensiveret drøftelserne med to forsikringsmæglere i 

henholdsvis England og Singapore, der er bindeled mellem konkursboet og det største europæiske og det 

største asiatiske genforsikringsselskab som led i inddrivelsen af tilgodehavender.  

 

Kurator har samtidig intensiveret de direkte drøftelser med det største europæiske genforsikringsselskab 

på den del af forretningen, der ikke var håndteret gennem en forsikringsmægler. På denne del af forret-

ningen har det trukket ud med afstemning og afregning af tilgodehavendet, men på baggrund af en række 

tiltag fra kurators side er der i den forgangne periode sket betaling fra genforsikringsselskabet af et 

betydeligt tilgodehavende og de sidste tilbageværende problemstillinger forventes snart løst. 

 

Forud for konkursen genforsikrede Qudos Insurance A/S en udvalgt andel af den engelske motorportefølje 

hos en tysk såkaldt legacy specialist, så denne portefølje genforsikringsmæssigt blev afdækket 100%.  Af-

stemning og afregning har budt på særlige problemstillinger, som kurator løbende har måtte tage stilling 

til.  

 

I et andet aftalekompleks har kurator tidligere været i kontakt med forsikringsmægleren og genforsik-

ringsselskabet, men de pågældende er ophørt med at reagere på kurators henvendelser, og det kan derfor 

ikke udelukkes, at der må iværksættes retlige skridt over for de pågældende med henblik på at sikre det 

aktiv, som genforsikringen afspejler. 

 

Enkelte genforsikringsaftaler har desuden givet anledning til fortolkningsspørgsmål, som kurator ligele-

des har håndteret løbende i den forgangne periode.  

 

Kurator har desuden påbegyndt den indledende fase vedrørende kommutering af genforsikringsaftaler, 

dvs. den endelige opgørelse, udligning og afslutning af kontraktforholdet med genforsikringsselskaberne. 

Kurator har fokus på kommutering af mindre genforsikringsaftaler, hvor afløbet kan fastslås med en høj 

grad af sandsynlighed.  
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I forhold til afstemning og opkrævning af genforsikringsbetalinger har det været nødvendigt at udarbejde 

en række procesbeskrivelser for at sikre, at kritiske, væsentlige processer og know-how forbundet dermed 

ikke går tabt.  

 

Kurator har udarbejdet en forretningsgang for rapportering af storskader for at sikre, at der bliver fulgt 

hurtigt og korrekt op over for de genforsikringsselskaber, der har forpligtelser over for konkursboet i 

forbindelse med storskader. Storskader blev inden for enkelte forretningsområder ikke håndteret hen-

sigtsmæssigt i tiden op til konkursen, men disse forhold har kurator rettet på, og genforsikringsselska-

berne informeres nu løbende, herunder også i overensstemmelse med de aftaler, som kurator er indtrådt 

i med genforsikringsselskaberne. 

 

Kurator er endvidere i løbende kontakt med den af konkursboet antagne konsulent, der håndterer engel-

ske og irske storskader og afrapportering til genforsikringsselskaberne. 

 

Arbejdet med den engelske del af genforsikringen, især i forhold til personskader, har været besværlig-

gjort af COVID-19, da det har medført, at rapporteringen på en række skadesbordereauxer har været 

mindre hyppig end sædvanligt, blandt andet som følge af, at indhentelse af lægeerklæringer i England er 

vanskelig, som følge af den nuværende samfundsmæssige situation. 

 

Endelig har kurator den april 2020 sendt en halvårlig opdatering til genforsikringsselskaberne med in-

formation om håndteringen af reassurancen og den generelle status i konkursboet. Den næste skrivelse 

forventes udsendt i løbet af oktober 2020. 

 

Siden seneste redegørelse og indtil den 31. august 2020 er der blevet indbetalt kr. 103.591.999 relateret 

til genforsikring. 

 

Siden konkursens indtræden og indtil den 31. august 2020 er der således indbetalt i alt kr. 259.825.991 

til konkursboet fra genforsikringsselskaberne.  

 

Der er på arbejdet relateret til genforsikring anvendt ca. 679 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

Indledningsvis bemærkes, at kurator i den forgangne periode har udført et omfattende arbejde i forbin-

delse med håndtering og tilpasning af en række driftsmæssige forhold som følge af COVID-19 pandemien, 

der medførte en generel nedlukning for mange aktiviteter i Danmark og andre lande i løbet af marts 

2020.  
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Der er redegjort nærmere for det udførte arbejde i relation hertil nedenfor, jf. afsnit 6.1.3.1 til 6.1.3.10.   

 

6.1.3.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Som tidligere oplyst besluttede kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

efter konkursdekretets afsigelse at videreføre driften i konkursboet for at minimere konkursboets passi-

ver, samt for at sikre midlerne fra genforsikringen, jf. nærmere afsnit 6.1.2. 

 

Det blev i den forbindelse besluttet at videreføre skadesbehandlingen ved de eksisterende skadesbehand-

lere således, at den løbende skadesbehandling i videst mulige omfang fortsatte i overensstemmelse med 

de eksisterende skadesbehandleraftaler.  

 

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

omfattende. Formålet med arbejdet er at sikre, at der fortsat bliver foretaget en behørig skadesbehand-

ling, således at der også kan ske en korrekt rapportering til konkursboets genforsikringsselskaber. Dertil 

kommer, at kurator tillige har måtte foretage løbende tilpasning og opfølgning på skadesbehandlingen 

hos konkursboets tilknyttede skadesbehandlere som følge af COVID-19 pandemien. 

 

Flere af skadesbehandlerne har været nødsaget til at arbejde hjemmefra, hvorfor det ikke har været 

muligt for skadesbehandlerne at opretholde samme hastighed i skadesbehandlingen som tidligere. Som 

følge heraf har kurator haft et indgående fokus på at følge op på forholdene og på at forsøge at opretholde 

fremdriften i skadesbehandlingen. 

 

Kurator har i den forbindelse haft drøftelser og korrespondance med de tilknyttede skadesbehandlere for 

at sikre, at der uanset udviklingen af pandemien blev foretaget en behørig og effektiv skadesbehandling 

således, at konkursboet fortsat var i stand til at opgøre skadeskravene korrekt og foretage en korrekt 

rapportering til genforsikringsselskaberne, hvorved konkursboets aktiv i form af tilgodehavenderne hos 

genforsikringsselskaberne blev sikret.  

 

Herudover har kurators drøftelser og korrespondance med skadesbehandlerne i den forgangne periode 

fortsat omhandlet skadebehandlingen på et overordnet plan, herunder processen for afvisning af skader 

anmeldt efter ophør af policerne, processen for rapportering af godkendte skader til konkursboet, Garan-

tifonden for Skadesforsikringsselskaber og/eller andre nationale garantifondsordninger, samt den kon-

krete skadesbehandling af specifikke skadessager. Flere af de åbne skader er af en sådan størrelse og 

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

skader, herunder også i forhold til fastsættelse af reserverne. 
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Selve processen for skadesbehandlernes rapportering af godkendte skader til konkursboet er opstartet i 

den forgangne periode, jf. nærmere afsnit 6.1.4, og kurator har i den forbindelse haft omfattende korre-

spondance med skadesbehandlerne vedrørende den praktiske del af rapporteringen af godkendte skades-

krav.   

 

Endelig har kurator i den forgangne periode haft fortsat arbejde forbundet med at finde en ny skadesbe-

handler i Italien, idet den forud for konkursen tilknyttede skadesbehandler ikke har ønsket at fortsætte 

skadesbehandlingen. Som oplyst i kurators seneste redegørelse dateret 16. april 2020 havde kurator haft 

længerevarende kontraktforhandlinger med en mulig ny skadesbehandler vedrørende den fremadrettede 

håndtering af skadesporteføljen, herunder forhandling om honorar og vilkår for at overtage skadesbe-

handlingen af porteføljen. Kurator forventede på daværende tidspunkt at kunne indgå en aftale om ska-

desbehandling i april/maj 2020, men henset til situationen relateret til COVID-19 i Italien samt en række 

øvrige forhold relateret til kontraktforhandlingerne har kurator først i september 2020 indgået en aftale 

med en skadesbehandler i Italien, som fremadrettet vil varetage skadesbehandlingen af den italienske 

skadesportefølje.   

 

Kurator har i den forgangne periode desuden haft arbejde forbundet med korrespondance med en ska-

desbehandler i England angående vilkårene i en skadesbehandleraftale samt databehandleraftale. I den 

forbindelse har der været adskillige, længerevarende telefoniske møder, hvor vilkårene for kontrakten 

samt databehandleraftalen er blevet drøftet. Der udestår fortsat enighed om et enkelt vilkår i aftalen 

samt en række opfølgende forhold i relation til databehandleraftalen. 

 

Skadesbehandleraftale samt databehandleraftale forventes at være på plads ultimo oktober 2020.   

 

Den løbende håndtering af skadesbehandlingen pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.450 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.2 Porteføljeoverdragelser 

Der er fortsat ikke gennemført reelle porteføljeoverdragelser fra konkursboet, idet kurator alene har flyt-

tet enkelte skadesporteføljer til nye skadesbehandlere, jf. afsnit 6.1.3.1. 

 

I forhold til Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) skadesportefølje i Norge har kurator tidligere med-

virket til indgåelse af aftale om gentegning, hvor en ny forsikringsgiver har tilbudt porteføljens forsik-

ringstagere en ny forsikringsdækning på tilsvarende vilkår som forsikringstagernes oprindelige forsik-

ringspolice i Qudos Insurance A/S (nu under konkurs). I de tilfælde, hvor forsikringstageren har accepte-

ret tilbuddet om gentegning, har den nye forsikringsgiver overtaget den fulde risiko i forhold til Qudos 
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Insurance A/S’ (nu under konkurs) tidligere udstedte policer og således også forsikringsansvaret. Kurator 

har i den forgangne periode fortsat haft arbejde forbundet med den efterfølgende praktiske håndtering af 

aftalen. 

 

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

 

6.1.3.3 Gensidig bebyrdende aftaler 

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

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

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

kantineordning mv.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 40 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

6.1.3.4 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

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

dere, herunder særligt som følge af COVID-19 pandemien.  

 

Som følge af den danske regerings opfordring i marts 2020 til alle danske virksomheder om at sikre, at 

flest mulige medarbejdere arbejdede hjemmefra, besluttede kurator i overensstemmelse med regeringens 

opfordring, at konkursboets medarbejdere i videst mulige omfang skulle arbejde hjemmefra. Enkelte af 

kurators medarbejdere samt nøglemedarbejdere i konkursboet var dog løbende fysisk til stede i virksom-

heden for at sikre opretholdelsen af driften i konkursboet, herunder for blandt andet at sikre konkursbo-

ets betydelige genforsikringstilgodehavender. Kurator sikrede i den forbindelse, at sundhedsmyndighe-

dernes retningslinjer for håndteringen af COVID-19 ligeledes blev iagttaget.  

 

Kurator har som følge heraf anvendt tid på håndtering af medarbejderforhold relateret til COVID-19, 

herunder blandt andet udarbejdet retningslinjer for håndteringen af COVID-19 til konkursboets medar-

bejdere, som løbende har afspejlet udviklingen i pandemien. Herudover har kurator deltaget i daglige 

telefon- og videomøder med konkursboets medarbejdere for at sikre opretholdelsen af driften og fremdrif-

ten i skadesbehandlingen og for at sikre medarbejdernes trivsel i den nye og uvante situation.   

 

Kurator har fortsat løbende arbejde forbundet med at håndtere medarbejderforhold og ressourceplanlæg-

ning for den fysiske tilstedeværelse af konkursboets medarbejdere, som følge af regeringens løbende ud-

meldinger og opdaterede retningslinjer som følge af COVID-19. Det er kurators forventning, at dette vil 

fortsætte i hvert fald indtil udløbet af 2020, og formentlig også i starten af 2021. 
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Herudover har kurator løbende håndteret sædvanlige medarbejderforhold som i enhver anden virksom-

hed i drift, herunder angående sygdom, graviditet, opsigelse osv. Det bemærkes i den forbindelse, at ku-

rator i den forgangne periode har antaget en ny bogholder som erstatning for en fratrådt medarbejder i 

konkursboets økonomiafdeling. Kurator har desuden ansat en ”office assistant” i en tidsbegrænset an-

sættelse som erstatning for to medarbejdere på barsel.  

 

Kurator har endvidere indgået en aftale på konsulentbasis med en aktuar, som erstatning for en fratrådt 

medarbejder i konkursboets aktuarfunktion. 

 

Kurator vurderer løbende konkursboets medarbejderstab, herunder om der er behov for at få tilført yder-

ligere ressourcer til konkursboet.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 150 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.5 Dialog med garantifonde 

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

skaber og garantifondens administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, vedrørende håndteringen 

af skadesbehandlingen og dækningsomfanget fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, herun-

der vedrørende beregningen af returpræmie på de forskellige forsikringstyper samt processen for rappor-

tering af krav mod konkursboet.  

 

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

lande.  

 

Kurators arbejde med drøftelser og koordinering med de forskellige garantifonde og myndigheder pågår 

fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 135 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.6 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

Kurator har i den forgange periode fortsat haft løbende korrespondance med forsikringstagere fra for-

skellige lande vedrørende deres forsikringsprodukt i Qudos Insurance A/S under konkurs, herunder deres 

krav på returpræmie og skadeserstatningskrav mod konkursboet. 
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Siden konkursdekretets afsigelse og frem til tidspunktet for udarbejdelse af nærværende redegørelse har 

kurator modtaget ca. 8.150 henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte, herunder ca. 350 henven-

delser siden seneste redegørelse. Kurator håndterer løbende de pågældende henvendelser. 

 

Henvendelserne har i den forgangne periode primært vedrørt spørgsmål til, hvornår forsikringstagerne 

kan forvente at få udbetalt deres krav på returpræmie fra garantifondsordningerne og/eller konkursboet 

samt spørgsmål fra forsikringstagere og skadelidte til konkrete skadesager, der behandles af tilknyttede 

skadesbehandlere eller advokater.   

 

Det bemærkes i den forbindelse, af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og den engelske garan-

tifond, FSCS, løbende foretager udbetaling af returpræmie. Ligeledes foretager Garantifonden for Ska-

desforsikringsselskaber og FSCS løbende udbetalinger af godkendte skadeserstatningskrav til skade-

lidte.  

 

For at oplyse berørte parter omkring konkursen og dennes retsvirkninger, opdaterer kurator løbende 

konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger, som forsikringstagere og skadelidte kan have be-

hov for i forbindelse med behandlingen af deres mulige krav mod konkursboet.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 120 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

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

Som oplyst i kurators seneste redegørelse dateret den 16. april 2020 besluttede kurator at indtræde i en 

række retssager, der primært vedrører afviste skadesager og som allerede blev håndteret af eksterne 

advokater for Qudos Insurance A/S.   

 

Retssagerne, som konkursboet er indtrådt i, håndteres fortsat hovedsageligt af eksterne advokater i over-

ensstemmelse med de tidligere aftaler indgået mellem de respektive skadesbehandlere/agenter og Qudos 

Insurance A/S (nu under konkurs), hvorfor de berørte skadesbehandlere/agenter og advokater har fået 

kurators tilladelse til at videreføre de igangværende retssager anlagt mod Qudos Insurance A/S (nu under 

konkurs) før dekretets afsigelse.  

 

Kurator har løbende korrespondance og drøftelser med de tilknyttede advokater omkring sagerne.   

 

Retssagerne, der tidligere blev håndteret direkte af Qudos Insurance A/S (nu under konkurs), håndteres 

nu af kurator. Det samme gælder i overvejende grad sager anlagt efter konkursen. Kurator har i den 

forbindelse anvendt tid på udarbejdelse af processkrifter og deltaget i forberedende retsmøder samt ho-

vedforhandling i retssagerne.  
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Nedenfor redegøres overordnet for de retssager, som konkursboet enten er indtrådt i, eller som konkurs-

boet har anlagt. 

 

Retssager anlagt mod agenter: 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse dateret den 16. april 2020 har kurator sammen med et medfor-

sikringsselskab anlagt en retssag i England mod en tidligere agent, en af agenten udpeget skadesbehand-

ler, en underleverandør til førnævnte skadesbehandler samt endelig agentens ansvarsforsikringsselskab, 

som blev inddraget, da agenten blev taget under administration (likvidation). Sagen omhandler 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 og hvor kvaliteten af den historiske ska-

desbehandling ikke levede op til det forudsatte og medførte forkerte og i visse tilfælde alt for store, for-

sikringsudbetalinger (såkaldt ”claims leakage”). Retssagen varetages af eksterne advokater i England.  

 

Siden seneste redegørelse har der bl.a. været afholdt et CMC (Case Management Conference), der svarer 

til et forberedende retsmøde. Kurator har i den forbindelse anvendt tid på undersøgelse af en række 

faktuelle forhold til brug for de eksterne advokaters forberedelse af CMC og udarbejdelse af processkrif-

ter. Kurator har endvidere anvendt tid på deltagelse i CMC. I den forbindelse blev det mellem parterne 

aftalt, at der skulle indhentes en uvildig ekspertudtalelse om kravets størrelse (såkaldt ”quantum”) efter 

en statistisk analyse på baggrund af et skadesbordereau. Der er også blevet udpeget en ekspert, som 

parterne er enige om, og denne ekspert har fået lejlighed til at stille spørgsmål om sammensætningen af 

skaderne og oplysningerne i bordereauet, hvilke spørgsmål er blevet besvaret. Endvidere har der været 

arbejde forbundet med at opfylde de omfattende engelske krav til ”disclosure”, ligesom der har været 

drøftelser om forlig med agentens forsikringsselskab, idet agenten er taget under administration, og krav 

derfor potentielt kunne rettes direkte mod agentens ansvarsforsikringsselskab. Det har efterfølgende vist 

sig, at der i den konkrete situation ikke kunne rettes krav under ansvarsforsikringen, hvorfor sagen mod 

ansvarsforsikringsselskabet blev forligt uden at parterne skulle betale noget til hinanden. Endelig har 

der været arbejde med at lave indlæg til retten i forhold til en anmodning om sikkerhedsstillelse for 

sagsomkostninger. Der har således været et betydeligt arbejde forbundet med den anlagte retssag. 

 

Konkursboet har desuden udtaget stævning mod en forsikringsagent, hvor konkursboet har nedlagt på-

stand om betaling af kr. 1.868,578,49. Kravet udspringer af en aftale om forudbetalt overskudsdeling 

mellem agenten og Qudos Insurance A/S (nu under konkurs), som indebar, at agenten modtog i alt kr. 

2.756.511,39 i forudbetalt overskudsdeling frem til 2015. Det var mellem Qudos Insurance A/S (nu under 

konkurs) og agenten aftalt, at agenten efterfølgende skulle tilbagebetale den forudbetalte overskudsde-

ling til Qudos Insurance A/S (nu under konkurs). Den nedlagte påstand svarer til det beløb, som agenten 

ikke på konkurstidspunktet havde tilbagebetalt til Qudos Insurance A/S, og som fortsat udestår. 
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Der er i sagen indleveret stævning, svarskrift, replik og duplik. Konkursboet har derudover indleveret et 

processkrift 1, og sagen er berammet til hovedforhandling til den 12. april 2021.  

 

Der er således samlet anvendt ca. 100 juristtimer på retssager over for tidligere agenter siden seneste 

redegørelse. 

 

Retssager angående regres mv.:  

Kurator har i den forgangne periode anlagt yderligere 3 retssager om regres på vegne af konkursboet, 

hvorfor der nu verserer samlet 13 retssager om regres anlagt af konkursboet. Der er blandt andet tale 

om regressager i forbindelse med en række forskellige spørgsmål relateret til ejerskifteforsikringer, byg-

geskadeforsikringer og husforsikring/entrepriseforsikring.  

 

De anlagte retssager om regres er af forskelligt omfang og kompleksitet, og sagerne befinder sig på for-

skellige stadier af sagens forberedelse. I enkelte af sagerne har kurator således både anvendt tid på at 

udarbejde stævninger, gennemgå modparters svarskrifter, deltage i delhovedforhandlinger, deltage i syn 

og skøn samt haft forberedende retsmøder. 

 

Der er berammet hovedforhandling i 5 af de anlagte sager. Hovedforhandlingen i de 5 sager er berammet 

inden udgangen af 2020, og konkursboet forventer således at have dom i første instans for de respektive 

5 sager senest i løbet af januar 2021. 

 

På de 13 regressager er der foreløbigt anvendt samlet ca. 345 juristimer siden seneste redegørelse.   

 

Som tidligere oplyst i kurators redegørelse dateret 16. april 2020 har kurator på vegne af konkursboet ud 

over de i dette afsnit nævnte sager desuden udtaget en række stævninger relateret til omstødelses- og 

tilbagesøgningskrav over for en række nærstående parter og tredjemand. Disse retssager og arbejdet 

forbundet hermed relaterer sig til de frie aktiver og er selvstændigt omtalt nedenfor under afsnit 6.4. 

 

 

Der er således på arbejdet forbundet med retssager anlagt af konkursboet, eller som konkursboet er ind-

trådt i, og som relaterer sig til de registrerede aktiver og hvor provenuet også vil høre under de registre-

rede aktiver, anvendt ca. 445 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.8 Anlagte retssager mod konkursboet 

Kurator har i den forgangne periode anvendt tid på retssager anlagt mod Qudos Insurance A/S under 

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

overensstemmelse med aftalerne indgået mellem de respektive skadesbehandlere og konkursboet. 
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Kurator har i den forbindelse haft omfattende drøftelser med de tilknyttede eksterne advokater omkring 

sagerne og har instrueret dem i at nedlægge afvisningspåstand i sagerne i overensstemmelse med kon-

kurslovens § 141.  

 

Der er efter konkursdekretets afsigelse anlagt flere retssager mod konkursboet af forsikringstagere/ska-

delidte, der ikke har opnået den forventede forsikringsdækning. Dette er sket både i Danmark og i ud-

landet. 

 

Som oplyst i kurators redegørelse dateret 16. april 2020 havde kurator anmodet alle skadesbehandlere 

og advokater om en årsopsamling i forhold til skadesbehandlingen samt eventuelle anlagte retssager mod 

konkursboet efter dekret med henblik på at skabe et overblik over de sager, som konkursboet er involveret 

i uden for Danmark.   

 

Kurator har modtaget svar på cirka halvdelen af sine henvendelser, og der pågår fortsat arbejde med at 

indhente informationer om skadesbehandlingen og anlagte retssager. 

 

I relation til konkursboets spanske skadesbehandler har denne oplyst kurator om 7 retssager anlagt mod 

konkursboet efter konkursens indtræden. I den forbindelse har kurator konstateret, at skadesbehandle-

ren ikke har håndteret retssagerne i overensstemmelse med kurators tidligere fremsendte instruks, hvor-

for der ikke har været nedlagt afvisningspåstand i alle sagerne.  

 

Kurator har siden seneste redegørelse været nødsaget til at antage ekstern bistand i Spanien med henblik 

på at håndtere de anlagte retssager. 

 

Der udestår fortsat afklaring på en række af sagerne. 

 

Desuden bidrager kurator løbende til udarbejdelse af diverse processkrifter.  

 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse dateret den 16. april 2020 var konkursboet efter konkursde-

krets afsigelse blevet stævnet ved byretten i Århus af en forsikringstager, som ønskede at gennemføre en 

almindelig retssag mod konkursboet om det forsikringskrav, som forsikringstageren mente at have i kon-

kursboet.  

 

Sagen blev hovedforhandlet den 6. maj 2020, og ved dom af 4. juni 2020 afviste byretten at realitetsbe-

handle sagen. Sagen er ikke anket. 

 

Kurator har haft arbejde forbundet med udarbejdelse af påstandsdokument, forberedelse af samt delta-

gelse i hovedforhandling ved Retten i Århus. 
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Der er på arbejdet relateret til retssager anlagt mod konkursboet anvendt ca. 100 juristtimer siden sene-

ste redegørelse. 

 

6.1.3.9 Compliance, GDPR og audits  

Kurator har fortsat som led i videreførelsen af driften i konkursboet foretaget undersøgelser af, hvilke 

aftaler med selskabets samarbejdspartnere, herunder agenter og skadesbehandlere, der krævede indgå-

else af en databehandleraftale. Arbejdet med at sikre, at afviklingen af Qudos Insurance A/S under kon-

kurs i videst mulige omfang sker under overholdelse af databeskyttelsesforordningen er særdeles omfat-

tende. 

 

Det er kurators vurdering, at perioden for afviklingen af Qudos Insurance A/S under konkurs må forven-

tes at overstige 10 år. Derfor besluttede kurator ved boets opstart at gennemføre et complianceprojekt i 

Qudos Insurance A/S under konkurs for at sikre konkursboets overholdelse af databeskyttelsesforordnin-

gen.  

 

Arbejdet har blandt andet omfattet en kortlægning af data flow i konkursboet, en GAP-analyse samt 

udarbejdelse af en projektimplementeringsplan. 

 

Qudos Insurance A/S under konkurs har en lang række agenter og skadesbehandlere, som før konkursen 

indgik aftaler med forsikringstagere og/eller behandlede anmeldelser af skader på vegne af Qudos Insu-

rance A/S (nu under konkurs). Efter konkursen behandler skadesbehandlerne fortsat anmeldelser af ska-

der, hvilket betyder at de pågældende i et vist omfang behandler personoplysninger på vegne af Qudos 

Insurance A/S under konkurs. Der har på baggrund heraf været behov for at indgå databehandleraftaler 

med en lang række agenter og skadesbehandlere, for at sikre at Qudos Insurance A/S under konkurs så 

vidt muligt overholder sine forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen. 

 

Der har været et betydeligt arbejde forbundet med den fortsatte udarbejdelse af risikovurderinger og 

udkast til databehandleraftaler med de enkelte agenter og skadesbehandlere samt forhandlinger med de 

pågældende i forlængelse af fremsendelsen af udkast til databehandleraftaler.  

 

Kurator har endvidere haft arbejde forbundet med at udarbejde et compliance-værktøj med henblik på at 

sikre, at den fremadrettede drift tilrettelægges i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. 

 

Som oplyst i den seneste redegørelse dateret 16. april 2020 har kurator udarbejdet procedurer for betaling 

af skadesbehandlingsudgifter samt øvrige udgifter forbundet med driften, og kurator påser løbende, at 

procedurerne er forsvarlige.  
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Herudover har kurator fortsat haft et betydeligt arbejde forbundet med at planlægge og koordinere lø-

bende claims audits hos skadesbehandlerne for at sikre en kontinuerlig forsvarlig skadesbehandling.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 635 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.10 Revision og det løbende bogholderi 

Som oplyst i kurators redegørelse dateret 16. april 2020 har kurator antaget ekstern regnskabsmæssig 

konsulentbistand, som fortsat bistår konkursboet. 

 

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 indberetning af skatter og afgifter. Som følge af ovenstående er kurators med-

arbejdere også fysisk til stede i virksomheden hver dag.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 297 timer siden seneste redegørelse, hvoraf 147 timer er anvendt af 

en regnskabskyndig medarbejder hos kurator.  

 

6.1.4 Generelt arbejde med tilrettelæggelse af proces for anmeldelse af krav 

Kurator har i den forgange periode fortsat haft arbejde forbundet med at tilrettelægge en proces for an-

meldelse af krav i konkursboet, herunder udarbejdet procedurer til håndteringen af anmeldelse af retur-

præmiekrav, godkendte skadeserstatningskrav og klagesager vedrørende afviste skadeserstatningskrav, 

jf. nærmere nedenfor under afsnit 6.1.4.1 til 6.1.4.3.   

 

Kurator har fortsat haft arbejde forbundet med videreudvikling og vedligeholdelse af den nye gældbog til 

registrering af krav under de registrerede aktiver, herunder forsikringstagernes krav på returpræmie og 

skadelidtes skadeserstatningskrav. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget ekstern konsulentbi-

stand.  

 

Herudover foretager kurator løbende registrering af modtagne anmeldelser i konkursboets gældbog for 

registrerede aktiver.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 100 juristtimer siden seneste redegørelse. 
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6.1.4.1 Webformular ristorno (returpræmiekrav) 

Kurator har sammen med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udarbejdet en webformular til 

håndtering af anmeldte returpræmiekrav mod konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringssel-

skaber.  

 

Pr. 31. august 2020 er der anmeldt 25.707 returpræmiekrav gennem ristornoformularen. Herudover har 

kurator anvendt tid på håndtering af anmeldelser på returpræmie gennem masserapporteringer af re-

turpræmiekrav som omtalt i kurators seneste redegørelse dateret 16. april 2020.  

 

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

ringsselskaber og den engelske garantifond FSCS (Financial Services Compensation Scheme) omkring 

beregningen af returpræmie på de respektive forsikringsprodukter, jf. nærmere afsnit 6.1.3.5, idet garan-

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

 

Det bemærkes, at såvel Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og FSCS løbende har foretaget 

udbetaling af returpræmiekrav til forsikringstagerne i den forgangne periode. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 45 juristtimer siden seneste redegørelse.   

 

6.1.4.2 Rapportering af skader fra skadesbehandlere 

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 siden seneste redegørelse dateret 

16. april 2020 færdiggjort og udsendt et specifikt rapporteringsformat, som de respektive skadesbehand-

lere skal udfylde for hvert godkendt og endeligt krav samt udarbejdet en proces for rapportering af kra-

vene til konkursboet. Processen for rapportering er udarbejdet med bistand fra IT-kyndige personer fra 

kurators kontor samt eksterne IT-konsulenter.  

 

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.  

 

Som led i tilrettelæggelsen af rapporteringsprocessen har kurator med bistand fra interne IT-konsulenter 

udarbejdet en teknisk guide for filhåndtering til brug for rapportering af de enkelte krav til gældbogen.  

 

Kurator har således siden seneste redegørelse dateret 16. april 2020 opstartet processen for skadesbe-

handlernes rapportering af godkendte skader til konkursboet, jf. nærmere afsnit 6.1.3.1  
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 85 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.4.3 Webformular for klagesager  

Kurator har som oplyst i de forudgående redegørelser udarbejdet en webformular til håndtering af kla-

gesager, hvori skadelidte kan anmelde sit skadeskrav, hvis skadesbehandleren har afvist at behandle 

skaden, herunder blandt andet henset til, at der er tale om en skade på en ophørt forsikringspolice (skade 

indtrådt efter den 28. marts 2019) og/eller skadelidte er uenig med skadesbehandleren i det tilkendte 

erstatningskravs størrelse.  

 

Når konkursboet modtager en klagesag via klageformularen, bliver kravet registreret i konkursboets 

gældbog. 

 

Pr. 31. august 2020 er der anmeldt i alt 47 klagesager via klageformularen i konkursboet. I kurators 

redegørelse dateret 16. april 2020 oplyste kurator at have modtaget 65 klager. Kurators nedskrivning til 

47 klager skyldes, at en del af de anmeldte klager rettelig angår krav på tilbagebetaling af ristorno og 

ikke skadeserstatningskrav. 

 

Kurator har i den forgange periode løbende håndteret klagesagerne oprettet på klageformularen med 

bistand fra konkursboets medarbejdere. Kurator har i den forbindelse udarbejdet interne forretnings-

gange for konkursboets medarbejdere i forhold til indhentelse af input fra de respektive skadesbehand-

lere omkring den konkrete klagesag.     

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 45 juristtimer siden seneste redegørelse.   

 

 

 

Der er således samlet anvendt ca. 4.339 timer på arbejde relaterende til de registrerede aktiver, hvoraf 

125 timer vedrører regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

 

6.2 Tidsforbrug relateret til de frie aktiver 

Kurators arbejde relateret til de frie aktiver har i perioden siden den 1. marts 2020 og indtil den 31. 

august 2020 været koncentreret om følgende opgaver: 
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6.3 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, 1150 København K. 

 

Som oplyst i den seneste redegørelse havde kurator haft drøftelser med Qudos Insurance A/S’ (nu under 

konkurs) tidligere udlejer vedrørende selskabets tidligere lejemål på Købmagergade 22, idet udlejer har 

nægtet at tilbagebetale et depositum på kr. 2.103.006,88. Der er endnu ikke kommet en afklaring med 

den tidligere udlejer, og ad hoc kurator forhandler stadig med den tidligere udlejer om kravet. 

 

Qudos Insurance A/S drev på tidspunktet for konkursens indtræden endvidere virksomhed fra adresserne 

Kongevejen 371, 2840 Holte, samt fra 40-44 Newman Street i London, Storbritannien. 

 

I forhold til lejemålet på Kongevejen 371, 2840 Holte, bemærkes, at Qudos Insurance A/S (nu under kon-

kurs) opsagde lejemålet med virkning fra og med den 1. juli 2018.  

 

Som oplyst i kurators redegørelse dateret 16. april 2020, består der ikke længere et krav på tilbagebeta-

ling af depositum relateret til lejemålet Kongevejen 371, 2840 Holte. 

 

I forhold til lejemålet beliggende 40-44 Newman Street, London, Storbritannien, er det kurators opfat-

telse, at konkursboet har et krav mod det koncernforbundne selskab New Nordic Capital LLP (nu NNAM 

LLP, nu under likvidation) på ca. kr. GBP 322.000 som følge af forudbetalinger afholdt delvist på vegne 

af New Nordic Capital LLP.  

 

Kravet relaterer sig til et af Qudos Insurance A/S indbetalt huslejedepositum på GBP 122.383,80. 

 

Endvidere relaterer kravet sig til indkøb af diverse inventar samt honorar til indretningsarkitekter til 

lejemålet for GBP 199.435,60. 

 

New Nordic Capital LLP har afvist kravet eller i øvrigt gjort en række - efter kurators opfattelse - ube-

rettigede modkrav gældende.  

 

Kurator har siden seneste redegørelse dateret 16. april 2020 undersøgt mulighederne for at inddrive kra-

vet.  

 

Det er kurators vurdering, at retlig inddrivelse af den del af kravet på GBP 122.383,80, der relaterer sig 

til huslejedepositum vil skulle gennemføres ved de engelske domstole som værneting. Henset til kravets 
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størrelse, den sædvanlige procesrisiko og de meget betydelige omkostninger, der er forbundet med at føre 

retssager i England, har kurator valgt at opgive kravet. 

 

Kurator har opfordret New Nordic Capital LLP til at forsøge at sælge inventaret og afregne provenuet 

over for konkursboet, hvilket endnu ikke er sket. 

 

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

 

6.4 Undersøgelser relateret til omstødelses- og tilbagebetalingskrav og anlagte retssa-

ger  

Kurator har afsluttet sine undersøgelser af mulige omstødelige forhold. Kurator har i den forbindelse 

identificeret en række forhold, som har givet anledning til at rejse omstødelses- og tilbagesøgningskrav.  

 

Nedenfor gennemgås for overblikkets skyld de enkelte sager hver for sig. 

 

6.4.1 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for et udenlandsk selskab 

Kurator har konstateret et omstødelses- og/eller tilbagesøgningskrav over for et udenlandsk selskab.  

 

Kurator har udtaget stævning mod selskabet på Guernsey.  

 

Sagens forberedelse er endnu ikke afsluttet og afventer fortsat afgørelse af formaliteten i relation til 

værneting og lovvalg. 

 

6.4.2 Omstødelses- tilbagebetalings- og erstatningskrav mod en person tilknyttet Qudos In-

surance A/S og denne persons selskab 

Kurator har konstateret en række krav mod en med Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) associeret 

person og dennes selskab.   

 

Konkursboet har den 20. december 2019 udtaget stævning mod begge parter, og sagen verserer for nu-

værende ved byretten. 

 

Kurator har siden seneste redegørelse haft arbejde forbundet med udarbejdelse af replik, udarbejdelse af 

syn- og skønstema, løbende korrespondance relateret til modpartens kære af rettens beslutning om ud-

meldelse af syn og skøn mv. Hovedforhandlingen er berammet til den 27., 28. og 29. januar 2021.   
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6.4.3 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for nærstående selskab 

Kurator har konstateret, at der kort tid før konkursen i Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) blev 

gennemført en række nedskrivninger/udligninger på en mellemregningskonto med et koncernforbundet 

selskab.  

 

Som tidligere oplyst var det kurators opfattelse, at udligningerne var omstødelige og konkursboet har på 

baggrund heraf udtaget stævning mod selskabet, da kravet blev afvist. 

 

Kurator har haft arbejde forbundet med udarbejdelse af replik, gennemgang af duplik samt deltagelse i 

forberedende retsmøde. Der er berammet hovedforhandling i sagen til den 28.-29. april 2021 samt 12. 

maj 2021.  

 

6.4.4 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for tredjemand samt et koncernforbundet 

selskab 

Kurator har konstateret et omstødelses- og/eller tilbagesøgningskrav over for tredjemand samt et kon-

cernforbundet selskab.  

 

Konkursboet har på baggrund heraf rejst krav over for parterne, som imidlertid begge har afvist kravet. 

Konkursboet udtog derfor stævning mod parterne den 20. december 2019, og har den 13. marts 2020 

modtaget svarskrift. Sagen verserer for nuværende ved byretten. 

 

Kurator har bl.a. haft arbejde forbundet med deltagelse i telefonisk retsmøde.  

 

6.4.5 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for nærstående selskab 

Kurator har konstateret, at der kort tid før konkursen i Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) blev 

gennemført en række nedskrivninger/udligninger på en mellemregningskonto med et koncernforbundet 

selskab.  

 

Det var kurators opfattelse, at udligningerne var omstødelige og konkursboet har på baggrund heraf rejst 

et krav mod selskabet, hvilket imidlertid blev afvist at det nærstående selskab. Konkursboet udtog derfor 

stævning mod selskabet. Sagen er berammet til hovedforhandling den 16., 17., 22. og 23. marts 2021. 

 

Kurator har haft arbejde forbundet med at gennemgå et omfangsrigt svarskrift inklusive bilag, deltaget 

i telefonisk retsmøde samt udarbejdet replik.  

 



  16. OKTOBER 2020 

4003985 BOR/FSI/CAWI 

 

 

 

Side 28 / 30  

 
 

6.4.6 Tilbagesøgningskrav over for nærstående selskab 

Kurator har konstateret, at Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) havde bogført et mellemværende 

med et nærstående selskab, som fremgik af en mellemregningskonto.  

 

Det var kurators opfattelse, at der bestod et krav over for det nærstående selskab, som på daværende 

tidspunkt var under frivillig likvidation. På denne baggrund anmeldte kurator kravet over for daværende 

likvidator, som imidlertid afviste kravet. Konkursboet har i forlængelse heraf udtaget stævning mod det 

nærstående selskab den 21. november 2019.  

 

Det nærstående selskab blev taget under konkurs den 6. marts 2020, og det blev besluttet, at konkursboet 

ikke skulle udøve partsbeføjelser. Skifteretten afsagde udeblivelsesdom den 15. september 2020, hvorved 

Qudos Insurance A/S under konkurs fik medhold. 

 

 

Der er på arbejdet forbundet med retssager relateret til de frie aktiver indtil videre samlet anvendt ca. 

663 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.5 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Kurator har i den forgange periode foretaget yderligere undersøgelser af, hvorvidt den tidligere ledelse 

måtte have handlet ansvarspådragende.  

 

Kurator har i forbindelse med sit arbejde i konkursboet identificeret en række forhold, som giver anled-

ning til yderligere undersøgelser. Kurator har i den forbindelse haft arbejde forbundet med at klarlægge 

og beskrive relevante faktuelle omstændigheder med henblik på at vurdere, hvorvidt de identificerede 

forhold kunne give anledning til at rejse et erstatningsansvar mod selskabets tidligere ledelse. Der er 

tale om særdeles komplekse og omfattende undersøgelser, som omfatter en lang række komplicerede di-

spositioner over en lang tidsperiode. 

 

Kurator har endvidere antaget ekstern revisionsteknisk bistand med henblik på at vurdere, om der er 

grundlag for at rejse en erstatningsansvarssag over for den tidligere ledelse.  

 

Arbejdets omfang og løbende konklusioner afstemmes løbende med den største kreditor i konkursboet. 

 

Kurators undersøgelser er endnu ikke afsluttede, men forventes at være færdiggjort inden udgangen af 

2020. 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.412 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

6.6 Bobehandling i øvrigt 

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

retten, registrering af anmeldelser i konkursboets gældbog, samt udarbejdelse af redegørelse i medfør af 

konkurslovens § 125, stk. 4, anvendt ca. 423 juristtimer. 

 

Endelig har regnskabskyndige medarbejdere hos kurator løbende anvendt ca. 8 timer i forbindelse med 

afstemning af boregnskab samt kvalitetssikring af konkursboets bogholderi.   

 

 

 

Der er samlet anvendt 2528 timer relaterende til de frie aktiver, hvoraf 8 timer vedrører regnskabskyn-

dige medarbejdere hos kurator.  

 

7. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 6.968 timer på bobehandlingen, herunder ca. 4.339 timer på arbejde 

relaterende til de registrerede aktiver, jf. afsnit 6.1 og ca. 2.528 timer relaterende til de frie aktiver, jf. 

afsnit 6.2, i perioden fra den 1. marts 2020 og indtil den 31. august 2020.  

  

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 siden seneste redegørelse anmodet skifteretten om udbetaling af et acontosalær. 
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Sø- og Handelsrettens Skifteret har den 31. juli 2020 godkendt et acontosalær på kr. 33.000.000 med 

tillæg af moms. Godkendelsen skete med sædvanligt forbehold for salærets endelige godkendelse ved 

konkursboets afslutning. Salæret blev forholdsmæssigt afholdt af konkursboets midler under henholdsvis 

de registrerede aktiver og de frie aktiver. 

 

10. ØVRIGE OPLYSNINGER  

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

(jso@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 Simmelholt (fsi@poulschmith.dk), advokat Camilla Wiemer (cawi@poulschmith.dk), advokat Sarah 

Willatzen (sawi@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Sara Lysemose Sørensen (saso@poulschmith.dk), 

advokatfuldmægtig Mie Bloch Gundesen (migu@poulschmith.dk), erhvervsjuridisk fuldmægtig Louise 

Irene Pedersen (lped@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Jacob Sauerbrey Pers 

(jasp@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Ida Nørgaard Hansen (idnh@poulschmith.dk) og advokat-

fuldmægtig Majbritt Ahm Jungdal (mjun@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. 

 

11. NÆSTE KREDITORINFORMATION 

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

skifteretten og kreditorerne senest den 16. april 2020.  

 

 

København, den 16. oktober 2020 

 

 

Boris Frederiksen 

Partner, Advokat (H) 
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