
 
 

Redegørelse i medfør af 
konkurslovens § 125, stk. 4 
 
Qudos Insurance A/S under konkurs, CVR-nr. 33 95 69 67 
 
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, den 16. april 2020, den 16. oktober 2020, den 16. april 2021, den 15. oktober 2021 og 
senest den 13. april 2022. 
 
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 
videreføre 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 konkursboets konti.  
 



 

 

Kurator har siden konkursdekretets afsigelse lukket 10 bankkonti, og konkursboet har for nuværende i 
alt 18 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. Aktiverne dækker også i nærmere beskrevet omfang 
de ved afviklingen af forsikringsselskabet nødvendige omkostninger. 
 
De registrerede aktiver er pr. 31. august 2022 bogført til følgende værdier:  
 
1. Statsobligationer  

Konkursboets statsobligationer udgør pr. 31. august 2022 
kr. 7.391.085. Ændringen siden seneste redegørelse 
skyldes urealiseret kursgevinst, hvorfor aktivet er 
medtaget til denne værdi 

 
kr. 7.391.085 

 
2. Erhvervsobligationer  

Konkursboets erhvervsobligationer udgør pr. 31. august 
2022 kr. 5.866.517. Kurator bemærker, at der i seneste 
redegørelse fejlagtigt var angivet kr. 104.206.519. Dette 
beløb skulle rettelig have været 10.206.519. Forskellen i 
værdipapirbeholdningen i forhold til seneste redegørelse 
relaterer sig til udtrukne obligationer for kr. 3.784.574 
samt kursregulering og renter. Provenuer fra udtrukne 
værdipapirer er indgået i selskabets likvide indestående 
under afsnit 1.2, punkt 4, nedenfor. Aktivet er medtaget til 
markedsværdi pr. 31. august 2022 med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.866.517 
 

3. Kapitalandele i datterselskab 
Konkursboets kapitalandele i ASG Forsikringsagentur A/S 
under konkurs medtages fortsat til den bogførte værdi kr. 

 
 
 

0 



 

 

 
4. Likvide indestående 

Konkursboets likvide indestående er pr. 31. august 2022 
bogført til kr. 583.294.670. 
 
Det likvide indestående er siden seneste redegørelse blevet 
forøget med samlet kr. 97.494.941. Forøgelsen er sket som 
følge af, at konkursboet har modtaget indbetalinger fra 
selskabets genforsikringsselskaber på kr. 90.124.693, samt 
at der er udtrukket obligationer på kr. 3.784.574. Der er 
endvidere modtaget kr. 265.922 i form af indbetalinger fra 
agenter samt regresindbetalinger. Hertil kommer, at der i 
perioden siden seneste redegørelse ligeledes er afholdt 
løbende omkostninger inklusive kursreguleringer 
forbundet med videreførelsen af driften i konkursboet, som 
er fragået det likvide indestående. Aktivet er medtaget til 
den bogførte værdi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

583.294.670 
 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og 
erstatningshensættelsen 
Konkursboet har et bogført aktiv i form af nuværende og 
fremtidige krav hos selskabets genforsikringsselskaber. 
Dette beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet 
det endelige aktivs størrelse endnu ikke er kendt. 
Tilgodehavendet er derfor medtaget til den bogførte værdi 
pr. 31. august 2022 på kr. 565.784.166.  
 
Reduktionen af konkursboets genforsikringsandele på kr. 
34.236.591 siden seneste redegørelse er primært relateret 
til følgende to aktiviteter:  
 
A) Der er foretaget en genberegning af det forventede 
skadeserstatningskrav på dele af forsikringsporteføljen. 
Genberegningen viser et forventet fald i 
skadeserstatningskravene, hvilket resulterer i en 
reduktion i forventede fremtidige krav mod en række 
genforsikringsselskaber.  
 
B) Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt 
øvrige nationale fonde fortsætter udbetaling af 
skadeserstatningskrav vedrørende visse skader, hvilket 
medfører en reduktion af de forventede 
skadeserstatningskrav og dermed også 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

genforsikringsandelen heraf. Reduktionen vil blive 
modsvaret af en tilsvarende forøgelse i tilgodehavende 
genforsikringsandele (afsnit 1.2, punkt 6).  

 
Aktivet er medtaget til den bogførte værdi 

 
 
 
kr. 

 
 

 
565.784.166 

 
6. Tilgodehavende genforsikringsandele 

(reassurance) 
Tilgodehavendet vedrørende genforsikringsandele er pr. 
31. august 2022 bogført til kr. 121.090.349. Reduktionen 
på kr. 77.412.621 i det bogførte tilgodehavende siden 
seneste redegørelse er primært relateret til følgende 
væsentlige aktiviteter: 
 
A) En reduktion relateret til modtagne indbetalinger fra 
genforsikringsselskaber på kr. 90.124.693 (afsnit 1.2, 
punkt 4). 
 
B) En forøgelse relateret til genforsikringsandele af 
skadesudbetalinger fra Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde på 
kr. 19.921.937.  

 
Hertil kommer en række mindre bevægelser. 
Tilgodehavendet er medtaget til den bogførte værdi  kr. 121.090.349 
 

7. Tilgodehavende hos forsikringsmæglere/agenter  
Qudos Insurance A/S havde på tidspunktet for konkursens 
indtræden et bogført aktiv hos selskabets 
forsikringsmæglere/agenter på kr. 84.251.990. 
Tilgodehavendet består af præmietilgodehavender og 
midler på konti hos skadesbehandlere til betaling af 
skader. 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 
hensættelser. Tilgodehavendet kan således alene optages 
som et aktiv til kr. 0, så længe midlerne fortsat står hos 
forsikringsmæglerne og agenterne. Efterhånden som 
konkursboets forfaldne præmier indbetales til 
konkursboet, vil midlerne imidlertid tilgå de likvide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

indeståender under de registrerede aktiver (afsnit 1.2, 
punkt 4). Kurator bemærker for god ordens skyld, at der er 
væsentlig usikkerhed forbundet med tilstedeværelsen og 
værdien af de pågældende tilgodehavender, jf. nærmere 
under afsnit 6.1.3 nedenfor. 

 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 

0 
   

8. Uoptjent agentprovision 
Kurator har for nuværende opgjort et tilgodehavende 
relateret til uoptjent agentprovision over for tidligere 
agenter på kr. 255.938.103,28, som kurator enten har 
fremsat krav på over for tidligere agenter, eller som 
kurator har iværksat inddrivelse af løbende. Det 
bemærkes, at det er usikkert, om og i hvilket omfang 
tidligere forsikringsagenter vil være i stand til at betale 
konkursboets meget betydelige krav, hvorfor beløbet indtil 
videre medtages til erindringsværdi. Desuden 
henvises til afsnit 6.1.3.3 nedenfor. 
 

 
 
 
 
 
kr. 
 

1 
 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort)  kr. 1.283.426.787 
 
 
Det bemærkes, at der i perioden fra seneste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, dateret 
den 13. april 2022, er sket en reduktion af de registrerede aktiver på kr. 18.278.741, hvilket primært 
skyldes reduktionen af genforsikringsandelen af præmie- og erstatningshensættelse (afsnit 1.2 punkt 5), 
reduktionen af tilgodehavender fra selskabets genforsikringsselskaber (afsnit 1.2, punkt 6), samt en 
forøgelse af likvide indeståender (afsnit 1.2, punkt 4). 
 
Der har som hidtil været afholdt omkostninger forbundet med driften af konkursboet, herunder betaling 
af eksterne skadesbehandlere og advokater med henblik på at sikre inddrivelsen af konkursboets aktiver. 
Der har endvidere været arbejde forbundet med at opgøre og begrænse passiverne. Disse omkostninger 
er fratrukket i opgørelsen af de registrerede aktiver.   
 
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 2022 bogført til følgende: 
 



 

 

9. Inventar mv. 
Konkursboets inventar består af diverse kontormøbler, pc’er, 
skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er pr. 31. august 
2022 bogført til kr. 50.000. Inventaret er foreløbigt medtaget til 
den bogførte værdi kr. 50.000 

 
10. Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber  

Konkursboet har et bogført aktiv i form af tilgodehavender hos 
koncernforbundne selskaber, som pr. 31. august 2022 er bogført 
til kr. 3.126.305. Reduktionen på ca. kr. 300.000 siden seneste 
redegørelse skyldes bl.a., at konkursboet har indgået et forlig 
med det ene af de koncernforbundne selskaber. Forligsbeløbet er 
endnu ikke tilgået boets klientkonto, men forventes betalt ultimo 
2022. Herefter vil nærværende post formentlig kunne opgøres 
endeligt. Konkursboets tilgodehavender medtages aktuelt til den 
nye bogførte værdi med 

 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.126.305 

 
11. Huslejedepositum - Sundkrogsgade 21 

Som led i sammenlægningen af driften i konkursboet med driften 
i konkursboet efter Alpha Insurance A/S, herunder aftalen 
mellem Alpha Insurance A/S under konkurs og Qudos Insurance 
A/S under konkurs (konkursboet), jf. kurators redegørelse dateret 
16. april 2020, punkt 6.1.3.3 og punkt 6.1.3.10, har konkursboet 
indbetalt huslejedepositum svarende til konkursboets 
forholdsmæssige andel heraf. Konkursboets forholdsmæssige 
andel af huslejedepositum er bogført til 

 
 
 
 
 
 
kr. 957.587 

 
12. Huslejedepositum – Kongevejen 371 

Som tidligere oplyst anses tilgodehavendet vedrørende 
huslejedepositum ikke at udgøre en værdi for boet. kr. 0 
 

13. Huslejedepositum - Købmagergade 22 
Som nævnt i seneste redegørelse har den udpegede ad hoc 
kurator indledt drøftelser med udlejer om det krav på depositum, 
som konkursboet har gjort gældende over for udlejer. 
Huslejedepositummet for lejemålet er pr. 31. august 2022 bogført 
til kr. 1.502.977. Huslejedepositummet er foreløbig medtaget til 
erindringsværdi med kr.  

 
1  

 
14. Huslejedepositum - London 

Som tidligere oplyst anses tilgodehavendet vedrørende 
huslejedepositum ikke at udgøre en værdi for boet. 
 kr. 0 



 

 

 
15. Immaterielle aktiver 

De immaterielle aktiver knytter sig til softwareudstyr knyttet til 
driften i konkursboet og goodwill. Aktivet er pr. 31. august 2022 
bogført til kr. 0. Aktivet er medtaget til den bogførte værdi   

 
 
 
kr. 
  

 
0 

  
16. Indestående på klientkonto 

Kurator har i den forgangne periode afholdt omkostninger for ca. 
kr. 1.600.000. Indeståendet på klientkontoen udgør pr. 31. august 
2022.  kr.  5.924.274  

   
Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig en bloc 
nedskrivning)  kr.  10.000.000  

 
2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

Nedenfor er angivet de passiver, der har fortrinsret til dækning af konkursboets registrerede aktiver, jf. 
afsnit 1.2 ovenfor. Der er i det nedenstående taget udgangspunkt i, at både skadeskrav og 
returpræmiekrav er omfattet af de registrerede aktiver. Kurator er dog bekendt med, at der er afsagt en 
afgørelse af EFTA-domstolen angående Gable Insurance AG under konkurs, der muligvis kan ændre ved 
dette udgangspunkt, jf. nedenfor under pkt. 6.1.7.2. Konsekvenserne og omfanget af afgørelsen er dog 
endnu ikke klarlagt, hvorfor systematikken i nedenstående opgørelse på nuværende tidspunkt 
fastholdes. 

 
1.     Forventede returpræmiekrav 

Det forventede returpræmiekrav er pr. 31. august 2022 bogført 
til kr. 203.379.121. Kravet er opgjort efter de samme principper,
som blev anvendt ved opgørelse af selskabets
præmiehensættelser. Beløbet repræsenterer selskabets estimat
over returpræmiekrav og må forventes at blive modsvaret af
anmeldelser om krav på returpræmie fra forsikringstagere.
Reduktionen på kr. 2.917.637 i forhold til seneste redegørelse 
er begrundet i de faktiske udbetalinger fra garantifonde samt 
øvrige reguleringer. Udbetalingerne fra garantifonde, 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 med 

 
kr. 

 
203.379.121

    
 

2. Forventede skadeserstatningskrav  
Det forventede skadeserstatningskrav er en bogføringsmæssig
opgørelse af det beløb, der er hensat til dækning af
forsikringstager/skadelidtes skadeserstatningskrav. Det
forventede skadeserstatningskrav er beregnet efter tilsvarende 
principper som de tidligere erstatningshensættelser. Kravet er
således udtryk for et skøn over fremtidige udbetalinger til
skadeserstatninger og kan afvige fra de faktiske
skadeserstatningskrav. De forventede skadeserstatningskrav
er pr. 31. august 2022 bogført til kr.  874.186.794. Reduktionen 
siden seneste redegørelse er primært relateret til følgende
væsentlige aktiviteter: 
 
A) Der er foretaget en genberegning af de forventede

skadeserstatningskrav på dele af selskabets portefølje.
Genberegningen tager udgangspunkt i det senest modtagne 
datagrundlag fra selskabets agenter. 
 

B) I forhold til seneste redegørelse er beløbet reduceret med ca.
kr. 62.180.687. De forventede skadeserstatningskrav er
reduceret som følge af, at Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde
løbende foretager udbetaling af skadeerstatningskrav. 
Udbetalingerne fra Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde, og 
dermed faldet i de forventede skadeserstatningskrav,
forventes at blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse i
boet fra Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt 
øvrige nationale fonde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

874.186.794
   

3. Fradrag for halvdelen af tilgodehavende forfaldne
præmier 
Konkursboet er i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende
bekendtgørelse om registrering af aktiver i
forsikringsselskaber og firmapensionskasser, berettiget til at
fradrage indtil halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier
i de forsikringsmæssige hensættelser.  
 

 
 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 
 

-42.125.995

4. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede aktiver   



 

 

Pr. 31. august 2022 var der registreret anmeldte krav under de
registrerede aktiver på i alt kr. 2.973.333.843,26. Det 
bemærkes, at der alene er tale om en foreløbig opgørelse af de
anmeldte krav, idet de forskellige garantifondsordninger
fortsat foretager udbetalinger og kurator forventer på den 
baggrund at modtage yderligere anmeldelser 

 
 
 
 
 
kr. 

 
 
 
 
 

2.973.333.843,26

Forventede passiver i alt  kr. 4.008.773.763,26
 
I forhold til ovenstående opgørelse af passiverne tilknyttet de registrerede aktiver bemærkes, at de 
forventede returpræmiekrav og skadeerstatningskrav senere hen i bobehandlingen vil blive erstattet af 
egentlige anmeldelser (som anført under afsnit 2.1 punkt 4), efterhånden som returpræmiekravene og 
skadeserstatningskravene 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 6.1.4.4 nedenfor. De respektive garantifondsordninger foretager som oplyst ovenfor 
fortsat udbetalinger. 
 
Ovenstående opgørelse indeholder således elementer af dobbeltregistrering, hvorfor de registrerede 
passiver samlet set forventes reduceret over tid. 
 
Pr. 31. august 2022 har Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde 
udbetalt i alt kr. 1.380.722.510 til dækning af såvel godkendte skadeerstatningskrav samt krav på 
returpræmie. Det bemærkes i forlængelse heraf, at disse udbetalinger må antages i et vist omfang at 
være omfattet af ovenstående opgørelse af passiverne. Dertil kommer, at enkelte garantifonde har 
anmeldt forventede/kommende udbetalinger, hvorfor der også er et overlap mellem anmeldte krav og de 
opgjorte reserver. Derudover er det kurators vurdering på nuværende tidspunkt, at de afsatte 
hensættelser til dækning af returpræmiekrav samt skadeserstatningskrav fuldt ud dækker kommende 
udbetalinger/anmeldelser. Det er således kurators forventning, at de endelige registrerede passiver vil 
blive noget mindre end kr. 4 mia. 
 
Kurators væsentligste opgave er derfor fortsat at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader. 
Kurator har som følge heraf fortsat videreført skadesbehandlingen hos de eksisterende 
skadesbehandlere, hvilket er sket i samarbejde med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, jf. 
nærmere afsnit 6.1.4.1. 
 



 

 

2.2 Øvrige passiver tilknyttet de frie aktiver 

Konkurslovens § 94 (sekundære massekrav) kr. 1.669.694,25
Konkurslovens § 95 (privilegerede lønmodtagerkrav) kr. 967.914,74
Konkurslovens § 97 (almindelige kreditorkrav) kr. 155.993.663,44

Passiver i alt  kr. 158.631.272,43
 
 
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 alene 
er iværksat indledende arbejde vedrørende fordringsprøvelse af de anmeldte krav. 
 
3. OMSTØDELSESUNDERSØGELSER  

Kurator henviser til tidligere redegørelser vedrørende dette punkt, samt nedenfor under afsnit 6.3. 
 
4. STRAFBARE FORHOLD 

Kurator har sendt meddelelse til politiet i medfør af konkurslovens § 110, stk. 4. Kurator har løbende 
drøftelser med politiet herom.  
 
5. KONKURSKARANTÆNE  

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling 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. 
 
Den 21. maj 2021 traf Sø- og Handelsretten kendelser i sagerne mod den tidligere direktør samt mod to 
bestyrelsesmedlemmer. Sø- og Handelsrettens kendelser i sagerne er indbragt for landsretten.  
 



 

 

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 2022 og indtil den 
31. august 2022 været koncentreret om følgende opgaver: 
 
6.1.1 Håndtering af værdipapirer 

Konkursboets værdipapirbeholdning består fortsat hovedsageligt af statsobligationer og 
erhvervsobligationer, der den 31. august 2022 er bogført til henholdsvis kr. 7.391.085 og kr. 5.866.517, jf. 
aktivoversigten 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. 3.784.574, 
som er tilgået det likvide indestående, der anvendes til den løbende drift i konkursboet.  
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 5 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.2 Genforsikring (reassurance) 

Som oplyst i kurators seneste redegørelser består konkursboets væsentligste aktiv under de registrerede 
aktiver 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 kurator har løbende et omfattende tidsforbrug relateret til inddrivelsen af 
tilgodehavender relateret til genforsikringsaftaler.    
 
Kurators håndtering af konkursboets genforsikring har i den forgangne periode fortsat været 
koncentreret om opgørelse og opkrævning af konkursboets genforsikringstilgodehavende. Håndteringen 
af genforsikringen involverer kontinuerligt komplicerede problemstillinger, som kurator løbende 
vurderer og håndterer. Kurator har i den forbindelse på daglig basis drøftelser med 
genforsikringsselskaberne samt konkursboets medarbejdere vedrørende opgørelse, afstemning og 



 

 

indbetaling af genforsikringstilgodehavender til konkursboet samt andre driftsmæssige forhold og 
juridiske afklaringer i øvrigt.    
 
Som anført i seneste redegørelse, har kurator haft arbejde forbundet med opgørelse og inddrivelse af et 
krav over for et engelsk genforsikringsselskab. Kurator har i den forgangne periode sikret indbetaling 
fra genforsikringsselskabet på ca. kr. 8.500.000. Der udestår fortsat et væsentligt tilgodehavende, og 
arbejdet med opgørelse og inddrivelse af kravet pågår.    
 
Kurator har fortsat direkte drøftelser med det største europæiske genforsikringsselskab på den del af 
forretningen, der ikke forud for konkursen blev håndteret gennem en forsikringsmægler. Som redegjort 
for i seneste redegørelse, har kurator i den forgangne periode modtaget indbetaling af ca. kr. 83.000.000. 
Kurator har endvidere siden seneste redegørelse modtaget yderligere ca. kr. 2.600.000. Der udestår 
fortsat et væsentligt tilgodehavende, og kurator har i den forgangne periode haft ugentlige møder med 
genforsikringsselskabet for at sikre inddrivelse af tilgodehavendet.   
 
Kurator har endvidere i forhold til førnævnte genforsikringsselskab iværksat et direkte samarbejde og 
drøftelser omkring den del af forretningen, som ellers har været håndteret af en engelsk broker. Det 
drejer sig i særdeleshed om genforsikring vedrørende engelske og irske motorskader, som også udgør et 
væsentligt tilgodehavende. De ugentlige møder omfatter også denne del og afstemningsarbejdet skrider 
planmæssigt frem. Den engelske broker er fortsat ansvarlig for rapportering af Excess of Loss-skader 
(storskader) og opkrævning af genforsikringstilgodehavender vedrørende disse skader. Kurator har 
gennem det sidste halve år arbejdet med indeksering af storskader, herunder i samarbejde med enkelte 
genforsikringsselskaber, og kurator har som følge heraf opgjort væsentlige tilgodehavender hos 
genforsikringsselskaberne, som brokeren er blevet bedt om at opkræve.  
 
I den forgangne periode har kurator også fortsat drøftelserne og opfølgningen over for 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.    
 
Som redegjort for i seneste redegørelse, har kurator færdiggjort sin gennemgang af indekseringen på 
området for storskader. 
  
Kurator har fortsat fokus på kommutering af mindre genforsikringsaftaler, hvor afløbet kan fastslås med 
en høj grad af sandsynlighed. I den forbindelse har kurator gennemført en række juridiske analyser samt 
nedsat en arbejdsgruppe og indhentet aktuarvurderinger med henblik på at fortsætte dette arbejde.    
 



 

 

Kurator er endvidere stadig i løbende kontakt med konkursboets konsulent, der håndterer engelske og 
irske storskader og afrapporterer til genforsikringsselskaberne.   
 
Kurator har i den forgangne periode endvidere udarbejdet og udsendt halvårlig rapport til alle 
genforsikringsselskaber vedrørende status på konkursboets afvikling, status på inddrivelse af 
genforsikringstilgodehavender og fremtidige processer. Dette har medført en række henvendelser fra 
forskellige genforsikringsselskaber som kurator løbende har håndteret.   
 
Kurator vurderer og afvejer herudover løbende processen for inddrivelse af konkursboets 
genforsikringstilgodehavender, herunder også henset til det løbende kontraktforhold med de respektive 
genforsikringsselskaber. Kurator har i den forgangne periode deltaget i en række møder i London med 
relevante genforsikringsselskaber og forsikringsmæglere (brokere) for dels at få løst konkrete 
problemstillinger relateret til rapportering og afregning af konkursboets tilgodehavende, og dels for at 
sikre det løbende samarbejde og kommunikation. 
 
De udfordringer konkursboet tidligere har stået over for i forhold til COVID-19 på især den engelske 
forretning, er aftaget i nærværende periode. 
   
Siden seneste redegørelse og indtil den 31. august 2022 er der blevet indbetalt kr. 90.124.693 relateret til 
genforsikring. 
 
Siden konkursens indtræden og indtil den 31. august 2022 er der således indbetalt i alt kr. 501.680.865 
til konkursboet fra genforsikringsselskaberne, hvilket som tidligere nævnt er en konsekvens af den 
fortsatte drift i boet.  
 
Der er på arbejdet relateret til genforsikring anvendt ca. 700 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.3 Tilgodehavender hos agenter, skadesbehandlere, forsikringsmæglere mv. 

Konkursboets tilgodehavender hos agenter og skadesbehandlere under de registrerede aktiver var pr. 20. 
december 2018 bogført til en værdi af kr. 84.251.990, men er optaget med kr. 0, jf. afsnit 1.2, punkt 7, idet 
det dog bemærkes, at konkursboets tilgodehavende på kr. 84.251.990 i form af forfaldne præmier indgår 
med et fradrag på 50% af værdien i konkursboets passiver tilknyttet de registrerede aktiver, jf. afsnit 2.1, 
pkt. 3, i henhold til § 5, litra 4, i den dagældende bekendtgørelse om registrering af aktiver i 
forsikringsselskaber og firmapensionskasser. 
 
Nedenfor redegøres mere specifikt for opgaverne forbundet med tilgodehavender hos agenter, 
skadesbehandlere mv. 



 

 

 
Kurator har desuden i den forgangne periode fortsat inddrivelsen af udestående selvrisikobeløb hos flere 
forsikringstagere. Der har i alt været 36 åbne sager relateret hertil, og kurator har afsluttet en del af 
disse sager. Kurator foretager løbende inddrivelse af selvrisikobeløb.  
 
Kurator har endvidere forsat arbejdet med at afdække, hvorvidt Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber har separatistret til selvrisikobeløb på de skadeskrav, som Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber dækker.   
 
6.1.3.1 Præmietilgodehavender 

Kurators undersøgelser relateret til bogførte præmietilgodehavender har vist, at tilgodehavenderne ofte 
havde en lavere værdi end den bogførte, hvorfor de bogførte værdier var forbundet med væsentlig 
usikkerhed. Kurator har fortsat arbejdet forbundet med håndteringen af de pågældende bogførte 
tilgodehavender, herunder en vurdering af, om der er foretaget de nødvendige bogføringsmæssige 
tilpasninger.  
 
6.1.3.2 Tilbagesøgning af præmieskatter over for skattemyndigheder 

Det er fortsat kurators vurdering, at konkursboet er berettiget til at tilbagesøge betalte præmieskatter 
for den del, der vedrører forsikringstiden/perioden efter ophøret af forsikringerne, jf. 
forsikringsaftalelovens § 26, stk. 1.  
 
Kurator er i løbende kontakt med skattemyndighederne i de lande, hvor tilbagesøgningen af 
præmieskatter pågår.  
 
Der er på arbejdet forbundet med inddrivelse af tilgodehavender over for agenter, forsikringsmæglere, 
skattemyndigheder med videre – udover det arbejde, der er forbundet med den selvstændige inddrivelse 
af uoptjent agentprovision, som der særskilt er redegjort for nedenfor under punkt 6.1.3.3 - anvendt ca. 
150 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.3.3 Tilbagesøgning af uoptjent agentprovision 

Kurator har på vegne af konkursboet rejst krav på tilbagebetaling af uoptjent agentprovision over for en 
række af konkursboets tidligere agenter.  
 

1) Retssag mod en tidligere agent i Italien  
 



 

 

Kurator anlagde den 15. juli 2021 retssag mod en tidligere agent med påstand om betaling af EUR 
1.554.307,01.  
 
Kurator har i den forgangne periode forberedt delhovedforhandling, og i den forbindelse anvendt tid på 
udarbejdelse af ekstrakt, påstandsdokument mv.  
 
Den 7. juni 2022 blev der gennemført delhovedforhandling i sagen. Den 6. juli 2022 modtog konkursboet 
dom, der dog ikke gav konkursboet medhold, hvorfor sagen blev afvist ved de danske domstole som følge 
af manglende værneting.  
 
Kurator har i den forgangne periode brugt tid på at gennemgå dommens præmisser samt udarbejde 
ankestævning, der blev indgivet for Østre Landsret den 20. juli.  
 
Kurator modtog den 23. august 2022 svarskrift i ankesagen. 
 
Ankesagen er berammet til hovedforhandling ved Østre Landsret den 31. januar 2023. 
 
Arbejdet med ankesagen pågår fortsat. 
 

2) Retssag mod en tidligere agent i Frankrig  
 
Konkursboet anlagde den 9. juli 2021 en retssag mod en tidligere agent med påstand om betaling af EUR 
2.383.970,68.  
 
Den 23. december 2021 afsagde retten udeblivelsesdom, og kurator har iværksat arbejdet med at inddrive 
det tilkendte beløb. Kurator er i dialog med eksterne franske advokater omkring inddrivelsen, og arbejdet 
hermed pågår fortsat.  
 

3) Retssag mod en tidligere agent i Danmark  
 
Konkursboet anlagde den 22. oktober 2021 en retssag mod en tidligere agent med påstand om betaling af 
kr. 498.327,32.  
 
Som redegjort for i seneste redegørelse blev den tidligere agent erklæret konkurs den 21. december 2021. 
Kurator har anmeldt krav i boet.  
 

4) Retssag mod en tidligere agent i Danmark  
 



 

 

Konkursboet anlagde den 17. december 2021 en retssag mod en tidligere agent med påstand om betaling 
af kr. 110.913.051,71. 
 
Kurator har i den forgangne periode udarbejdet yderligere processkrifter, herunder i relation til mulig 
udskillelse af spørgsmål til særskilt behandling, der dog ikke blev imødekommet af domstolene. Kurator 
har ligeledes anvendt tid på udarbejdelse af replik i sagen, der har frist 30. november 2022.  
 
Kurator har siden seneste redegørelse ligeledes deltaget i en række forberedende retsmøder og drøftelser 
med modparten.  
 

5) Retssag med irsk lovvalg  
 

Kurator har den 2. juni 2022 indgivet en såkaldt ”plenary summons” for domstolene i Irland, og gjort et 
krav gældende mod en irsk agent på EUR 2.009.231,60 og GBP 103.465,67 vedrørende 
præmietilgodehavender samt på EUR 1.540.663,21 vedrørende uoptjent agentprovision.  
 
Kurator har i den forbindelse anvendt en del tid på at forberede sagen samt haft drøftelser med 
konkursboets eksterne advokater i Irland, der bistår i sagen. Sagen udestår på forligsmæssige drøftelser. 
 

6) Retssager med engelsk lovvalg  
 
Kurator har i den forgangne periode overdraget yderligere sager til eksterne advokater i England og har 
således anvendt tid på løbende drøftelser med de eksterne advokater.  
 
I to af sagerne har konkursboet den 13. april 2022 indgivet en såkaldt ”particulars of claims”. 
Konkursboet har i den ene sag opgjort sit krav til GBP 357.941,75 og den anden til GBP 77.288,86. 
Kurator har i den forgangne periode brugt tid på drøftelser med eksterne advokater samt forberedelse af 
sagen og forligsdrøftelser, der dog på nuværende tidspunkt endnu ikke har medført et resultat. I den ene 
sag har modparten frist for svarskrift den 3. oktober 2022. 
 
Endelig har kurator på vegne af konkursboet på baggrund af eksterne advokaters rådgivning valgt at 
opgive at forfølge et enkelt krav yderligere. 
 
 
 
 
Konkursboet har desuden gjort et betydeligt millionkrav gældende over for en engelsk agent samt et 
genforsikringsselskab. Kurator har siden seneste redegørelse brugt tid på løbende drøftelser med 



 

 

konkursboets eksterne advokater i England, herunder afholdt møder med de antagne advokater i London. 
Kurator er fortsat ved at afdække, om der er grundlag for retlig inddrivelse af kravet over for agenten 
samt genforsikringsselskabet. 
 
Kurators generelle arbejde relateret til tilbagesøgning af agenternes uoptjente provision pågår fortsat og 
forventes ikke afsluttet inden for den nærmeste fremtid, idet inddrivelsen sker via domstole og 
voldgiftsretter både nationalt og internationalt.  
 
Kurator har siden seneste redegørelse anvendt ca. 785 juristtimer på arbejdet forbundet med inddrivelsen 
af uoptjent agentprovision.  

6.1.4 Arbejde relateret til håndtering af driften 

Der er redegjort nærmere for det udførte arbejde relateret til driften nedenfor i afsnit 6.1.4.1 til 6.1.4.9.   
 
6.1.4.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

I forbindelse med konkursdekretets afsigelse besluttede kurator i samarbejde med Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber at videreføre driften i konkursboet for at minimere konkursboets passiver, 
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 
skadesbehandlere 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 
skadesbehandling, således at der også kan ske en korrekt rapportering til konkursboets 
genforsikringsselskaber.  
 
Kurator har fortsat drøftelser og korrespondance med skadesbehandlerne på et overordnet plan, 
herunder om processen for afvisning af skader anmeldt efter ophør af policerne, processen for 
rapportering af godkendte skader til konkursboet, Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og/eller 
andre nationale garantifondsordninger, samt den konkrete skadesbehandling af specifikke skadessager. 
Flere af de åbne skader kræver fortsat kurators løbende involvering i skadesbehandlingen af de konkrete 
skader, herunder også i forhold til fastsættelse af reserverne. 
 



 

 

Konkursboet har udarbejdet et format for skadesbehandlernes rapportering af godkendte skader til 
konkursboet. I den forgange periode har kurator haft løbende dialog med konkursboets skadesbehandlere 
med henblik på at føre effektiv kontrol med skadesbehandlingen og afrapporteringen i den forbindelse.  
 
En italiensk skadesbehandler havde indstillet skadesbehandlingen og uden konkursboets accept udbetalt 
skadeserstatningskrav til ca. 400 forsikringstager, selvom der alene var foretaget skadesbehandling af 
ca. 100 krav. Kurator har siden seneste redegørelse påset, at den aftale, der efterfølgende blev indgået 
med en ny skadesbehandler om behandling af krav i Italien, er overholdt, og at skadesbehandlingen atter 
pågår. 
 
Den daglige håndtering af skadesbehandlingen pågår derfor fortsat.  
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 500 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.4.2 Gensidigt bebyrdende aftaler 

Kurator har 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 for konkursboets ansatte, kantineordning mv.  
 
Som redegjort for i seneste redegørelse, blev Gefion Finans A/S taget under konkurs den 7. juni 2021. 
Den 1. februar 2022 flyttede Gefion Finans A/S under konkurs til Alpha Insurance A/S under konkurs og 
Qudos Insurance A/S under konkurs, således at konkursboerne kunne dele lejemål, ressourcer, erfaringer 
mv.  
 
Herudover har kurator  løbende anvendt tid på gennemgang af de omkostninger, som Alpha Insurance 
A/S under konkurs har afholdt vedrørende lejemålets fællesudgifter samt øvrige driftsomkostninger, idet 
konkursboet som følge af fremlejekontrakten med Alpha Insurance A/S under konkurs og aftalen om 
fordeling af omkostninger mellem Alpha Insurance A/S under konkurs, Qudos Insurance A/S under 
konkurs og Gefion Finans A/S under konkurs (den såkaldte ”omkostningssplitaftale”) fortsat skal afholde 
en forholdsmæssig andel af lejemålets fællesudgifter og øvrige driftsomkostninger, jf. i øvrigt også ovenfor 
under afsnit 1.3, punkt 11.  
 
Kurator har i perioden desuden sikret viderefaktureringen af den tid konkursboets medarbejdere har 
anvendt på arbejde forbundet med behandlingen af Alpha Insurance A/S under konkurs og Gefion Finans 
A/S under konkurs, idet omkostningerne hertil skal afholdes af hhv. Alpha Insurance A/S under konkurs 
og Gefion Finans A/S under konkurs. Omkostningerne viderefaktureres hvert kvartal, og arbejdet 
hermed er af løbende karakter og vil fortsætte fremadrettet.  



 

 

 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 20 juristtimer siden seneste redegørelse.  
 
6.1.4.3 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

Kurator har fortsat haft arbejde forbundet med den løbende håndtering af konkursboets medarbejdere.  
 
Herudover har kurator løbende håndteret sædvanlige medarbejderforhold, som i enhver anden 
virksomhed i drift, herunder angående sygdom, graviditet, opsigelse osv.  
 
Kurator vurderer løbende konkursboets medarbejderstab, herunder om der er behov for at tilpasse 
ressourcerne i konkursboet.  
  
Der er på dette arbejde anvendt ca. 30 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.4.4 Dialog med garantifonde 

Kurator har i den forgangne periode fortsat haft løbende drøftelser med Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber og dennes administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S, grønt-kort 
bureauer, herunder DFIM, såvel som andre nationale garantifondsordninger.  
 
Drøftelserne har primært angået forhold i relation til dækning af forsikringstagernes/skadelidtes krav, 
herunder blandt andet processen for udveksling af skades-/returpræmiekrav mellem de respektive 
garantifonde og konkursboet, drøftelser omkring beregningen af forsikringstagernes krav på 
returpræmie, samt processen for anmeldelse af skades-/returpræmiekrav i konkursboet. 
 
Kurator har desuden haft drøftelser med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i relation til, 
hvilken status fondens krav har i konkursboet, herunder om fonden har ret til forlods fyldestgørelse for 
fondens krav, jf. også nedenfor under 6.1.7. 
 
Det bemærkes, at ovennævnte garantifonde fortsat behandler og udbetaler skades- og returpræmiekrav 
til forsikringstagerne/skadelidte, og kurator er løbende involveret i garantifondenes behandling og 
udbetaling af de anmeldte skades-/returpræmiekrav. 
 
Endvidere har kurator haft løbende drøftelser med garantifonde og offentlige myndigheder i andre 
europæiske lande. Kurators drøftelser og koordinering med de forskellige garantifonde pågår fortsat og 
vil pågå så længe, der er åbne skadeskrav i forskellige garantifondsordningers jurisdiktioner.   
 



 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 60 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.4.5 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

Kurator har endvidere fortsat haft løbende korrespondance med forsikringstagere fra forskellige lande 
vedrørende deres forsikringsprodukt, herunder deres krav på returpræmie og skadeserstatningskrav 
mod konkursboet. 
 
Siden konkursdekretets afsigelse og frem til tidspunktet for udarbejdelse af nærværende redegørelse har 
kurator modtaget 8.371 henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte i den af kurator særskilt 
oprettede indbakke målrettet Qudos Insurance A/S under konkurs. Hertil kommer et stort antal 
yderligere henvendelser, som kurator har modtaget på anden vis, herunder fx via telefon eller ved 
personlig henvendelse. Kurator håndterer løbende de pågældende henvendelser. 
 
Henvendelserne har i den forgangne periode primært vedrørt spørgsmål om, 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 
garantifond, FSCS, løbende foretager udbetaling af returpræmie. Endvidere foretager Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber og FSCS løbende udbetalinger af godkendte skadeserstatningskrav til 
skadelidte.  
 
For at oplyse berørte parter omkring konkursen og dennes retsvirkninger opdaterer kurator løbende 
konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger, som forsikringstagere og skadelidte kan have 
behov for i forbindelse med behandlingen af deres mulige krav mod konkursboet.  
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 50 juristtimer siden seneste redegørelse.  
 
6.1.4.6 Retssager, som konkursboet er indtrådt i, eller som er anlagt af konkursboet 

Kurator besluttede efter konkursdekretets afsigelse at indtræde i en række retssager, der primært 
vedrører afviste skadesager, og som allerede blev håndteret af eksterne advokater for Qudos Insurance 
A/S (nu under konkurs).   
 
Retssagerne, som konkursboet er indtrådt i, håndteres fortsat hovedsageligt af eksterne advokater i 
overensstemmelse 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 
hovedforhandling i retssagerne.  
 
Nedenfor redegøres overordnet for de retssager, som konkursboet enten er indtrådt i, eller som 
konkursboet har anlagt. 
 
Retssager anlagt mod agenter: 
 
Konkursboet anlagde sammen med et medforsikringsselskab en retssag i England mod en tidligere agent, 
en af agenten udpeget skadesbehandler, en underleverandør til førnævnte skadesbehandler samt endelig 
agentens ansvarsforsikringsselskab, som blev inddraget, da agenten blev taget under administration 
(likvidation). Sagen omhandlede betaling af ca. GBP 8,9 mio.  
 
Som det fremgår af seneste redegørelse, indgik kurator den 17. januar 2022 forlig med en 
agent/skadesbehandler efter at have forhandlet betingelserne herfor. Kurator har i den forgangne periode 
modtaget forligsbeløbet på ca. kr. 20.700.000, der er tilgået de likvide aktiver, jf. afsnit 1.2, pkt. 4. 
 
Forligsvilkårene er omfattet af en fortrolighedsklausul. 
  
Som redegjort for i seneste redegørelse, udtog konkursboet stævning mod en forsikringsagent, hvor 
konkursboet havde nedlagt påstand om betaling af kr. 1.868,578,49.  
 
Sagen blev hovedforhandlet den 12. april 2021, og ved byrettens dom af 10. maj 2021 fik konkursboet 
medhold, hvorved forsikringsagenten blev dømt til at betale kr. 1.868.578,49 til konkursboet. 
Forsikringsagenten ankede sagen til Vestre Landsret.  
 
Ved dekret af 21. december 2021 tog Skifteretten i Aarhus forsikringsagenten under konkursbehandling, 
og agentens konkursbo indtrådte ikke i ankesagen. På denne baggrund afviste Vestre Landsret den 10. 
februar 2022 ankesagen, og byrettens dom af 10. maj 2021 står således ved magt.   
 



 

 

Der er samlet anvendt ca. 70 juristtimer på retssager over for tidligere agenter siden seneste redegørelse. 
 
Retssager angående regres mv.:  
 
Kurator henviser indledningsvis til den seneste redegørelse, hvor kurator nærmere har redegjort for 
arbejdet forbundet med retssager angående regres mv. 
 
De anlagte retssager om regres er af forskelligt omfang og kompleksitet, og sagerne befinder sig på 
forskellige 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. 
 
Som oplyst i seneste redegørelse var der i en enkelt af sagerne berammet til hovedforhandling den 9. maj 
2022. Sagen er i den forgangne periode blevet hævet og et forlig er indgået. Kurator har i forbindelse med 
ovenstående anvendt tid på forhandling og indgåelse af forlig.  
 
Derudover afventer kurator fortsat berammelse af hovedforhandling af en enkelt regressag.  
 
På de verserende regressager er der foreløbigt anvendt samlet ca. 53 juristimer siden seneste redegørelse.   
 
Som tidligere oplyst 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 6.3. 

Der er således på arbejdet forbundet med retssager anlagt af konkursboet, eller som konkursboet er 
indtrådt i, og som relaterer sig til de registrerede aktiver og hvor provenuet også vil høre under de 
registrerede aktiver, anvendt ca. 123 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.4.7 Anlagte retssager mod konkursboet 

Kurator har 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. 
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 
konkurslovens § 141.  
 



 

 

Konkursboets spanske skadesbehandler har oplyst, at der er anlagt 7 retssager mod konkursboet efter 
konkursens indtræden. Kurator har i den forgangne periode haft yderligere arbejde forbundet med at 
afklare en række forhold i sagerne.  
 
Der er siden seneste redegørelse blevet anlagt to retssager mod konkursboet med anmodning om 
forudgående isoleret bevisoptagelse, mens én enkelt sag er blevet afsluttet. 
 
Kurator har i den forbindelse anvendt tid på at gennemgå anmodning og begæring om isoleret 
bevisoptagelse med bilag, herunder skønstemaet. Derudover har kurator haft drøftelser med 
skønsmanden og med modparten. Endelig har kurator brugt tid på at udarbejde indlæg med 
bemærkninger til modpartens anmodning om isoleret bevisoptagelse samt udarbejdelse af egne 
spørgsmål til skønsmanden.  
 
Der er på arbejdet relateret til retssager anlagt mod konkursboet anvendt ca. 84 juristtimer siden seneste 
redegørelse. 
 
6.1.4.8 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 
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 fortsat 
omfattende. 
 
Kurator har haft yderligere arbejde forbundet med at afdække behovet for at indgå databehandleraftale 
med tilknyttede forsikringsmæglerne og skadesbehandlere. 
 
Kurator har i den forgangne periode endvidere gennemført audit ved flere af konkursboets tilknyttede 
skadesbehandlere, hvoraf flere tidligere havde været udskudt som følge af Covid-19. Det er således vigtigt 
for den løbende skadesbehandling herunder forholdet til genforsikringsselskaberne, at 
skadesbehandlerne løbende auditeres for at sikre kvaliteten i det udførte arbejde. 

Siden seneste redegørelse har kurator også anvendt tid på udarbejdelse af et nyt tilsynskoncept, der 
sikrer, at konkursboet i forbindelse med audits agerer i overensstemmelse med GDPR-lovgivning.   
 
Kurator henviser i øvrigt til tidligere redegørelser, hvor der er redegjort nærmere for arbejdet forbundet 
med Compliance, GDPR og audits. 
 



 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 200 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.4.9 Revision og det løbende bogholderi 

Kurator har tidligere antaget ekstern regnskabsmæssig konsulentbistand, som fortsat bistår 
konkursboet. 
 
I den forgangne periode har kurator anmodet om genoptagelse af moms og lønsumsafgift for 2019, idet 
konkursboet har modtaget et bindende svar fra Skattestyrelsen vedrørende betingelserne for opgørelsen 
af selskabets moms og lønsumsafgift, som indebærer, at konkursboets indberetninger af moms og løn-
sumsafgift bør tilpasses. Kurator har således anvendt tid på at gennemgå bilag og haft løbende drøftelser 
med medarbejderne i konkursboet vedrørende anmodningen om genoptagelse. Endvidere har der løbende 
været drøftelser og afholdt møder med de eksterne revisorer omkring forholdene. 
 
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 banken 
og løbende foretager indberetning af skatter og afgifter. Som følge af ovenstående er kurators 
medarbejdere også løbende fysisk til stede i virksomheden.  
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 131 timer siden seneste redegørelse, hvoraf 36 timer er anvendt af en 
regnskabskyndig medarbejder hos kurator.  
 
6.1.5 Generelt arbejde med tilrettelæggelse af proces for anmeldelse af krav 

Kurator har fortsat haft arbejde forbundet med at tilrettelægge en proces for anmeldelse af krav i 
konkursboet, herunder håndtering af rapporteringsark for skadesbehandlere samt løbende 
vedligeholdelse og udvikling af gældbogens funktioner. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget 
ekstern konsulentbistand.  
 
Kurator har i den forgangne periode færdiggjort testarbejdet, og funktionerne er nu tilgængelige i 
gældbogen. Kurator har anvendt tid på udarbejdelse af udførlige procedurer, der skal imødegå 
forekomsten af evt. fejlindlæsninger/-berigelser. 
 
Derudover har kurator udarbejdet en række interne processer for håndtering af anmeldelse af krav, jf. 
nærmere nedenfor under afsnit 6.1.5.1 til 6.1.5.3.   
 
Herudover foretager kurator løbende registrering af modtagne anmeldelser i konkursboets gældbog for 
registrerede aktiver.  



 

 

 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 15 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.5.1 Webformular ristorno (returpræmiekrav) 

Kurator har fortsat anvendt tid på behandling og håndtering af de anmeldte returpræmiekrav mod 
konkursboet og Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der anmeldes via en webformular 
udarbejdet af konkursboet i samarbejde med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og dennes 
administrationsselskab, Topdanmark Forsikring A/S.  
 
Pr. 31. august 2022 var der anmeldt 37.984 returpræmiekrav gennem returpræmieformularen. 
Herudover har kurator anvendt tid på håndtering af anmeldelser på returpræmie gennem 
masserapporteringer af returpræmiekrav.  
 
Kurator har også fortsat haft løbende drøftelser med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og 
den engelske garantifond FSCS (Financial Services Compensation Scheme) omkring beregningen af 
returpræmie på de respektive forsikringsprodukter, jf. nærmere afsnit 6.1.4.4, idet garantifondene ved 
udbetaling til forsikringstagerne indtræder i forsikringstagernes krav mod konkursboet.  
 
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og FSCS har løbende foretaget udbetaling af 
returpræmiekrav til forsikringstagerne i den forgangne periode. 
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 15 juristtimer siden seneste redegørelse.   
 
6.1.5.2 Rapportering af skader fra skadesbehandlere 

Kurator har fortsat anvendt tid på udvikling af processen for rapportering af godkendte skadeskrav fra 
de respektive skadesbehandlere til konkursboet, samt vedligeholdelse og videreudvikling af den nye 
gældbog til håndtering af de anmeldte krav under de registrerede aktiver. Der er pr. 31. august 2022 
anmeldt 385 skadeskrav, men der forventes betydelige flere krav 
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 15 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 
6.1.5.3 Webformular for klagesager  

Kurator har som tidligere oplyst udarbejdet en webformular til håndtering af klagesager, hvor skadelidte 
kan anmelde deres skadeskrav, hvis skadesbehandleren har afvist at behandle skaden, herunder blandt 
andet med henvisning til, at der er tale om en skade på en ophørt forsikringspolice (skade indtrådt efter 



 

 

den 28. marts 2019) og/eller såfremt 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 2022 er der anmeldt i alt 51 klagesager via klageformularen i konkursboet.  
 
Kurator har løbende håndteret klagesagerne oprettet på klageformularen med bistand fra konkursboets 
medarbejdere.  
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 15 juristtimer siden seneste redegørelse.   
 
6.1.6 Fordringsprøvelse 

Kurator er siden seneste redegørelse påbegyndt den indledende forberedelse til gennemførelse af 
fordringsprøvelse af anmeldte klager.    
 
Klagesagerne omhandler hovedsageligt den situation, hvor skadesbehandleren har afvist at behandle 
skaden, herunder henset til, at der er tale om en skade på en ophørt police (skade indtrådt efter 28. marts 
2019) og/eller såfremt at skadelidte er uenig med skadesbehandleren i det tilkendte erstatningskrav.    
 
Kurator har således i den forgangne periode gennemgået en række af klagesagerne for at undersøge, 
hvorvidt der er tilstrækkelig dokumentation til at understøtte skadesbehandlers vurdering, samt om der 
er nok dokumentation til at kunne udarbejde en endelig indstillingsskrivelse til klager.    
 
Kurator har endvidere anvendt tid på udarbejdelse af en procesvejledning for at sikre ensartet og korrekt 
behandling af alle klagerne.    
 
Kurator forventer at kunne gennemføre fordringsprøvelse af klagesagerne ultimo 2022 / primo 2023.  
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 100 juristtimer siden seneste redegørelse.   
 



 

 

6.1.7 Kreditorers eventuelle særstilling i relation til reassurancetilgodehavender og andre 
aktiver 

6.1.7.1 Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 

Kurator har haft løbende drøftelser og korrespondance med Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber om, hvorvidt Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har en særlig 
retsstilling i konkursboet.  
 
Der pågår fortsat drøftelser og korrespondance herom mellem parterne.  
 
6.1.7.2 EFTA-Domstolen 

Kurator er blevet bekendt med, at en domstol i Liechtenstein har anmodet EFTA-domstolen om en 
rådgivende udtalelse vedrørende fortolkningen af Solvens II-direktivet, herunder spørgsmålet om, 
hvorvidt returpræmiekrav, der var opstået efter indledningen af konkursbehandlingen, skulle anses som 
et privilegeret krav i direktivets forstand. EFTA-domstolen afsagde den 10. marts 2020 afgørelse i sagen.  
 
I afgørelsen udtalte EFTA-domstolen, at returpræmiekrav, der er opstået efter indledningen af en 
likvidation (konkursbehandling), ikke er omfattet af Solvens II-direktivets definition af et 
forsikringskrav. 
 
Da afgørelsen også berører en række centrale emner for konkursbehandlingen i Qudos Insurance A/S 
under konkurs, har kurator i den forgangne periode anvendt tid på at gennemgå afgørelsen samt 
undersøge afgørelsens betydning for konkursbehandlingen af de anmeldte returpræmiekrav i 
konkursboet, herunder en vurdering af afgørelsens betydning for konkursboet og kreditorernes 
retsstilling. Arbejdet herom er endnu ikke tilendebragt. 
 
Der er på ovenstående arbejde anvendt ca. 50 juristimer siden seneste redegørelse. 
 
 
 
 
 
Der er således samlet anvendt ca. 3.048 timer på arbejde relaterende til de registrerede aktiver, hvoraf 
36 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 2022 og indtil den 31. 
august 2022 været koncentreret om følgende opgaver: 
 
6.3 Anlagte retssager om omstødelses- og tilbagesøgningskrav samt erstatningskrav 

Kurator har som tidligere oplyst anlagt en række retssager vedrørende omstødelses- og 
tilbagesøgningskrav.  
 
Nedenfor gennemgås for overblikkets skyld de enkelte sager hver for sig. 
 
6.3.1 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for et udenlandsk selskab 

I maj 2020 anlagde konkursboet en retssag mod et udenlandsk selskab (nu i likvidation) på Guernsey, da 
det var konkursboets opfattelse, at der var grundlag for et tilbagesøgnings- og/eller omstødelseskrav over 
for det udenlandske selskab på ca. kr. 25.800.000.   
 
Retssagen ved domstolene på Guernsey verserer fortsat, men der pågår på nuværende tidspunkt 
forligsdrøftelser med likvidatorerne i det udenlandske selskab. 
 
Arbejdet i den forgangne periode har omfattet konkursboets gennemgang af flere udkast til forligsaftale 
samt omfattende korrespondance med konkursboets eksterne advokater på Guernsey om de nærmere 
forligsdrøftelser med likvidatorerne i det udenlandske selskab. 
 
Konkursboet har tidligere taget forbehold for at gøre et personligt erstatningskrav for samme beløb på 
kr. 25.800.000 gældende mod de involverede ledelsesmedlemmer. Konkursboet har som følge heraf den 
26. november 2021 anlagt en retssag mod to ledelsesmedlemmer, jf. nærmere herom nedenfor under 
afsnit 6.3.2.  
 
Der er på arbejdet forbundet hermed anvendt i alt 42 timer siden seneste redegørelse. 
 
6.3.2 Retssag om erstatningskrav mod to medlemmer af Qudos Insurance A/S’ tidligere 

ledelse   

Som anført ovenfor under afsnit 6.3.1 indledte konkursboet den 26. november 2021 en retssag mod to 
medlemmer af Qudos Insurance A/S’ tidligere ledelse ved Københavns Byret angående et erstatningskrav 
på kr. 25.800.000 relateret til de to tidligere ledelsesmedlemmers medvirken til den pågældende 



 

 

disposition, som konkursboets tilbagesøgnings- og/eller omstødelseskrav mod det udenlandske selskab 
udsprang af.    
 
Konkursboet har samtidig foretaget procesunderretning af de øvrige medlemmer af Qudos Insurance A/S’ 
tidligere ledelse, hvor konkursboet har taget forbehold for at gøre et erstatningsansvar gældende mod de 
tidligere ledelsesmedlemmer for det tilfælde, at erstatningskravet ikke kan gennemføres i de anlagte 
retssager, og/eller at de sagsøgte parter, herunder det udenlandske selskab, ikke har den fornødne 
betalingsevne.   
 
De sagsøgte har i retssagen fremsat en formalitetspåstand om sagens afvisning med henvisning til en 
voldgiftsklausul i ledelsesmedlemmernes kontrakter med Qudos Insurance A/S. Spørgsmålet om 
formaliteten er udskilt til særskilt behandling, hvor der er berammet delhovedforhandling den 6. februar 
2023. 
 
I den forgangne periode har der pågået skriftveksling om det udskilte spørgsmål om formaliteten, hvor 
konkursboet har indleveret to processkrifter samt deltaget i telefonisk retsmøde. Herudover har kurator 
anvendt tid på at foretage den behørige opfølgning på de fremsendte procesunderretninger i sagen. 
 
Der er på arbejdet forbundet med ovenstående anvendt i alt 64 timer siden seneste redegørelse.  
 
6.3.3 Retssag om tilbagesøgning- og erstatningskrav mod Qudos Insurance A/S’ 

moderselskab og øvrige koncernforbundne selskaber vedrørende ulovlig 
selvfinansiering 

Konkursboet indledte den 22. december 2020 en retssag mod Qudos Insurance A/S’ ultimative 
moderselskab og to øvrige koncernforbundne selskaber med påstand om betaling af kr. 52.825.500 til 
konkursboet med tillæg af rente i henhold til rentelovens regler og selskabslovens § 215, stk. 1.   
 
Sagen angår konkursboets tilbagesøgnings-/erstatningskrav i relation til økonomiske midler, som Qudos 
Insurance A/S efter kurators opfattelse i strid med forbuddet mod selvfinansiering i selskabslovens § 206, 
stk. 1, har stillet til rådighed for Qudos Insurance A/S’ ultimative moderselskabs erhvervelse af Qudos 
Insurance A/S fra Echelon Financial Holding Inc. den 7. marts 2017.  
 
Konkursboet har samtidig med sagens anlæggelse foretaget procesunderretning af den samlede tidligere 
ledelse i Qudos, da der efter selskabslovens § 215, stk. 2 består en subsidiær objektiv hæftelse for ”de 
personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner” i strid med selvfinansieringsforbuddet, 
hvis det således ikke er muligt i øvrigt at søge beløbene/tabet tilbage i forhold til de sagsøgte selskaber.  
 



 

 

Konkursboets har i sagen begæret syn og skøn, hvilket Københavns Byret ved kendelse af 1. februar 2022 
imødekom. Der har i den forgangne periode pågået omfattende skriftveksling vedrørende syn og skøn, 
herunder om skønstema og skønsmand samt hvilke bilag, der kan tilgå skønsmanden. Om disse 
spørgsmål har konkursboet i den forgangne periode indleveret tre processkrifter mens de sagsøgte har 
indleveret fire processkrifter. 
 
Københavns Byret har den 4. april 2022 og den 9. august 2022 afsagt to kendelser om henholdsvis 
udpegning af skønsmand, og om hvilke bilag der kan tilgå skønsmanden.  
 
De sagsøgte har i forhold til begge kendelser anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære til 
Østre Landsret. I forbindelse med høring af de sagsøgtes anmodninger om tilladelse til at kære har 
konkursboet indleveret bemærkninger til Procesbevillingsnævnet.    
 
I forhold til Københavns Byrets kendelse af 4. april 2022 opnåede de sagsøgte ikke tilladelse til at kære 
til Østre Landsret, mens Procesbevillingsnævnets stillingtagen til de sagsøgtes anmodning om tilladelse 
til at kære Københavns Byrets seneste kendelse af 9. august 2022 afventer.  
 
Konkursboet har endvidere rettet henvendelse til brancheorganisationen FSR – Danske Revisorer med 
anmodning om, at FSR – Danske Revisorer bringer en egnet skønsmand i forslag. Der er endnu ikke 
udpeget en skønsmand. 
 
Herudover har konkursboet haft arbejde forbundet med at foretage den behørige opfølgning på de 
fremsendte procesunderretninger i sagen. 
 
Hovedforhandlingen af sagen var berammet ved Københavns Byret den 17.-18. og 21. november 2022. På 
et telefonisk retsmøde den 12. oktober 2022 blev hovedforhandlingen omberammet til maj/juni 2023, idet 
syn og skøn endnu ikke er gennemført.  
 
Der er på arbejdet forbundet med ovenstående anvendt i alt 132 timer siden seneste redegørelse.  
 
6.3.4 Omstødelses- tilbagebetalings- og erstatningskrav mod en person tilknyttet Qudos 

Insurance A/S og denne persons selskab 

Konkursboet anlagde den 20. december 2019 en retssag mod en med Qudos Insurance A/S associeret 
person og dennes selskab. Kravet udgjorde samlet kr. 16.870.385. 
 



 

 

Retten i Lyngby afsagde den 30. juni 2021 dom i sagen, hvor den sagsøgte person og denne persons selskab 
blev dømt til at betale kr. 15.640.942 med tillæg af procesrente fra den 20. december 2019 samt betale 
sagens sagsomkostninger på kr. 633.000 til konkursboet.  
 
Den associerede person og dennes selskab ankede Retten i Lyngbys dom til Østre Landsret, mens 
konkursboet kontraankede et delkrav på kr. 500.000, som konkursboet ikke fik medhold i ved 
byretssagen.  
 
Hovedforhandling i Østre Landsret blev gennemført den 6. og 8.- 9. september 2022.  
 
Østre Landsret afsagde den 7. oktober 2022 dom i ankesagen, hvor Østre Landsret stadfæstede byrettens 
dom med den ændring, at den med Qudos Insurance A/S associerede person og dennes selskab blev idømt 
at betale yderligere kr. 500.000 til konkursboet med tillæg af procesrente fra den 20. december 2019 samt 
sagsomkostninger på kr. 1.000.000.  
  
Konkursboet fik således fuldt medhold i ankesagen, hvorefter den associerede person og dennes selskab 
inden 14 dage fra dommens afsigelse skal betale kr. 16.140.942 med tillæg af procesrente fra den 20. 
december 2019 og sagsomkostninger på samlet kr. 1.000.000 til konkursboet.   
 
Den associerede person og dennes selskab har den 11. oktober 2022 ansøgt Procesbevillingsnævnet om 
tilladelse til at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. 
 
Arbejdet med håndteringen af Østre Landsrets afgørelse er foretaget efter skæringsdatoen for denne 
redegørelse, og indgår derfor ikke i det opgjorde tidsforbrug.  
 
Konkursboet har foretaget procesunderretning af de øvrige medlemmer af Qudos Insurance A/S’ tidligere 
ledelse. I procesunderretningerne er der taget forbehold for at gøre disse parter personligt 
erstatningsansvarlige for det tilfælde, at tilbagesøgning/omstødelse og/eller erstatning ikke kan finde 
sted overfor den med Qudos Insurance A/S, associerede person og dennes selskab eller for det tilfælde, at 
den pågældende person og dennes selskab ikke har den fornødne betalingsevne.   
 
I den forgangne periode har konkursboet indleveret et yderligere processkrift samt påstandsdokument i 
ankesagen. Herudover har konkursboet haft arbejde forbundet med at forberede hovedforhandlingen, 
herunder korrespondance med appellanterne om tidsplan, udarbejdelse af materialesamling samt 
gennemgang af appellanternes udkast til ekstrakt. 
 
Endelig har konkursboet haft arbejde forbundet med at foretage den behørige opfølgning på de 
fremsendte procesunderretninger. 



 

 

Der er på arbejdet forbundet med ovenstående anvendt i alt 88 timer siden seneste redegørelse. 
 
6.3.5 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for tredjemand samt et koncernforbundet 

selskab 

Konkursboet anlagde den 20. december 2019 en retssag om et omstødelses-, tilbagesøgnings- og/eller 
erstatningskrav på kr. 5.000.000 mod tredjemandsamt et koncernforbundet selskab. 
 
Sagen blev hovedforhandlet ved Københavns Byret den 27., 28. og 29. oktober 2021. Den 26. november 
2021 afsagde Københavns Byret dom. Konkursboet fik medhold i sin påstand, hvorefter tredjemand og 
det koncernforbundne selskab solidarisk skal betale Qudos Insurance A/S under konkurs kr. 5.000.000 
med tillæg af procesrente, for så vidt angår det koncernforbundne selskab med tillæg af renter i henhold 
til rentelovens § 5, stk. l, og 2, samt yderligere rente med 2 pct. fra den l. oktober 2018 til betaling sker.  
 
Der er foreløbigt indbetalt kr. 5.000.000 til konkursboet.  
 
Konkursboet har foretaget procesunderretning af medlemmerne af Qudos Insurance A/S’ tidligere 
ledelse. I procesunderretningerne er der taget forbehold for at gøre disse parter personligt 
erstatningsansvarlige for det tilfælde, at det ikke er muligt at gennemføre eller inddrive beløbet hos de 
sagsøgte parter. 
 
Det sagsøgte tredjemandsselskab og det koncernforbundne selskab ankede henholdsvis den 10. december 
2021 og den 22. december 2021 Københavns Byrets dom til Østre Landsret, hvor de to ankesager nu 
verserer og sambehandles. 
 
Ankesagen er berammet til hovedforhandling ved Østre Landsret den 27. og 28. februar 2023.  
 
Konkursboet har i den forgangne periode haft arbejde forbundet med udarbejdelse af ankeduplik, der 
blev indleveret den 30. september 2022. Herudover er der anvendt til på at foretage den behørige 
opfølgning på de fremsendte procesunderretninger i sagen. 
 
Der er på arbejdet forbundet med ovenstående anvendt 8 timer siden seneste redegørelse. 
 



 

 

6.4 Erstatningsansvarssag mod Qudos Insurance A/S’ tidligere ledelse og eksterne 
revisor  

Som tidligere anført i kurators redegørelser var det på baggrund af de foretagne undersøgelser af 
konkursboets forhold kurators vurdering, at der var grundlag for at fremsætte et erstatningskrav mod 
den samlede tidligere ledelse i Qudos Insurance A/S og selskabets tidligere eksterne revisor. 
   
Som følge heraf udtog konkursboet den 3. maj 2021 stævning mod medlemmerne af Qudos Insurance A/S’ 
tidligere ledelse samt tidligere eksterne revisor med påstand om betaling af kr. 110.000.000. Sagen er 
anlagt ved Retten i Lyngby, hvor sagen nu verserer.   
 
Der blev i sagen afholdt et forberedende fysisk retsmøde ved Retten i Lyngby den 31. januar 2022, hvor 
sagen blev berammet til hovedforhandling i februar-marts 2024. 
 
I den forgangne periode har der pågået omfattende skriftveksling, hvor konkursboet har haft arbejde 
forbundet med udarbejdelse og indlevering af en række processkrifter, herunder en omfattende replik på 
200 sider med 199 nye bilag. I replikken har konkursboet begæret gennemførelse af to syn og 
skønsforretninger, herunder bl.a. af Qudos Insurance A/S’ årsrapport for 2017, solvensgrad og 
tabsopgørelse samt begæret partsedition i Qudos Insurance A/S’ tidligere revisors arbejdspapirer og øvrig 
revisionsdokumentation.  
Derudover har konkursboet indleveret et processkrift om spørgsmålet om partsedition og to processkrifter 
om syn og skøn, samt gennemgået et processkrift om partsedition og syv processkrifter om syn og skøn 
indleveret af de sagsøgte parter.  
 
Skriftvekslingen i sagen og det udførte arbejde bærer præg af, at der er tale om komplekse 
problemstillinger og et omfattende sagsmateriale, hvilken kompleksitet også afspejles i to begærede syn 
og skønsforretninger. Herudover pågår der sideløbende med skriftvekslingen fortsat løbende 
undersøgelser af de i sagen påberåbte forhold. 
 
I forhold til de to begærede syn og skønsforretninger har konkursboet efter bemyndigelse fra Retten i 
Lyngby rettet henvendelse til brancheorganisationen FSR – Danske Revisorer med anmodning om, at 
FSR – Danske Revisorer bringer en egnet skønsmand i forslag.  
 
Sagens videre forberedelse afhænger af FSR – Danske Revisorers forslag til skønsmand og rettens 
stillingtagen til konkursboets begæringer om syn og skøn samt partsedition over for Qudos Insurance 
A/S’ tidligere eksterne revisor.   
 



 

 

På det forberedende retsmøde den 31. januar 2022, blev det af retten besluttet, at dokumentation der 
ønskes påberåbt i sagen, som ikke er affattet på dansk, svensk eller norsk, skal oversættes til dansk.  
 
Konkursboet har i den forgange periode haft arbejde forbundet med at opgøre og gennemgå den 
dokumentation, som i henhold til rettens beslutning skal oversættes, hvilket består af ca. 5.000 siders 
bilagsmateriale.   
 
Arbejdet med erstatningsansvarssagen mod Qudos Insurance A/S’ tidligere ledelse og eksterne 
revisorpågår fortsat.   
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.495 juristtimer siden seneste redegørelse, hvoraf 77 timer er udført 
af studenter. 
 
6.4.1 Klagesag ved Revisornævnet 

I forhold til de af konkursboet konstaterede kritisable forhold i relation til Qudos Insurance A/S’ tidligere 
eksterne revisor, har konkursboet udarbejdet et omfattende klageskrift til Revisornævnet, der blev 
indleveret den 29. april 2022. Konkursboet har ved klageskriftet anmodet om Revisornævnets 
stillingtagen til, hvorvidt den tidligere eksterne revisor i forbindelse med revisionen af Qudos Insurance 
A/S’ årsrapport for 2017 har handlet i strid med god revisorskik.  
 
Klageskriftet består af 362 sider med 268 bilag og angår seks klagepunkter i relation til Qudos Insurance 
A/S’ tidligere eksterne revisors revision af Qudos Insurance A/S’ årsrapport for 2017, hvor hvert 
klagepunkt består af en række – efter konkursboets opfattelse – kritisable forhold.  
 
Kurator har i forhold til grundlaget for klagen foretaget en omfattende gennemgang og vurdering af 
relevante revisionsregler, herunder internationale revisions- og regnskabsstandarder, i forhold til sagens 
faktiske forhold. Der er tale om komplekse revisionstekniske problemstillinger med et omfattende 
sagsmateriale, hvilket afspejles i klageskriftets omfang.    
 
Konkursboet har anmodet om, at sagen ved Revisornævnet behandles ved mundtlig procedure, men der 
er endnu ikke fastsat en dato herfor.  
 
Qudos Insurance A/S’ tidligere eksterne revisor har frist for at indlevere klagesvarskrift den 30. november 
2022. Arbejdet med klagesagen ved Revisornævnet pågår fortsat.   
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 560 juristtimer siden seneste redegørelse. 
 



 

 

6.5 Øvrige omkostninger afholdt af Qudos Insurance A/S i strid med reglerne om ulovlig 
selvfinansiering 

Den 11. december 2019 indgik konkursboet en suspensionsaftale med Qudos Insurance A/S’ moderselskab 
samt to øvrige koncernforbundne selskaber vedrørende et krav på rådgiveromkostninger afholdt af Qudos 
Insurance A/S relateret til moderselskabs erhvervelse af kapitalandelene i Qudos Insurance A/S i marts 
2017. Det samlede krav udgjorde kr. 17.619.500. 
 
De koncernforbundne selskaber er ad flere omgange fremkommet med et omfattende bilagsmateriale i 
form af rapporter, analyser mv., hvilket kurator har haft arbejde forbundet med at gennemgå og vurdere.  
 
Kurator er fortsat i dialog med de koncernforbundne selskaber angående det rejste krav.   
 
Der er på dette arbejde anvendt ca. 2 juristtimer siden seneste redegørelse.  
 
6.6 Bobehandling i øvrigt 

Der er på almindelig bobehandling, herunder korrespondance med almindelige driftskreditorer og 
skifteretten, registrering af anmeldelser i konkursboets gældbog, samt udarbejdelse af redegørelse i 
medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, anvendt ca. 256 juristtimer siden den seneste redegørelse. 
 
 
 
 
Der er således samlet anvendt 2.647 timer relateret til de frie aktiver. 
 
7. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 4.695 timer på bobehandlingen, herunder ca. 3.048 timer på arbejde 
relateret til de registrerede aktiver, jf. afsnit 6.1 og ca. 2.647 timer relateret til de frie aktiver, jf. afsnit 
6.2, i perioden fra den 1. marts 2022 og indtil den 31. august 2022.  
  
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 
passiver.  
 



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 
konkursboet forventes at blive afsluttet.  

9. ACONTOSALÆR

Kurator har ikke siden seneste redegørelse modtaget et aconto salær. 

10. ØVRIGE OPLYSNINGER

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 
oplysninger, der kan være relevante for boets behandling, opfordres De til at kontakte en af ovennævnte 
medarbejdere. 

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 2023.  

København, 14. oktober 2022 

Boris Frederiksen 
Partner, Advokat (H) 
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