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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 og § 125, stk. 4, dateret 

den 16. oktober 2019.  

 

Boets aktuelle aktiver består af følgende: 

 

1. AKTIVER 

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

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

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

 

Kurator har i nærværende redegørelse i vidt omfang anvendt selskabets egne beregninger og egen bogfø-

ring til brug for opgørelsen af selskabets aktiver.  
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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 

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

foretages indbetalinger og udbetalinger fra selskabets konti.  

 

Kurator har siden 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 porteføljens afvikling nødvendige om-

kostninger. 

 

De registrerede aktiver er pr. 29. februar 2020 bogført til følgende:  
 

1. Statsobligationer  
Det konkursramte selskabs statsobligationer udgør pr. 29. fe-
bruar 2020 kr. 6.896.623, hvorfor aktivet er medtaget til denne 
værdi 

 
kr. 6.896.623 

 
2. Erhvervsobligationer  

Det konkursramte selskabs erhvervsobligationer udgør pr. 29. 
februar 2020 kr. 23.532.642. Forskellen i værdipapirbehold-
ningen i forhold til seneste redegørelse relaterer sig til ud-
trukne obligationer på samlet set ca. kr. 8.789.062 samt kurs-
regulering og renter. Provenuer fra udtrukne værdipapirer er 
indgået i selskabets likvide indestående under afsnit 1.2, 
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punkt 4, nedenfor. Aktivet er medtaget til den pålydende 
værdi 

 
kr. 

 
23.532.642 

3. Kapitalandele i datterselskab 
Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af kapi-
talandele i datterselskabet ASG Forsikringsagentur A/S. Ka-
pitalandelene er pr. 29. februar 2020 bogført til kr. 0. ASG For-
sikringsagentur A/S blev den 25. februar 2019 taget under li-
kvidation og efterfølgende den 22. maj 2019 erklæret konkurs 
af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Kapitalandelene med-
tages til den bogførte værdi af 

 
 
 
 
 
 
 
kr. 0 

 
4. Likvide indestående 

Det konkursramte selskabs likvide indestående er pr. 29. fe-
bruar 2020 bogført til kr. 295.495.949. 
 
Forøgelsen af det likvide indestående på kr. 151.793.729 i for-
hold til seneste redegørelse relaterer sig til bl.a. modtagne ind-
betalinger fra selskabets genforsikringsselskaber på kr. 
152.268.762, samt udtrukne obligationer for kr. 8.789.062. 
Hertil kommer, at der i perioden siden seneste redegørelse er 
afholdt løbende omkostninger fra de likvide midler forbundet 
med videreførelsen af driften i konkursboet på i alt ca. kr. 
11.800.000. Aktivet er medtaget til den bogførte værdi af kr. 295.495.949 
 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og erstatningshen-
sættelsen 
Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af nuvæ-
rende og fremtidige krav hos selskabets genforsikringsselska-
ber. Dette beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet 
det endelige aktivs størrelse endnu ikke er kendt. Tilgodeha-
vendet er derfor medtaget til den bogførte værdi pr. 29. fe-
bruar 2020 på kr. 1.275.712.162.  
 
Forøgelsen af selskabets genforsikringsandele på kr. 
75.401.819 er primært relateret til, at selskabet har foretaget 
en genberegning af dele af selskabets forventede returpræmie-
krav (afsnit 2.1, punkt 1), hvilket har resulteret i en forøgelse 
af det forventede krav og dermed genforsikringsandelen heraf. 
Hertil kommer en mindre reduktion som følge af, at Garanti-
fonden for Skadesforsikringsselskaber er påbegyndt udbeta-
ling af visse skader, hvilket medfører en reduktion af det for-
ventede skadeserstatningskrav og dermed også 
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genforsikringsandelen heraf. Reduktionen vil blive modsvaret 
af en tilsvarende forøgelse i tilgodehavende genforsikring (af-
snit 1.2, punkt 6). Aktivet er medtaget til den bogførte værdi 
af 

 
 
 
kr. 

 
 
 

1.275.712.162 

 
6. Tilgodehavende genforsikringsandele (reassurance) 

Tilgodehavendet vedrørende genforsikringsandele er pr. 29. 
februar 2020 bogført til kr. 156.438.967. Reduktionen på kr. 
43.033.591 i forhold til seneste redegørelse kan henføres til 
modtagne indbetalinger fra genforsikringsselskaber på kr. 
152.268.762 (afsnit 1.2, punkt 4) og en forøgelse relateret til 
genforsikringsandele af skadesudbetalinger fra Garantifon-
den for Skadesforsikringsselskaber på kr. 109.235.171. Tilgo-
dehavendet er medtaget til den bogførte værdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

156.438.967 
Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort)  kr. 1.758.076.343 

 

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

den 16. oktober 2019, er sket en forøgelse af de registrerede aktiver på kr. 175.155.151, hvilket primært 

er begrundet i modtagne indbetalinger fra selskabets genforsikringsselskaber (afsnit 1.2, punkt 4), for-

øgelsen af genforsikringsandelen af præmiehensættelsen (afsnit 1.2, punkt 5) samt reduktionen af tilgo-

dehavender fra selskabets genforsikringsselskaber (afsnit 1.2, punkt 6). 

 

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

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

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

kostninger 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. 29. februar 2020 bogført til følgende: 
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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 præmietilgodeha-
vende og midler på konti hos skadesbehandlere til betaling af 
skader. Kurator er på nuværende tidspunkt ved at undersøge 
tilgodehavendet nærmere. Det bemærkes, at tilgodehavendet 
forud for konkursen var bogført som et delvist frit aktiv. Ku-
rator har iværksat undersøgelse af, hvorvidt tilgodehavendet 
udgør et frit eller registreret aktiv, hvilke undersøgelser fort-
sat pågår. Aktivet er foreløbigt medtaget som et frit aktiv til 
erindringsværdi af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 

8. Inventar mv. 
Konkursboets inventar består af diverse kontormøbler, pc’er, 
skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 29. februar 
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-
dehavende hos koncernforbundne selskaber, som pr. 29. fe-
bruar 2020 er bogført til kr. 20.773.896. Aktivet er foreløbigt 
medtaget til den bogførte værdi kr. 20.773.896 
 

10. Huslejedepositum – Kongevejen 371 
Det konkursramte selskab drev indtil februar 2018 virksom-
hed fra lejede lokaler beliggende Kongevejen 371, 2840 Holte. 
Huslejedepositummet er pr. 29. februar 2020 bogført til kr. 
195.689. Kurator har modtaget dokumentation fra udlejer på, 
at udlejers tilgodehavende væsentligt overstiger det indbe-
talte huslejedepositum, jf. nærmere afsnit 6.3. Tilgodehaven-
det vedrørende huslejedepositum anses ikke længere for at ud-
gøre en værdi for boet. kr. 0 
 

11. Huslejedepositum - Købmagergade 
Det konkursramte selskab drev på tidspunktet for konkursde-
kretets afsigelse virksomhed fra lejede lokaler beliggende Køb-
magergade 22, 3, 1150 København K. Huslejedepositummet 
for lejemålet er pr. 29. februar 2020 bogført til kr. 1.652.299. 
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Kurator har været i dialog med udlejer og gjort krav på at få 
tilbagebetalt huslejedepositummet, hvilket udlejer har afvist, 
jf. nærmere afsnit 6.3. Huslejedepositummet er foreløbig med-
taget 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. 29. februar 
2020 bogført til kr. 1.175.424. Der henvises til afsnit 6.3 ne-
denfor. Huslejedepositummet er foreløbig medtaget til erin-
dringsværdi af 

 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 

1 
 

13. Immaterielle aktiver 
De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr knyttet 
til driften i konkursboet og goodwill. Aktivet er pr. 29. februar 
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 af  

 
 
kr. 

 
 
 
 

0 
 

14. Indestående på klientkonto 
Indeståendet udgør pr. 29. februar 2020  kr. 2.906.633 
   

15. Tilbagebetalte afgifter fra Motor Insurance Bureau 
of Ireland 
Konkursboet har modtaget tilbagebetaling tidligere indbetalte 
aconto afgifter fra Motor Insurance Bureau of Ireland på kr. 
2.557.287. Beløbet indgår som en del af indeståendet på kli-
entkontoen (afsnit 1.2, punkt 14). kr. 0 

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. 
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1.     Forventede returpræmiekrav 
Det forventede returpræmiekrav er pr. 29. februar 2020 bogført
til kr. 427.200.142. 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.  
 
Forøgelsen på 238.380.264 i forhold til seneste redegørelse føl-
ger primært af, at der er opnået afklaring af, hvilket optjenings-
mønster returpræmier på byggeskade og ejerskifteforsikringer
skal ristorneres efter, hvilket har resulteret i en forøgelse af
forventede returpræmiekrav på kr. 116.960.328. Derudover er
tilgodehavende kommissionsandele over for agenter på kr. 
200.807.000, der tidligere var modregnet i returpræmiekra-
vene, udgiftsført, og endelig er returpræmiekravene reduceret
med de faktiske udbetalinger fra garantifonde samt genbereg-
ning af reserve på enkelte agenter på samlet set kr. 79.387.064.
Udbetalingerne fra Garantifonden for Skadesforsikringsselska-
ber, og dermed faldet i det forventede returpræmiekrav, forven-
tes at blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse i boet fra
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Passivet medta-
ges til den bogførte værdi af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

427.200.142 
    

2. Forventede skadeserstatningskrav  
Det forventede skadeserstatningskrav er en bogføringsmæssig
opgørelse af det beløb, der er hensat til dækning af forsikrings-
tager/skadelidtes skadeskrav. Det forventede skadeserstat-
ningskrav er beregnet efter tilsvarende principper som de tidli-
gere erstatningshensættelser. Kravet er således udtryk for et
skøn over fremtidige udbetalinger til skadeserstatninger og kan
afvige fra de faktiske skadeserstatningskrav. Det forventede
skadeserstatningskrav er pr. 29. februar 2020 bogført til kr. 
1.881.194.772. 
 
I forhold til seneste redegørelse er beløbet reduceret med ca. kr.
221.927.942. Reduktionen skyldes hovedsageligt en genbereg-
ning af det forventes skadeserstatningskrav på dele af selska-
bets portefølje. Genberegningen tager udgangspunkt i data-
grundlag modtaget fra selskabets agenter fra november 2018,
og fremregnet til opgørelsestidspunktet for nærværende rede-
gørelse. Derudover mindskes det forventede skadeserstatnings-
krav som følge af, at Garantifonden for
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Skadesforsikringsselskaber løbende foretager udbetaling af 
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. 

 
 
 
 
 
1.881.194.772 

Forventede passiver i alt  kr. 2.308.394.914,00 

 

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

og heraf erstatningsudbetalingerne vil stige betydeligt. Kurators væsentligste opgave bliver derfor fortsat 

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

handlingen hos de eksisterende skadesbehandlere. Dette er sket i samarbejde med Garantifonden for 

Skadesforsikringsselskaber. 

 

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. 135.125.516,40 

Passiver i alt  kr. 137.349.370,82 

 

3. OMSTØDELSESUNDERSØGELSER  

Kurator har i den forgange periode foretaget undersøgelser af mulige omstødelige dispositioner i kon-

kursboet.  

 

Kurator har i forbindelse med undersøgelserne identificeret en række forhold, som har givet anledning 

til, at konkursboet har rejst omstødelseskrav og/eller tilbagesøgningskrav over for en række nærstående 

selskaber samt over for tredjemand.  

 

Konkursboet har i alt anlagt fem retssager, der angår omstødelse eller tilbagesøgning af en række dispo-

sitioner 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.  
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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. 

 

5. KONKURSKARANTÆNE  

Sø- og Handelsretten er i forbindelse med konkursboets seneste redegørelse i medfør af konkurslovens § 

125, stk. 4, dateret den 16. oktober 2019, blevet særskilt orienteret om kurators undersøgelse og vurde-

ring 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. september 2019 og indtil 

den 29. februar 2020 været koncentreret om følgende opgaver: 

 

6.1.1 Håndtering af værdipapirer 

Konkursboets værdipapirbeholdning består fortsat hovedsageligt af statsobligationer og erhvervsobliga-

tioner, der den 29. februar 2020 er bogført til henholdsvis kr. 6.896.623 og kr. 23.532.642, jf. aktivover-

sigten i afsnit 1.2, punkt 1 og 2.  

 

Kurator har i den forgangne periode løbende plejet konkursboets værdipapirbeholdning og vurderet kon-

kursboets værdipapirinvesteringspolitik samt løbende påset behovet for likvider til betaling af den lø-

bende drift i konkursboet. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 15 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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6.1.2 Genforsikring (reassurance) 

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

tegnede genforsikringsaftaler, herunder genforsikringsandelen 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 

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 arbejde har i den forgange periode fortsat været koncentreret om undersøgelserne omkring gen-

forsikringsdækningen, og kurator har i den forbindelse haft drøftelser med genforsikringsselskaber ved-

rørende den fortsatte skadeshåndtering, herunder den fortsatte rapportering til genforsikringsselska-

berne og betaling af tilgodehavender.  

Kurator har i den forgangne periode intensiveret inddrivelsen af tilgodehavender relateret til genforsik-

ringen. Overordnet set har arbejdet forbundet med inddrivelsen bestået i fortsat at opnå et overblik over 

det meget omfangsrige antal kontrakter, samt de enkelte kontrakters specialklausuler og kontraktbe-

stemmelser med henblik på at vurdere den retlige ramme for betalinger af tilgodehavender relateret til 

genforsikring.  

Som tidligere oplyst har flere genforsikringsselskaber efterspurgt gennemførelse af audits på specifikke 

skadesager af betydning for de pågældende genforsikringsselskaber under de relevante genforsikringsaf-

taler, og konkursboet har faciliteret audits i disse skadesager i den forgangne periode, jf. nærmere afsnit 

6.1.3.9.  

Kurator har haft betydeligt arbejde forbundet med at sikre gennemførelsen af inspektioner af specifikke 

skadesager, herunder har kurator særligt faciliteret genforsikringsselskabers inspektioner af storskader 

og bagvedliggende dokumenter både via fysiske møder samt via diverse online-platforme. 

Tilsvarende har kurator som følge af en uhensigtsmæssig håndtering af storskaderne i selskabet forud 

for konkursen udarbejdet forretningsgange for storskaderapporteringen, hvilket blandt andet har med-

ført et betydeligt tidsforbrug relateret til gennemgang af tidligere medarbejderes korrespondancer med 

henblik på at vurdere den foreliggende dokumentation i relation til storskader. Da det viste sig, at doku-

mentation var mangelfuld, har kurator ligeledes haft et betydeligt tidsforbrug relateret til at afholde 

møder med tidligere medarbejdere med henblik på at få klarlagt faktum i storskaderne.  
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Endvidere har kurator forberedt tvistløsning, herunder blandt andet håndteret mulige voldgiftssager re-

lateret til uoverensstemmelser med de pågældende genforsikringsselskaber. 

Konkret har kurator haft særdeles omfangsrig løbende kontakt med konkursboets brokere, som har hånd-

teret Qudos Insurance A/S’ forretning med en række genforsikringsselskaber. Denne kontakt har hoved-

sageligt bestået i fysiske møder i både Danmark og London, betydelig korrespondance samt et stort antal 

løbende telekonferencer. 

Siden seneste redegørelse har kurators arbejde forbundet med genforsikring medført, at der er blevet 

indbetalt et beløb til konkursboet på ca. kr. 152 mio. jf., afsnit 1.2, punkt 4.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 850 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

6.1.3.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Indledningsvis bemærkes, at kurator i samarbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

besluttede at videreføre driften i konkursboet for at minimere konkursboets passiver, samt for at sikre 

midlerne fra genforsikringen. 

Kurators arbejde med håndtering af skadesbehandlingen har i den forgangne periode særligt vedrørt 

genetablering og vedligeholdelse af skadesbehandlingen hos konkursboets tilknyttede skadesbehandlere 

i Danmark og udlandet. Formålet med arbejdet er at sikre, at der fortsat bliver foretaget en behørig 

skadesbehandling, således at der også kan ske en korrekt rapportering til konkursboets genforsikrings-

selskaber. Kurators arbejde forbundet med skadesbehandlingen udgør således også en sikring af kon-

kursboets væsentligste aktiv. 

Kurator har i den forbindelse haft indgående korrespondance og deltaget i både telefoniske og fysiske 

møder med et større antal skadesbehandlere i både Danmark og udlandet vedrørende rammerne for sam-

arbejdet og den mest hensigtsmæssige videreførelse af skadesbehandlingen samt forhandlinger om vil-

kårene derfor. Enkelte skadesporteføljer er efter konkursens indtræden flyttet til nye skadesbehandlere, 

idet de forud for konkursen tilknyttede skadesbehandlere ikke alle ønskede at fortsætte skadebehandlin-

gen i overensstemmelse med den eksisterende aftale med Qudos Insurance A/S (nu under konkurs). Ku-

rator har i den forbindelse haft indgående korrespondance med de nye skadesbehandlere om skadesbe-

handlingen af de overdragede porteføljer samt faciliteret udskiftningen i skadesbehandlere.    
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Hertil bemærkes, at kurator i den forgangne periode fortsat har haft arbejde forbundet med at finde en 

ny skadesbehandler i Italien, idet den forud for konkursen tilknyttede skadesbehandler ikke har ønsket 

at fortsætte skadebehandlingen. Kurator har i den forbindelse haft længerevarende korrespondance med 

en mulig ny skadesbehandler vedrørende den fremadrettede håndtering af skadesporteføljen, herunder 

forhandling om honorar og vilkår for at overtage skadesbehandlingen af porteføljen. Kurator forventer at 

kunne indgå en ny skadesbehandlingsaftale for porteføljen i april/maj 2020, hvorefter konkursboets ska-

desportefølje i Italien vil blive overdraget til den nye skadesbehandler.  

Kurator har i forbindelse med håndteringen af skadesbehandlingen endvidere haft omfattende korre-

spondance med de tilknyttede skadesbehandlere om behandlingen af skader på et overordnet niveau, 

herunder om processen for afvisning af skader anmeldt efter ophør af policerne, processen for rapporte-

ring af godkendte skader til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og/eller andre nationale ga-

rantifondsordninger, samt mere indgående drøftelser omkring behandlingen af specifikke skadesager, 

idet flere af de åbne skader er af en sådan størrelse og kompleksitet, at de kræver kurators løbende in-

volvering i skadesbehandlingen. 

Endelig har kurator haft drøftelser og korrespondance omkring den løbende rapportering af skaderne til 

konkursboet og fastsættelse af reserverne på de enkelte skader. Det bemærkes, at skadesbehandlerne på 

nuværende tidspunkt endnu ikke er påbegyndt rapporteringen af godkendte skadeskrav ind til konkurs-

boet. Kurator forventer, at rapporteringen af de godkendte skader vil påbegyndes i andet kvartal 2020, 

jf. nærmere afsnit 6.1.4.2. 

Den løbende håndtering af skadesbehandlingen pågår fortsat.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.570 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3.2 Porteføljeoverdragelser 

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

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

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

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

boet, idet kurator alene har flyttet 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 
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accepteret tilbuddet om gentegning, har den nye forsikringsgiver overtaget den fulde risiko i forhold til 

Qudos Insurance A/S’ (nu under konkurs) tidligere udstedte policer og således også forsikringsansvaret. 

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

af aftalen. 

 

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

 

6.1.3.3 Stillingtagen til gensidig bebyrdende aftaler 

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

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

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

tineordning mv.  

 

Som led i, at Qudos Insurance A/S under konkurs primo 2019 indgik aftale med Alpha Insurance A/S 

under konkurs om at leje dele af lejemålet tilhørende Alpha Insurance A/S under konkurs, har kurator i 

den forgangne periode anvendt tid på formaliseringen af fremlejekontrakten mellem konkursboerne.  

 

Henset til, at Qudos Insurance A/S under konkurs nu skal afholde en forholdsmæssig andel af lejemålets 

fællesudgifter og øvrige driftsudgifter, har kurator i den forgangne periode udarbejdet en aftale om for-

deling af omkostninger mellem Qudos Insurance A/S under konkurs og Alpha Insurance A/S under kon-

kurs (”omkostningsallokeringsaftale”), jf. nærmere afsnit 6.1.3.10. Kurator har i den forbindelse haft kon-

takt til de tilknyttede leverandører om opsplitning af de enkelte løbende fakturaer, hvor det er muligt.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 125 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

6.1.3.4 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

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

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

ger, afholdelse af ansættelsessamtaler og udarbejdelse af ansættelseskontrakter.  

 

Idet driften i konkursboet er fortsat, forestår kurator løbende de sædvanlige aspekter af driften, som 

relaterer sig til medarbejdernes trivsel og udvikling som i enhver anden virksomhed. I den forbindelse 

kan det nævnes, at der blandt andet har været afholdt medarbejderudviklingssamtaler samt gennemført 

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

cer til konkursboet til videreførelsen af driften.  

 

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

 

6.1.3.5 Dialog med garantifonde 

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

sikringsselskaber og garantifondens administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, vedrørende 

håndteringen af skadesbehandlingen og dækningsomfanget fra Garantifonden for Skadesforsikringssel-

skaber, herunder vedrørende beregningen af returpræmie på de forskellige forsikringstyper samt proces-

sen for rapportering af krav mod konkursboet.  

 

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

engelske garantifond, FSCS (Financial Services Compensation Scheme), vedrørende FSCS’s dæknings-

område 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 garantifonde og offentlige myndigheder i andre europæiske lande.  

 

Kurators arbejde med drøftelser og koordinering med de forskellige garantifonde pågår fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 170 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.6 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

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

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

på returpræmie og skadeskrav mod konkursboet. 

 

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

kurator modtaget ca. 6.850 henvendelser fra forsikringstagere, herunder ca. 950 henvendelser siden se-

neste redegørelse, som kurator løbende håndterer.  

 

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 til konkrete skadesager, der behandles af tilknyttede skadesbehandlere eller advokater.   
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Det bemærkes i den forbindelse, af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og FSCS løbende fore-

tager udbetaling af returpræmie. Ligeledes foretager Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og 

FSCS løbende udbetalinger af godkendte skadeskrav til skadelidte.  

 

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. 200 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

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

Efter konkursdekretets afsigelse har kurator sammen med konkursboets medarbejdere gennemgået og 

drøftet alle igangværende retssager anlagt mod Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) forud for kon-

kursen. Det bemærkes, at flere af konkursboets medarbejdere kun har været ansat i Qudos Insurance 

A/S (nu under konkurs) i en kort periode forud for konkursen, hvorfor medarbejdernes kendskab til rets-

sagerne i flere tilfælde har været begrænset, og kurators arbejde med gennemgangen af retssagerne har 

af den grund været særdeles omfattende. 

 

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

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

 

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

melse med de tidligere aftaler indgået mellem de respektive skadesbehandlere/agenter og Qudos Insu-

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

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

forberedende retsmøder i retssagerne.  

 

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 har kurator sammen med et medforsikringsselskab anlagt en 

retssag i England mod en tidligere agent og en af agenten udpeget skadesbehandler. Sagen omhandler 
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betaling af ca. GBP 8,9 mio. Kravet vedrører mangelfuld skadesbehandling i relation til en forsikrings-

portefølje, der blev flyttet til en ny skadesbehandler forud for konkursen. Retssagen varetages af en eks-

tern advokat i England. Siden seneste redegørelse har kurator anvendt tid på undersøgelser af en række 

faktuelle forhold til brug for den eksterne advokats udarbejdelse af processkrifter, herunder haft diverse 

drøftelser med den eksterne advokat. Skriftvekslingen er på nuværende tidspunkt afsluttet.  

I den forgangne periode har kurator endvidere udtaget stævning mod en forsikringsagent i en sag angå-

ende tilbagebetaling af for meget udbetalt provision til den pågældende agent. Sagens værdi er ca. kr. 1,8 

mio. På nuværende tidspunkt har kurator haft arbejde forbundet med indledende undersøgelser af kravet 

samt udarbejdelse af stævning. 

Endelig har kurator haft arbejde forbundet med en sag anlagt mod Qudos Insurance A/S forud for afsi-

gelsen af konkursdekret om påstået manglende betaling af provision til en engelsk forsikringsagent for 

ca. kr. 900.000. Kurator besluttede sig for, at konkursboet skulle indtræde i sagen. Kurator har efterføl-

gende forligt sagen mod at Qudos Insurance A/S under konkurs betalte kr. 37.500 til forsikringsagenten. 

Det er medgået tid til udarbejdelse af svarskrift samt deltagelse i en retsmægling af en retsdags varighed. 

Der er samlet anvendt ca. 128 juristtimer på retssager over for tidligere agenter siden seneste redegø-

relse. 

Retssager angående regres:  

Kurator har i den forgangne periode anlagt 10 retssager om regres. Der er blandt andet tale om regres-

sager i forbindelse med en række forskellige spørgsmål relateret til ejerskifteforsikringer, byggeskade-

forsikringer 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, deltaget i syn og skøn samt haft forberedende 

retsmøder, hvorimod andre sager fortsat afventer modparternes svarskrifter. På de 10 regressager er der 

foreløbigt anvendt samlet ca. 170 juristimer siden seneste redegørelse.   

Det bemærkes, at kurator ud over de i dette afsnit nævnte sager endvidere har udtaget en række stæv-

ninger relateret til omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for en række nærstående parter og tredje-

mand. Disse retssager og arbejdet forbundet hermed relaterer sig til de frie aktiver og er selvstændigt 

omtalt nedenfor under afsnit 6.4. 
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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, anvendt ca. 298 juristtimer siden seneste redegø-

relse. 

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. Kura-

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

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

lovens § 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. 

Kurator har anmodet alle skadesbehandlere og advokater om en årsopsamling i forhold til skadesbehand-

lingen samt eventuelle anlagte retssager mod konkursboet efter dekret.   

Kontakten mellem Qudos Insurance A/S og skadesbehandlerne bar forud for konkursen præg af, at 

skadesbehandlerne havde en yderst selvstændig rolle, herunder også i relation til retssager anlagt 

mod Qudos Insurance A/S. På denne baggrund består der stadig en række udfordringer i relation til 

at modtage fyldestgørende oplysninger i relation til retssager anlagt mod Qudos Insurance A/S under 

konkurs. 

Afklaring af konkrete forhold i de enkelte sager pågår fortsat, ligesom kurator løbende bidrager til udar-

bejdelse af diverse processkrifter.  

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

indstævnet ved byretten af en forsikringstager, som ønsker at gennemføre en almindelige retssag mod 

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

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

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

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

med reglerne i konkurslovens kapitel 16 om fordringsprøvelsessager. 
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Kurator har anmodet retten om, at spørgsmålet om formalitetsindsigelsen bliver udskilt til særskilt be-

handling i henhold til retsplejelovens § 351, stk. 4. Sagen er berammet til hovedforhandling den 6. maj 

2020 angående formalitetsspørgsmålet. I den forgange periode har kurator anvendt tid til gennemgang 

af sagsøgers processkrifter samt udarbejdet yderligere processkrifter. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 100 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.9 Compliance, GDPR og audits  

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

med selskabets samarbejdspartnere, herunder agenter og skadesbehandlere, der krævede indgåelse af 

en databehandleraftale. Arbejdet med at sikre, at afviklingen af Qudos Insurance A/S under konkurs i 

videst mulige omfang sker under overholdelse af databeskyttelsesforordningen er særdeles omfattende. 

 

Det er kurators vurdering, at afløbsperioden af Qudos Insurance A/S under konkurs må forventes 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 databeskyttelsesforordningen.  

 

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 udarbejdelse af risikovurderinger og udkast til data-

behandleraftaler med de enkelte agenter og skadesbehandlere (49 stk. i alt) samt forhandlinger med de 

pågældende i forlængelse af fremsendelsen af udkast til databehandleraftaler. Der har desuden været 

arbejde forbundet med koordinering, herunder overvejelser omkring slettefrister, forhold omkring afta-

leophør, tilbagelevering af data mv. Der er endvidere brugt tid på at vurdere eksisterende databehand-

leraftaler indgået med Qudos Insurance A/S under konkurs’ 18 øvrige leverandører og samarbejdspart-

nere (service- og IT-leverandører mv.).  
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Som oplyst i den seneste redegørelse har kurator udarbejdet procedurer for betaling af skadesbehand-

lingsudgifter samt øvrige udgifter forbundet med driften, og kurator påser løbende, at procedurerne er 

forsvarlige.  

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

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

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

for gennemførelsen af claims audit hos skadesbehandlerne. 

I 2019 er der gennemført flere runder af claims audits hos alle udenlandske skadesbehandlere, og der er 

sket rapportering til konkursboet. Claims audit hos skadesbehandlere hjemmehørende i Danmark er på-

begyndt i den forgangne periode. Kurator har i den forbindelse haft arbejde forbundet med gennemgang 

af de udarbejdede auditrapporter samt haft drøftelser med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

og skadesbehandlerne omkring de konstaterede forhold. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 490 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.1.3.10 Revision og det løbende bogholderi 

Kurator har i den forgangne periode haft arbejde forbundet med aflæggelse af konkursboets interne års-

rapport for Qudos Insurance A/S under konkurs for regnskabsårene 2018 og 2019. Kurator har i den 

forbindelse haft drøftelser med KPMG, som fortsat bistår kurator med de økonomiske forhold i konkurs-

boet.  

Med henblik på at reducere omkostningerne forbundet med konkursbehandlingen i Qudos Insurance A/S 

under konkurs besluttede kurator kort tid efter konkursdekretets afsigelse at sammenlægge driften i 

Qudos Insurance A/S under konkurs med driften i Alpha Insurance A/S under konkurs. I forlængelse af 

sammenlægningen af driften blev der mellem Qudos Insurance A/S under konkurs og Alpha Insurance 

A/S under konkurs indgået aftale om fordeling af fællesomkostningerne (”omkostningsallokeringsaftale”) 

mellem konkursboerne. Kurator har i den forgangne periode haft arbejde forbundet med den praktiske 

implementering af omkostningsallokeringsaftalen mellem de to konkursboer, og kurator har i den forbin-

delse haft løbende drøftelser med KPMG vedrørende den momsmæssige håndtering for viderefakturering 

mellem konkursboerne.  

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

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

lentbistand, som fortsat bistår konkursboet. 



16. APRIL 2020

4003985 BOR/FSI/CAWI

Side 20 / 29

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

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

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

arbejdere også fysisk tilstede i virksomheden hver dag.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 451 timer siden sidste redegørelse, hvoraf 206 timer er anvendt af 

regnskabskyndige medarbejdere hos kurator i den forgangne periode.  

Herudover er der anvendt yderligere 161 timer af regnskabskyndige medarbejdere hos kurator i perioden 

fra den 20. december 2018 til den 31. marts 2019, hvilket fejlagtigt ikke blev medtaget i kurators redegø-

relse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret den 16. april 2019.  

Der er således samlet anvendt 612 timer på revision og det løbende bogholderi, hvoraf 367 timer 

vedrører regnskabskyndige medarbejdere hos kurator.  

6.1.4 Generelt arbejde med tilrettelæggelse af anmeldelsesprocessen 

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

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

skadeskrav og klagesager vedrørende afviste skadeskrav, jf. nærmere nedenfor under afsnit 6.1.4.1 til 

6.1.4.3.  

Kurator har anvendt tid på videreudvikling og vedligeholdelse af den nye gældbog til registrering af krav 

under de registrerede aktiver, herunder forsikringstagernes krav på returpræmie og skadelidtes skades-

krav. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget ekstern konsulentbistand.  

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. 

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.  
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Pr. 29. februar 2020 er der anmeldt 19.363 returpræmiekrav gennem ristornoformularen. Herudover har 

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

turpræmiekrav via såkaldte ”bulks”, hvor eksempelvis en forsikringsmægler eller agent ved fuldmagt er 

blevet beføjet til at foretage en masserapportering af forsikringstageres krav på returpræmie mod kon-

kursboet.  

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 subrogerer 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. 50 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 i den forbindelse udarbejdet et 

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

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

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

sulenter.  

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

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

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 forventer at opstarte processen for skadesbehandlernes rapportering af godkendte skader til 

konkursboet i andet kvartal 2020, jf. nærmere afsnit 6.1.3.1  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 80 juristtimer siden seneste redegørelse. 
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6.1.4.3 Webformular for klagesager  

Kurator har udarbejdet en webformular til håndtering af klagesager, 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 automatisk registreret i kon-

kursboets gældbog. 

Pr. 29. februar 2020 er der anmeldt i alt 65 klagesager via klageformularen i konkursboet.  

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. 18 juristtimer siden seneste redegørelse.   

Der er således samlet anvendt ca. 4.733 timer på arbejde relaterende til de registrerede aktiver, 

hvoraf 367 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. september 2019 og indtil den 29. 

februar 2020 været koncentreret om følgende opgaver: 

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 
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nægtet at tilbagebetale et depositum på kr. 2.103.006,88. Det er kurators opfattelse, at Qudos Insurance 

A/S under konkurs har afstået lejemålet, hvorfor det tidligere indbetalte depositum skal frigives til kon-

kursboet. Kurator har i den forbindelse haft arbejde i relation til brevveksling og diverse drøftelser med 

udlejers repræsentant. 

Kurator er ikke nået til enighed med udlejer. Da det er kurators vurdering, at kurator kan være inhabil 

i forhold til at undersøge, om der er grundlag for at forfølge et eventuelt krav over for udlejer, anmodede 

kurator den 10. februar 2020 skifteretten om at udpege en ad hoc kurator. Skifteretten har den 2. april 

2020 udpeget advokat Nete Weber som ad hoc kurator til at håndtere dette spørgsmål. 

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. Kurator har konstateret, at Qudos 

Insurance A/S (nu under konkurs) havde bogført et depositum i relation til dette lejemål på kr. 

195.689,24, som et tilgodehavende hos udlejer. Kurator har iværksat inddrivelse af tilgodehavendet, 

hvorefter udlejer har fremsendt behørig dokumentation for at tilgodehavendet ikke består.  

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.  

New Nordic Capital LLP har afvist kravet. Kurator undersøger mulighederne for at inddrive tilgodeha-

vendet.  

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

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

ger  

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

har i den forbindelse identificeret en række forhold, som efter kurators opfattelse har givet anledning til 

at rejse omstødelses- og tilbagesøgningskrav.  

Nedenfor gennemgås for overblikkets skyld de enkelte sager hver for sig. 
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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 udarbejdet et udkast til stævning, som i december 2019 blev sendt til selskabet. Konkursboet 

indgik i forlængelse heraf en suspensionsaftale med henblik på nærmere drøftelser om det af kurator 

konstaterede krav.  

Drøftelserne herom pågår fortsat. 

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 denne persons selskab.   

Konkursboet har i den forbindelse den 20. december 2019 udtaget stævning mod begge parter, og sagen 

verserer for nuværende ved byretten. 

Kurator har haft arbejde forbundet med de indledende omstødelsesundersøgelser, udarbejdelse af stæv-

ning samt gennemgang af modparternes svarskrifter.  

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.  

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

krav mod selskabet, hvilket imidlertid blev afvist af det nærstående selskab. Konkursboet har i forlæn-

gelse heraf udtaget stævning mod det nærstående selskab, og kurator har den 17. januar 2020 modtaget 

svarskrift i sagen. Sagen verserer således fortsat ved byretten. 

Kurator har haft arbejde forbundet med de indledende omstødelsesundersøgelser, udarbejdelse af stæv-

ning samt gennemgang af modpartens svarskrift.  
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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 har i forlængelse heraf udtaget stævning mod parterne den 20. december 2019, og har den 

13. marts 2020 modtaget svarskrift. Sagen verserer for nuværende ved byretten.

Kurator har haft arbejde forbundet med de indledende omstødelsesundersøgelser, udarbejdelse af stæv-

ning samt gennemgang af svarskrift.  

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 har i for-

længelse heraf udtaget stævning mod det nærstående selskab den 19. december 2019. Kurator afventer 

fortsat at modtage endeligt svarskrift.  

Sagen verserer for nuværende ved byretten. 

Kurator har haft arbejde forbundet med de indledende omstødelsesundersøgelser og udarbejdelse af stæv-

ning.  

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.  
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Det nærstående selskab blev taget under konkurs den 6. marts 2020, og sagen beror nu på kurators 

stillingtagen til indtræden i den af Qudos Insurance A/S under konkurs anlagte retssag. 

Kurator har modtaget en aktindsigtsanmodning i forhold til en række af ovenstående stævninger. Det er 

kurators opfattelse, at store dele af stævningernes indhold er omfattet af kurators tavshedspligt i medfør 

af lov om finansiel virksomhed § 117, og kurator har på baggrund heraf haft arbejde i forbindelse med 

ekstrahering og anonymisering af de tavshedsbelagte oplysninger, i forbindelse med at Københavns Byret 

efterkom aktindsigtsanmodningen.  

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

700 juristtimer siden seneste redegørelse. 

6.5 Konkurskarantæneundersøgelser 

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

i Qudos Insurance A/S har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og således hvorvidt der er grundlag 

for at indlede sag om konkurskarantæne i medfør af konkurslovens § 157, stk. 1, 1. pkt., jf. § 160, stk. 1, 

1. pkt.

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

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

torforrykkende dispositioner samt angivelse og afregning af skatter og afgifter. 

Skifteretten i Sø- og Handelsretten er i forbindelse med konkursboets redegørelse i medfør af konkurslo-

vens § 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. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 115 juristtimer siden seneste redegørelse.  

6.6 Ledelsesansvarsundersøgelser 

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

måtte have handlet ansvarspådragende.  
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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. 

 

Kurators undersøgelser pågår fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.436 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

6.7 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. 352 juristtimer. 

 

Kurator har endvidere udarbejdet en redegørelse vedrørende den fortsatte drift i konkursboet i medfør af 

bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer. Redegørelsen er sendt til skifteretten i Sø- og Handelsretten 

d. 16. april 2020.  

 

Endelig har regnskabskyndige medarbejdere hos kurator løbende anvendt ca. 115 timer i forbindelse med 

afstemning af boregnskab samt kvalitetssikring af konkursboets bogholderi.   

 

 

 

Der er således samlet anvendt 2.758 timer relaterende til de frie aktiver, hvoraf 115 timer vedrører regn-

skabskyndige medarbejdere hos kurator.  

 

7. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 7.491 timer på bobehandlingen, herunder ca. 4.733 timer på arbejde 

relaterende til de registrerede aktiver, jf. afsnit 1.2, og ca. 2.758 timer relaterende til de frie aktiver, jf. 

afsnit 1.3, i perioden fra den 1. september 2019 og indtil den 29. februar 2020.  
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8. DEN FREMADRETTEDE BOBEHANDLING OG BOETS SLUTNING 

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

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

ver.  

 

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

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

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

kursboet forventes at blive lukket.  

 

9. ACONTOSALÆR 

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

 

10. ØVRIGE OPLYSNINGER  

Boet behandles af advokat Boris Frederiksen (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 Ottilia Dybdahl (caot@poulschmith.dk), advokat 

Camilla Wiemer (cawi@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Sarah Willatzen (sawi@poulschmith.dk), 

advokatfuldmægtig Sara Lysemose Sørensen (saso@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Mie Bloch Gun-

desen (migu@poulschmith.dk), erhvervsjuridisk fuldmægtig Louise Irene Pedersen 

(lped@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Jacob Sauerbrey Pers (japs@poulschmith.dk) og advokatfuld-

mægtig Ida Nørgaard Hansen (idnh@poulschmith.dk).  

 

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

med relevant information omkring bobehandlingen. 

 

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

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

arbejdere. 
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11. NÆSTE KREDITORINFORMATION 

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

skifteretten og kreditorerne senest den 16. oktober 2020.  

 

 

 

København, den 16. april 2020 

 

 

Boris Frederiksen 

Partner, Advokat (H) 




