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Revision: Ingen registreret revisor 

Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsrapport for 2017 

Ovennævnte selskab har været beskæftiget med at drive forsikringsvirksomhed indenfor ska
desforsikring. 

Selskabet trådte den 27. november 2018 i frivillig likvidation ved generalforsamlingsbeslut
ning af samme dato. 

Advokat Anders Martin Hansen blev af generalforsamlingen udpeget som likvidator. Finans
tilsynet udpegede samtidig hermed advokat Boris Frederiksen, Kammeradvokaten/Advokat
firmaet Poul Schmith, til sammen med advokat Anders Martin Hansen at forestå likvidationen 
i selskabet. 

Baggrunden for likvidationen var, at det ikke var lykkedes for selskabets ledelse at minimere 
selskabets risici efter selskabet den 18. oktober 2018 indførte tegningsstop. 

Den 19. december 2018 indgav Finanstilsynet en konkursbegæring mod Qudos Insurance AIS 
(nu under konkurs) til Sø- og Handelsrettens Skifteret, idet Finanstilsynet efter en undersø
gelse af selskabets økonomiske forhold konstaterede, at selskabet var insolv.ent. 

Til skifteretsmødet den 20. december 2018 mødte likvidator, advokat Boris Frederiksen v/ad
vokat Mathias Juul Holter, som oplyste på vegne af begge likvidatorer, at der var enighed om, 
at selskabet var insolvent og erklærede, at konkursbetingelserne var opfYldt. 

Advokat Jesper Høy har efterfølgende kæret skifterettens valg af kurator, hvilket kæremål 
aktuelt verserer ved Østre Landsret. 
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Afviklingen af den forsikringsmæsslge aktivitet, herunder skadesbehandlingen i selskabet, er 
fortsat efter konkursdekretets afsigelse ved anvendelse af de ansattes arbejdskraft og i sam
arbejde med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. 

På baggrund af en undersøgelse a,f selskabets bogføring kan følgende foreløbige opgørelser 
over aktiver og passiver opstilles: 

2. AKTIVER 

2.1 Registrerede aktiver 
De registrerede aktiver er i medfør af§ 167, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed stillet til 
sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtigelser. Det vil sige skadelidtes krav på erstat
ning samt krav på returpræmie i henhold til forsikringsaftalen, jf. punkt 3.1 nedenfor. Akti
verne dækker også i nærmere beskrevet omfang de ved porteføljens afvikling nødvendige 
omkostninger. 

De registrerede aktiver er pr. 31. november 2018 bogført som følgende: 

l. Statsobligationer 
Selskabets statsobligationer er pr. 31. november 2018 
bogført til DKK 6.841.000,-. Aktivet er medtaget til den 
bogførte værdi fra den pågældende dato kr. 6.841.000,00 

2. Erhvervsobligationer 
Selskabets erhvervsobligationer er pr. 31. november 
2018 bogført til DKK 188.289 .000,-. Aktivet er medta-
get til den bogførte værdi fra den pågældende dato kr. 188.289.000,00 

3. Kapitalandele i datterselskab 
Selskabet har et bogført aktiv i form af kapitalandele i 
datterselskabet ASG Forsikringsagentur A/S. Dette be-
løb er alene en bogføringsmæssig opgørelse,' idet det en-
delige aktiv endnu ikke er kendt. Kapitalandelene med-
tages derfor til den bogførte værdi pr. 31. november 
2018 kr. 1.881.000,00 

4. Likvide indestående 
Selskabets likvide indestående er pr. 31: november 
2018 bogført til DKK 40.260.000,-. Aktivet er medtaget 
til den bogførte værdi fra den pågældende dato kr. 40.260.000' 00 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og· erstatnings-
hensættelsen 
Selskabet har et bogført aktiv i form af nuværende og 
fremtidige krav hos selskabets genforsikringer. Dette 
beløb er alene en bogføringsmæssig opgørelse, idet det 
endelige aktiv endnu ikke er kendt. Tilgodehavendet kr. 1.228.540.000,00 
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medtages derfor til den bogførte værdi ·pr. 31. novem
ber 2018 

17. JANUAR 2019 

Registrerede aktiver mv. i alt (foreløb. opgjort) kr. 1.465.812.000,00 

2.2 Frie aktiver 
De frie aktiver skal anvendes til dækning af alle konkursboets kreditorer, herunder den del af 
de forsikringsmæssige krav, der ikke opnår dækning via de registrerede aktiver. Dette er 
blandt andet de almindelige driftskreditorer, jf .. punkt 3.2. nedenfor. 

6. Tilgodehavende hos forsikringsmæglere 
Selskabet har et bogført aktiv h�s selskabets forsik-

. ringsmæglere. Dette beløb er alene· en bogføringsmæs
sig opgørelse, idet det endelige aktiv endnu ikke er 
kendt. Tilgodehavendet medtages derfor til den bog-
førte værdi pr. 31. november 2018 kr. 

7. Inventar mv. 
Selskabets inventar består af diverse kontormøbler, 
pc'er, skærme og øvrige kontorartikler. Inventaret er 
pr. 31. november 2018 bogført til DKK 1.525.420,-. 
Henset til, at selskabet er taget under konkursbehand-
ling, er inventaret foreløbigt medtaget til kr. 

8. Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber 
Selskabet har et bogført aktiv hos koncernforbundne 
selskaber. Dette beløb er alene en bogføringsmæssig 
opgørelse, idet det endelige aktiv endnu ikke er kendt. 
Tilgodehavendet medtages derfor til den bogførte 
værdi pr. 31. november 2018 

84.521,99 

50.000,00 

kr. 11.963.000,00 
9. Huslejedepositum 

Selskaber driver virksomhed fra lejede lokaler. Husle
jedepositummet er pr. 31. november 2018 bogført til 
314.000,-. Dog ·er der istandsættelsesforpligtigelse, 
hvorfor aktivet foreløbigt er medtaget til erindrings-
værdi af kr. 

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

1,00 

l 0.000.000,00 

Om aktiverne bemærkes overordnet, at de opgjorte beløb er forbundet·med betydelig usik
kerhed, idet der er foretaget en lang række skøn over de fremtidige krav, herunder opgørelsen 
af kravene under reassurancen. Dertil kommer, at en række tilgodehavenders berettigelse er 
bestridt, ligesom betalingsevnen hos visse debitorer muligt er tvivlsom. 
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3. PASSIVER 

3.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

Nedenfor er angivet de passiver, der har fortrinsret til dækning af de registrerede aktiver, jf. 
punkt 2.1 ovenfor. 

Forventet returpræmiekrav 
Præmiehensættelserne er. pr. 31. november 2018 bogført til DKK 
358.169.000,-. Præmiehensættelserne er den endnu ikke optjente præ
mie, hvorfor beløbet må forventes at modsvares returpræmieanmel-
delserne kr. 

Forventede skadeserstatningskrav 
Erstatningshensættelserne er pr. 31. november 2018 bogført til DKK 
1.796.777.000,-. Erstatningshensættelserne er det beløb, der er hensat 
til dækning af forsikringstagers/skadelidtes erstatningskrav. Kravet er 
opgjort med udgangspunkt i den bogførte værdi kr. 

Forventede passiver i alt kr. 

358.169.000,00 

1.796.777.000,00 

2.154.945.000,00 

Som følge af konkursen i Qudos Insurance A/S må det forventes, at antallet af anmeldte ska
der·og heraf erstatningsudbetalingerne vil stige betydeligt. Konkursboets væsentligste 'opgave 
bliver derfor at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader. 

3.2 Øvrige passiver- anden kendt gæld 

Driftskreditorer 
Driftskreditorer med forfaldne krav udgør pr. 9, januar 2019 fore lø-
b� k 

Forventede passiver i alt kr. 3.986. 728.63 

Hertil kommer øvrige almindelige endnu ikke bogførte driftskreditorer, der kan rejse_ krav 
som følge af konkursen. 

Ud over ovennævnte skønnede kendte kreditorer vil der være betydelige udgifter forbundet 
til videreførelse af driften i virksomheden. 

Videreførelsen af driften er nødvendig med henblik en varetagelse af hensynet til såvel for
sikringstagerne samt øvrige kreditorer, idet der kun herved opnås en korrekt fastlæggelse af 
såvel selskabets forpligtigelser i forhold til fårsikringstagerne samt en optimal værdiansæt
telse af selskabets tilgodehavender under reassurancen. 

Arbejdet sker med henblik på at afgrænse de forsikringsrelaterede passiver og realisere de 
tilhørende aktiver optimalt, hvorfor udgifterne hertil tillige vil blive afholdt af de registrerede 
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aktiver i overensstemmelse med princippet i konkurslovens § 87, idet omfang af arbejdet og 
udgifterne forbundet hermed vedrører disse forhold. 

Dette sker efter aftale med konkursboets største kreditorer. 

Som følge af de mange skøn, der er forbundet med såvel opgørelsen af aktiver som passiver, 
er det endnu ikke muligt at skønne over den forventede dividende, herunder dækningen under 
de registrerede aktiver. 

4. ØVRIGE OPLYSNINGER 

Boet behandles af advokat Boris Frederiksen (bor@kammeradvokaten.dk), advokat Jesper 
Saugmandsgaard Øe (jso@kammeradvokaten.dk), advokat Mathias Juul Holter (mho@kam
meradvokaten.dk), advokat Trine Irene Brodersen (trbr@kammeradvokaten.dk), advokat 
Christian Bo Kolding-Kri.iger (cbk@kammeraadvokaten.dk), advokatfuldmægtig Sarah Wil
latzen (sawi@kammeradvokaten.dk) og advokatfuldmægtig Anne Bro Kristensen 
( ankr@kanimeradvokaten.dk). 

Y deriigere 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 opl s · er, der kan være relevante for boets behandling, opfordres De til at kontakte en 

edarbejdere. 

til kreditorerne i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, senest 

oris Frederiksen 
-Partner, Advokat (H) 
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