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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 og senest den 16. april 2021. 

 

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 selskabets konti.  
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Kurator har siden konkursdekretets afsigelse lukket 10 bankkonti, som efter kurators vurdering ikke var 

relevante for afviklingen af de forsikringsmæssige aktiviteter. Kurator har i juni 2021 åbnet en ny 

bankkonto, der fungerer som deponeringskonto for beløb modtaget på vegne af en forsikringsagent. 

Selskabet har som følge heraf 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 2021 bogført til følgende værdier:  
 

1. Statsobligationer  

Det konkursramte selskabs statsobligationer udgør pr. 31. 

august 2021 kr. 6.852.616, hvorfor aktivet er medtaget til 

denne værdi 

 

kr. 6.852.616 

 

2. Erhvervsobligationer  

Det konkursramte selskabs erhvervsobligationer udgør pr. 

31. august 2021 kr. 14.557.834. Forskellen i 

værdipapirbeholdningen i forhold til seneste redegørelse 

relaterer sig til udtrukne obligationer for kr. 1.994.970 

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 2021 med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.557.834 

 

3. Kapitalandele i datterselskab 

Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af 

kapitalandele i datterselskabet ASG Forsikringsagentur 

A/S under konkurs. Kapitalandelene er pr. 31. august 2021 

bogført til kr. 0. Kapitalandelene medtages fortsat til den 

bogførte værdi  

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 0 
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4. Likvide indestående 

Det konkursramte selskabs likvide indestående er pr. 31. 

august 2021 bogført til kr. 435.200.121. 

 

Det likvide indestående er siden seneste redegørelse blevet 

forøget med samlet kr. 11.722.677. Forøgelsen er sket som 

følge af, at konkursboet har modtaget indbetalinger fra 

selskabets genforsikringsselskaber på kr. 22.113.716, samt 

at der er udtrukket obligationer på kr. 1.994.970. Der er 

endvidere modtaget kr. 329.655 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435.200.121 

 

5. Genforsikringsandelen af præmie- og 

erstatningshensættelsen 

Det konkursramte selskab 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 2021 på kr. 

899.008.727.  

 

Reduktionen af selskabets genforsikringsandele på kr. 

78.586.419 siden seneste redegørelse er primært relateret 

til følgende to aktiviteter:  

 

A) Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt 

øvrige nationale fonde fortsætter udbetaling af 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 

genforsikring (afsnit 1.2, punkt 6).  

 

B) Tilgodehavendet baseret på skadeserstatninger er siden 

seneste redegørelse faldet som følge af en reduktion af en 

skadeshensættelse på en nærmere bestemt storskade, der 
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i al væsentlighed er forsikret ved en såkaldt Excess of Loss 

kontrakt. Reduktionen af skadeshensættelsen skyldes, at 

en af de øvrige nationale garantifonde har foretaget en 

udbetaling relateret til den pågældende storskade, hvorfor 

genforsikringsandelen af udbetalingen reduceres under 

denne post. Som konsekvens af reduktionen under denne 

post sker der samtidig en forøgelse af konkursboets 

tilgodehavender under posten ”Tilgodehavende 

genforsikringsandele (reassurance)” (afsnit 1.2, punkt 6).   

 

Aktivet er medtaget til den bogførte værdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899.008.727 

 

6. Tilgodehavende genforsikringsandele 

(reassurance) 

Tilgodehavendet vedrørende genforsikringsandele er pr. 

31. august 2021 bogført til kr. 353.025.807. Forøgelsen på 

kr. 48.118.750 i forhold til seneste redegørelse er primært 

relateret til følgende to aktiviteter: 

 

A) En reduktion relateret til modtagne indbetalinger fra 

genforsikringsselskaber på kr. 22.113.716 (afsnit 1.2, 

punkt 4). 

 

B) En forøgelse relateret til genforsikringsandele af 

skadesudbetalinger fra Garantifonden for 

skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde på 

kr. 66.764.275.  

 

Tilgodehavendet er medtaget til den bogførte værdi  kr. 353.025.807 

 

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 

præmietilgodehavender og midler på konti hos 

skadesbehandlere til betaling af skader. Kurator har i 

tidligere redegørelser til kreditorerne oplistet det bogførte 

aktiv under de frie aktiver, da aktivet var bogført således i 

selskabets bogføring inden konkursens indtræden. 

Kurator har efterfølgende foretaget en undersøgelse af, om 

aktivet skal kvalificeres som et registreret aktiv eller et frit 

aktiv. Det følger af § 5, litra 4, i den dagældende 

bekendtgørelse om registrering af aktiver i 
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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 konstateret, at konkursboet har et krav over 

for de forsikringsagenter, som tidligere formidlede 

forsikringer, der blev tegnet med Qudos Insurance A/S (nu 

under konkurs) som forsikringsselskab. Tilgodehavendet 

har løbende været bogført i Qudos Insurance A/S (nu under 

konkurs).  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. 1.708.645.105 

 

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

den 16. april 2021, er sket en reduktion af de registrerede aktiver på kr. 20.597.007, hvilket primært er 

begrundet i reduktionen af genforsikringsandelen af præmie- og erstatningshensættelse (afsnit 1.2, 

punkt 5), samt en forøgelse af tilgodehavender fra selskabets genforsikringsselskaber (afsnit 1.2, punkt 

6). 
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Samtidig har der været afholdt omkostninger forbundet med driften af konkursboet, herunder betaling 

af eksterne skadesbehandlere og advokater med henblik på at sikre inddrivelsen af selskabets aktiver, 

det vil sige aktiver som efter kurators opfattelse skal indgå i de registrerede aktiver. Dette omfatter ikke 

alene genforsikring, men f.eks. også udgifter til inddrivelse af fejlagtige udbetalinger under en forsikring, 

som følge af en skadebehandlers gentagne misligholdelse af kontraktretlige forpligtelser i forhold til en 

forsikringsportefølje (såkaldt ”claims leakage”). Yderligere har der været arbejde forbundet med at opgøre 

og begrænse passiverne. Disse omkostninger er fratrukket i opgørelsen af de registrerede aktiver.   

 

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

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

marts 2021.  

 

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 2021 bogført til følgende: 

 

9. Inventar mv. 

Konkursboets inventar består af diverse kontormøbler, pc’er, 

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

2021 bogført til kr. 50.000. I forhold til aktivernes bogførte 

værdi på tidspunktet for konkursens indtræden er der 

foretaget en ekstraordinær nedskrivning som følge af, at 

selskabet er taget under konkursbehandling. Inventaret er 

foreløbigt medtaget til den bogførte værdi kr. 50.000 

 

 

10. Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber  

Det konkursramte selskab har et bogført aktiv i form af 

tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber, som pr. 31. 

august 2021 er bogført til kr. 5.547.941. Reduktionen på kr. 

2.658.232 siden seneste redegørelse skyldes, at konkursboet 

ved dom har fået delvist medhold over for et koncernforbundet 

selskab, jf. nærmere nedenfor under punkt 6.3.4. Det dømte 

selskab har indbetalt kr. 1.144.405 til boets klientkonto hos 

kurator, hvorefter resttilgodehavendet kr. 1.513.826 er blevet 
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afskrevet. Konkursboets tilgodehavender medtages herefter 

til den nye bogførte værdi med 

 

kr. 

 

5.547.941 

 

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 

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. 

 

1.066.733 

   

 

12. Huslejedepositum – Kongevejen 371 

Som tidligere oplyst anses tilgodehavendet vedrørende 

huslejedepositum ikke at udgøre en værdi for boet. kr. 0 

 

13. Huslejedepositum - Købmagergade 22 

Det konkursramte selskab drev på tidspunktet for 

konkursdekretets afsigelse virksomhed fra lejede lokaler, 

beliggende Købmagergade 22, 3, 1150 København K. Som 

tidligere oplyst i kurators redegørelse dateret den 16. april 

2021, har kurator været i dialog med udlejer og gjort krav på 

at få tilbagebetalt huslejedepositummet, hvilket udlejer har 

afvist. Huslejedepositummet for lejemålet er pr. 31. august 

2021 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 

2021 bogført til kr. 0, idet der i forhold til den bogførte værdi 

på tidspunktet for konkursens indtræden er foretaget en 

ekstraordinær nedskrivning på kr. 14.404.947,56 som følge af, 

at selskabet er taget under konkursbehandling. Aktivet er 

medtaget til den bogførte værdi   

 

 

kr. 

 

 

 

 

0 

 

 

16. Indestående på klientkonto 

Indeståender på klientkontoen udgør pr. 31. august 2021.  

 

 

 

kr. 

 

 

 

3.647.493 
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Frie aktiver i alt (foreløbigt opgjort efter skønsmæssig en 

bloc nedskrivning)  kr. 5.000.000 

 

2. PASSIVER 

2.1 Passiver tilknyttet de registrerede aktiver 

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

afsnit 1.2. 

 

1.     Forventede returpræmiekrav 

Det forventede returpræmiekrav er pr. 31. august 2021 bogført 

til kr. 322.307.221. 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 returpræmie fra forsikringstagere. 

Reduktionen på kr. 26.297.786 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322.307.221 

    

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. Det forventede skadeserstatningskrav 

er pr. 31. august 2021 bogført til kr.  1.425.748.068. 

 

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

95.113.820. Det forventede skadeserstatningskrav er reduceret 

som følge af, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

samt øvrige nationale fonde løbende foretager udbetaling af 

skadeskrav. Udbetalingerne fra Garantifonden for 
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skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde, og 

dermed faldet i det forventede skadeserstatningskrav, 

forventes at blive modsvaret af en tilsvarende anmeldelse i boet 

fra Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt øvrige 

nationale fonde.  

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

1.425.748.068 

   

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. Kurator har tidligere 

oplyst, at værdien opgøres løbende, men har ved nærmere 

undersøgelser konstateret, at fradraget udgør halvdelen af den 

bogførte værdi på konkurstidspunktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-42.125.995 

4. Foreløbige anmeldte krav under de registrerede aktiver 

Pr. 31. august 2021 var der registreret anmeldte krav under de 

registrerede aktiver på i alt kr. 2.945.048.963. 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. 

 

 

 

 

 

 

2.945.048.963 

Forventede passiver i alt  kr. 4.650.978.257 

 

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

forventede returpræmiekrav og skadeskrav senere hen i bobehandlingen vil blive erstattet af egentlige 

anmeldelser (som anført under afsnit 2.1 punkt 4), efterhånden som ristornokravene 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 fortsat udbetalinger. 

 

Den ovenstående opgørelse indeholder således elementer af dobbeltregistrering, hvorfor de registrerede 

passiver samlet set forventes reduceret over tid. 

 

Pr. 31. august 2021 har Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt øvrige nationale fonde 

udbetalt i alt kr. 1.264.967.961 til dækning af såvel godkendte skadeerstatningskrav samt krav på 

returpræmie. Kurator forventer på denne baggrund, at de foreløbigt anmeldte krav på kr. 2.945.048.963 

under de registrerede aktiver vil stige tilsvarende i takt med de løbende udbetalinger. 
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Det må som følge af konkursen i Qudos Insurance A/S generelt forventes, at antallet af anmeldte skader 

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

fortsat at sikre en korrekt behandling af de anmeldte skader. Kurator har som følge heraf 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. 1.670.434,41 

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

Konkurslovens § 97 (almindelige kreditorkrav) kr. 139.045.637,94 

Passiver i alt  kr. 141.683.987,09 

 

 

 

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

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

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

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

sagerne verserer.  

 

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 2021 og indtil den 

31. august 2021 været koncentreret om følgende opgaver: 

 

6.1.1 Håndtering af værdipapirer 

Konkursboets værdipapirbeholdning består fortsat hovedsageligt af statsobligationer og 

erhvervsobligationer, der den 31. august 2021 er bogført til henholdsvis kr. 6.852.616 og kr. 14.557.616, 

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. 1.994.970, 

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 omfattende.  
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Kurators håndtering af konkursboets genforsikring har i den forgangne periode fortsat været 

koncentreret om opgørelse og opkrævning af konkursboets genforsikringstilgodehavende.  

Kurator har i den forgange periode haft arbejde forbundet med opgørelse og inddrivelse af et krav over 

for et engelsk genforsikringsselskab, hvor kurator ikke er nået til enighed med genforsikringsselskabet 

om opgørelsen af genforsikringskravet. Sagen er nu overdraget til en engelsk advokat med henblik på 

inddrivelse af kravet.  

 

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. Kurator har 

siden seneste redegørelse haft et omfangsrigt arbejde forbundet med inddrivelsen af et væsentligt 

tilgodehavende over for det pågældende genforsikringsselskab relateret til et større returpræmiebeløb, 

som er blevet udbetalt til forsikringstagere. Det var kurators forventning, at dette væsentlige 

tilgodehavende ville have været tilgået konkursboet i indeværende periode, men som følge af en række 

forhold hos genforsikringsselskabet har processen været længere end forventet. Kurator forventer 

betaling af dette tilgodehavende i løbet af 4. kvartal 2021.  

 

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.  

 

Kurator har indledt en gennemgang af indekseringen på området for storskader, der løbende har været 

foretaget af Qudos Insurance A/S forud for konkursen. Som følge af den betydelige økonomiske værdi af 

forsikringsudbetalinger på storskadeområdet, kan den korrekte indeksering have stor betydning for 

konkursboets tilgodehavender hos genforsikringsselskaberne på de såkaldte excess of loss 

genforsikringskontrakter. Kurators gennemgang af tidligere afregnede beløb forventes at kunne have 

økonomisk værdi for konkursboet, da det har vist sig, at den opgørelse, der blev gennemført i Qudos 

Insurance A/S forud for konkursen, i flere tilfælde ikke har været korrekt.  

 

Kurator har fortsat løbende dialog med den tyske legacy specialist, og kurator håndterer løbende de 

særlige problemstillinger, som opstår i relation hertil.  

 

Som kurator ligeledes redegjorde for i sin seneste redegørelse, var forsikringsmægleren og 

genforsikringsselskabet i et andet aftalekompleks ophørt med at besvare kurators henvendelser, hvorfor 

det ikke kunne udelukkes, at kurator var nødsaget til at foretage retlige skridt over for de pågældende 

med henblik på at sikre genforsikringsaktivet. Kurator har som tidligere oplyst etableret kontakt til 

genforsikringsselskabet, som dog ikke har udvist samarbejdsvilje til at opnå en løsning med henblik på 
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at kommutere, hvorfor det på nuværende tidspunkt er kurators vurdering, at det vil være nødvendigt at 

iværksætte voldgiftsretlige skridt med henblik på at inddrive genforsikringskravet.  

 

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.  

 

Konkursboet er desuden overgået til en næsten fuldt automatiseret afrapportering. Kurator har i den 

forgange periode haft arbejde forbundet med at implementere denne automatiserede proces samt løse de 

udfordringer, der er opstået i den forbindelse.   

 

Der er desuden blevet udarbejdet procesbeskrivelser for alle forretningsgange relateret til afrapportering 

til genforsikringsselskaber. Den endelige testning og aflevering af procesbeskrivelserne er blevet 

gennemført i foråret 2021. 

 

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

engelske og irske storskader og afrapportering til genforsikringsselskaberne. 

 

Arbejdet med den engelske del af genforsikringen, især i forhold til personskader, har i den seneste 

periode fortsat været udfordrende som følge af Covid-19, som i England har medført længere og mere 

omfattende nedlukninger af samfundet end i Danmark.  

 

Endelig har kurator i juni 2021 sendt en halvårlig opdatering til genforsikringsselskaberne med 

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

informationsskrivelse forventes udsendt i løbet af 1. kvartal 2022. 

 

Siden seneste redegørelse og indtil den 31. august 2021 er der blevet indbetalt kr. 22.113.716 relateret til 

genforsikring. 

 

Siden konkursens indtræden og indtil den 31. august 2021 er der således indbetalt i alt kr. 362.503.516 

til konkursboet fra genforsikringsselskaberne.  

 

Der er på arbejdet relateret til genforsikring anvendt ca. 650 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 
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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. 

 

Aktivet dækker hovedsageligt over konkursboets tilgodehavende i form af præmietilgodehavende hos 

agenter, herunder de anlagte retssager mod agenter og skadesbehandlere. For så vidt angår konkursboets 

præmietilgodehavende bemærkes, at kurator har intensiveret inddrivelsesprocessen af konkursboets 

tilgodehavender hos agenter og skadesbehandler, herunder præmietilgodehavender og midler på 

skadeskonti.  

 

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. På nuværende tidspunkt har kurator inddrevet et samlet selvrisikobeløb på kr. 127.312,11 

(efter fradrag af afholdte udgifter).  

 

Kurator afdækker fortsat, om Garantifonden for skadesforsikringsselskaber måtte have en særlig ret til 

forlods fyldestgørelse til selvrisikobeløb på de skadeskrav, som Garantifonden for 

skadesforsikringsselskaber har udbetalt forsikringsdækning på.  

 

6.1.3.1 Præmietilgodehavender 

Som oplyst i den seneste redegørelse har kurators undersøgelser relateret til bogførte 

præmietilgodehavender vist, at tilgodehavender ofte havde en lavere værdi end den bogførte, hvorfor de 

bogførte værdier var forbundet med væsentlig usikkerhed. Kurator har fortsat arbejde forbundet med 

håndteringen af de pågældende bogførte tilgodehavender, hvilket dog i vidt omfang primært har medført, 

at kurator løbende har afskrevet de pågældende bogførte tilgodehavender.  

 

6.1.3.2 Tilbagesøgning af præmieskatter over for skattemyndigheder 

Kurator har som tidligere oplyst foretaget undersøgelser af, hvorvidt konkursboet var berettiget til at 

tilbagesøge betalte præmieskatter for den del af forsikringsdækningen, der vedrørte perioden efter 

ophøret af forsikringerne, jf. forsikringsaftalelovens § 26, stk. 1.  
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Kurator har tillige i den forbindelse i samarbejde med konkursboets medarbejdere og eksterne 

konsulenter opgjort de respektive tilbagesøgningskrav over for skattemyndighederne i en række lande. 

 

Kurator afventer på nuværende tidspunkt skattemyndighedernes behandling af konkursboets 

anmodninger om tilbagesøgning af præmieskatter, og bidrager løbende til oplysning af sagen. Dette 

arbejde pågår fortsat.  

 

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. 

250 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.3.3 Tilbagesøgning af uoptjent agentprovision 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse har kurator på vegne af konkursboet rejst krav på 

tilbagebetaling af uoptjent agentprovision over for en række af konkursboets tidligere agenter.  

 

Der er i den forgangne periode modtaget betaling fra én agent på NOK 81.029. 

 

Der er på nuværende tidspunkt anlagt to retssager vedrørende krav på uoptjent agentprovision mod 

tidligere agenter. Begge sager afventer forkyndelse. 

 

Kurator forventer at anlægge yderligere retssager den kommende tid, idet kurators indledende drøftelser 

med selskabets tidligere agenter ikke har ført til nogen forligsmæssig løsning om tilbagebetaling af 

uoptjent agentprovision. 

 

Kurator har i den forgange periode haft et meget betydeligt arbejde relateret til forberedelsen af 

inddrivelse af konkursboets krav på uoptjent agentprovision, herunder arbejde relateret til udarbejdelse 

af påkrav og stævninger, foretaget bevissikring samt haft løbende korrespondance og forhandlinger med 

agenterne og deres repræsentanter.  

 

Der er på nuværende tidspunkt beregnet et tilgodehavende på uoptjent agentprovision på ca. kr. 

256.000.000, hvoraf den væsentligste del af kravet for samlet over kr. 210.000.000 relaterer sig til to 

forsikringsagenter og disses underagenter. Særligt i forhold til en stor dansk agent er der rejst et krav 

på et væsentligt millionbeløb vedrørende uoptjent agentprovision. Kurator har i den forbindelse haft et 

betydeligt tidsforbrug relateret til at opgøre kravet og gøre det gældende over for forsikringsagenten.  
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Kurator har desuden gjort et betydeligt millionkrav gældende over for en engelsk agent samt et 

genforsikringsselskab. Konkursboet har i den forbindelse antaget ekstern advokatbistand i England, der 

bistår med opkrævningen af uoptjent provision. Kurator har siden seneste redegørelse brugt tid på at 

forberede deltagelsen i mediation samt haft løbende drøftelser med konkursboets eksterne advokater.  

 

Kurator forventer at overdrage yderligere sager til eksterne advokater i England og har således anvendt 

tid på at forberede sagerne til at blive overdraget med henblik på sagsanlæg.  

 

Kurator bemærker, at det på nuværende tidspunkt er uvist, om de agenter, over for hvem konkursboet 

har anlagt sag vedrørende tilbagebetalingskrav, vil være i stand til at betale konkursboets samlede krav.  

 

Kurators 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. 504 juristtimer på arbejdet forbundet med inddrivelsen 

af uoptjent agentprovision.  

 

6.1.4 Arbejde relateret til håndteringen af driften 

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

forbindelse med håndtering og tilpasning af en række driftsmæssige forhold som følge af Covid-19 

pandemien, der ramte Danmark i marts 2020, og som løbende har påvirket driften i konkursboet.  

 

Der er redegjort nærmere for det udførte arbejde i relation til arbejdet relateret til driften nedenfor i 

afsnit 6.1.4.1 til 6.1.4.9.   

 

6.1.4.1 Håndtering af skadesbehandlingen 

Som tidligere oplyst besluttede kurator i samarbejde med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

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

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.  
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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 også siden seneste redegørelse foretaget løbende tilpasning og 

opfølgning på skadesbehandlingen hos konkursboets tilknyttede skadesbehandlere som følge af Covid-19 

pandemien. 

 

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. 

 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse, opstartede konkursboet et nyt 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.  

 

Som kurator ligeledes oplyste i den seneste redegørelse, havde Qudos Insurance A/S’ (nu under konkurs) 

tidligere italienske skadesbehandler indstillet skadesbehandlingen og uden konkursboets accept udbetalt 

ca. 400 forsikringstagers skadeskrav mod konkursboet, selvom der alene var foretaget skadesbehandling 

af ca. 100 krav.  

 

Kurator har siden seneste redegørelse indgået en aftale med en ny skadesbehandler om behandling af de 

resterende ca. 300 skader, der ikke var foretaget reel skadesbehandling af. Konkursboet afventer på 

nuværende tidspunkt, at den tidligere skadesbehandler oversender alle nødvendige oplysninger, således 

at den nye skadesbehandler kan vurdere, om skadeskravene skal rapporteres til boet og/eller 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, herunder om kravene i øvrigt er berettiget. 

 

Af kurators seneste redegørelse fremgik det endvidere, at den tidligere skadesbehandler ud over 

ovenstående ca. 300 krav også havde besluttet sig for uden konkursboets samtykke at udbetale ca. 10.000 

forsikringstageres krav på returpræmie mod boet, hvorved selskabet som oplyst ovenfor indtrådte i 

forsikringstagernes krav mod konkursboet. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har i den 

forgange periode foretaget udbetaling af størstedelen af de ca. 10.000 krav på returpræmie. 
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Derudover afventer kurator rapportering af yderligere 18 skadeskrav fra den tidligere skadesbehandler, 

der er skadesbehandlet inden konkursen. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skal 

efterfølgende vurdere, hvorvidt kravene er berettiget til dækning hos fonden. 

 

Den løbende håndtering af skadesbehandlingen pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 890 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.4.2 Gensidigt bebyrdende aftaler 

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

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

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

kantineordning mv.  

 

Herudover har kurator i den forgangne periode 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 og Qudos 

Insurance 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 12.  

 

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, idet 

omkostningerne hertil skal afholdes af Alpha Insurance 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. 16 juristtimer siden seneste redegørelse.  

 

6.1.4.3 Håndtering af konkursboets medarbejdere 

Kurator har siden seneste redegørelse fortsat haft arbejde forbundet med den løbende håndtering af 

konkursboets medarbejdere.  

 

Den 1. januar 2021 trådte en ny svensk lov i kraft, der pålægger danske arbejdsgivere at registrere sig 

som arbejdsgiver i Sverige og betale svensk skat for grænsependlere, der arbejder mere end 50 % 

hjemmefra. Idet konkursboet har grænsependlere ansat, har kurator haft arbejde forbundet med 
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undersøgelser og gennemgang af den nye lovgivning med henblik på at sikre, at konkursboet håndterer 

alle skattemæssige forpligtelser korrekt.  

 

Kurator har således bistået omfattede medarbejdere med at indhente en sådan erklæring, ligesom 

kurator selv har været i kontakt med de svenske skattemyndigheder ad flere omgange. 

 

Kurator har derudover fortsat anvendt tid på håndtering af medarbejderforhold relateret til Covid-19, 

herunder blandt andet løbende tilpasset retningslinjerne for håndteringen af Covid-19 til konkursboets 

medarbejdere i overensstemmelse med udviklingen i pandemien. Kurator har løbende deltaget i telefon- 

og videomøder med konkursboets medarbejdere, herunder dels for at sikre opretholdelsen af driften og 

fremdriften i skadesbehandlingen samt dels for at sikre medarbejdernes trivsel.   

 

Herudover har kurator løbende håndteret sædvanlige medarbejderforhold, som i enhver anden 

virksomhed i drift, herunder angående sygdom, graviditet, opsigelse osv. Det bemærkes i den forbindelse, 

at kurator i den forgangne periode har modtaget opsigelser fra to nøglemedarbejdere, og kurator er 

påbegyndt rekruttering af en ny bogholder. Derudover har kurator udarbejdet og forhandlet 

konsulentaftaler for enkelte medarbejdere.  

 

Kurator vurderer løbende konkursboets medarbejderstab, herunder om der er behov for at tilpasse 

ressourcerne i konkursboet.  

  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 49 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 fortsat 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 6.1.6.1. 
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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. 95 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.4.5 Korrespondance med forsikringstagere og skadelidte 

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

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

deres krav på returpræmie og skadeserstatningskrav mod konkursboet. 

 

Siden konkursdekretets afsigelse og frem til tidspunktet for udarbejdelse af nærværende redegørelse har 

kurator modtaget 8.247 henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte, herunder 17 henvendelser 

siden seneste redegørelse. Kurator håndterer løbende de pågældende henvendelser. 

 

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

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

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

skadesbehandlere eller advokater.   

 

Det bemærkes i den forbindelse, af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og den engelske 

garantifond, FSCS, løbende foretager udbetaling af returpræmie. Ligeledes 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.  

 

Kurator har påbegyndt arbejdet med gennemgang af klager fra forsikringstagerne over 

skadesbehandlingen og afviste krav. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 95 juristtimer siden seneste redegørelse.  
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6.1.4.6 Retssager, som konkursboet er indtrådt i, eller som er anlagt af konkursboet 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse besluttede kurator at indtræde i en række retssager, der 

primært vedrører afviste skadesager, og som allerede blev håndteret af eksterne advokater for Qudos 

Insurance A/S (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: 

 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse har kurator sammen med et medforsikringsselskab anlagt 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 omhandler betaling af ca. GBP 8,9 mio. 

Kravet vedrører mangelfuld skadesbehandling i relation til en forsikringsportefølje, der blev flyttet til en 

ny skadesbehandler forud for konkursen og hvor kvaliteten af den historiske skadesbehandling ikke 

levede op til det forudsatte og medførte forkerte og i visse tilfælde alt for store forsikringsudbetalinger 

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

 

Siden seneste redegørelse har kurator haft arbejde forbundet med at bistå de antagne advokater i den 

fortsatte forberedelse frem mod en hovedforhandling, herunder særligt med at udvælge eksperter til at 

gennemgå et udsnit af de forsikringsudbetalinger, som sagen angår med henblik på at få udarbejdet en 

sagkyndig erklæring om tabets størrelse. Denne gennemgang af forsikringsudbetalinger skal ske i 
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henhold til den metode, som blev fastlagt i den ekspertrapport, som kurator redegjorde for i sin seneste 

redegørelse. 

 

Derudover har kurator haft arbejde forbundet med forberedelse og gennemførelse af mediation efter 

engelske regler, hvilket blandt andet har omfattet drøftelser med de sagsøgte om valg af mediator, 

udarbejdelse af et såkaldt mediation-statement samt deltagelse i mediationen.  

 

Mediationen førte ikke til, at sagen kunne lukkes, hvorfor sagens behandling fortsætter i 

domstolssystemet i England.  

 

Endelig har kurator fortsat haft arbejde forbundet med at opfylde de omfattende engelske krav til 

”disclosure”, herunder arbejde forbundet med overlevering af data og materiale til brug herfor samt 

bidrage til besvarelse af spørgsmål fra modparterne, der er opstået i forbindelse med processen. 

 

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

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

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

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

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

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

som agenten ikke på konkurstidspunktet havde tilbagebetalt til Qudos Insurance A/S, og som fortsat 

udestår. 

 

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 har anket sagen til Vestre Landsret. Ankesagen er endnu ikke berammet til 

hovedforhandling.  

 

Der er samlet anvendt ca. 100 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. 

 

Kurator har i den forgangne periode anlagt yderligere én retssag om regres på vegne af konkursboet.  
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Siden seneste redegørelse er der blevet afsagt dom i tre af regresretssagerne, hvor konkursboet har fået 

medhold i én af sagerne samt tabt de to andre.  

 

Derudover er der indgået forlig i tre af sagerne.  

 

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, deltaget i delhovedforhandlinger, deltaget i 

syn og skøn samt haft forberedende retsmøder. 

 

Der er for nuværende berammet hovedforhandling i én af de anlagte sager. Hovedforhandlingen i sagen 

er berammet inden udgangen af 2021, og konkursboet forventer således at have dom i første instans for 

den ene sag senest i løbet af januar 2022. 

 

En enkelt af regressagerne er siden seneste redegørelse blevet afsluttet, idet retten har afsagt kendelse 

om, at sagen ikke kan genoptages grundet manglende sikkerhedsstillelse.  

 

Derudover afventer kurator fortsat berammelse af hovedforhandling af en enkelt regressag.  

 

På de verserende regressager er der foreløbigt anvendt samlet ca. 171 juristimer siden seneste 

redegørelse.   

 

Som tidligere oplyst i kurators seneste redegørelse 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. 271 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.4.7 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. 

Kurator har i den forbindelse haft omfattende drøftelser med de tilknyttede eksterne advokater omkring 
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sagerne og har instrueret dem i at nedlægge afvisningspåstand i sagerne i overensstemmelse med 

konkurslovens § 141.  

 

Som oplyst i kurators seneste redegørelse har konkursboets spanske skadesbehandler oplyst kurator om 

7 retssager anlagt 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 fire retssager mod konkursboet med anmodning om 

forudgående isoleret bevisoptagelse. 

 

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. 80 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. 

 

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 

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

skader, 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. 

 

Kurator har haft arbejde forbundet med at afdække behovet for at indgå databehandleraftale med 

tilknyttede forsikringsmæglerne og skadesbehandlere. 
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Der har været et betydeligt arbejde forbundet med den fortsatte udarbejdelse af risikovurderinger og 

databehandleraftaler med de enkelte agenter og skadesbehandlere samt forhandlinger med de 

pågældende i forlængelse af fremsendelsen af udkast til databehandleraftaler. Derudover har der vist sig 

behov for opdatering af allerede udarbejdede databehandleraftaler. Kurator har endvidere haft løbende 

korrespondance med skadesbehandlerne for at sikre tilbagelevering og sletning af personoplysninger. 

 

Kurator har til brug for at føre tilsyn med, at databehandlerne overholder de indgåede 

databehandleraftaler, udarbejdet et tilsynskoncept, herunder haft løbende drøftelser med konkursboets 

medarbejdere og gennemgået tilsynsskemaer.  

 

Som oplyst i den seneste redegørelse har kurator udarbejdet procedurer for betaling af 

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

procedurerne er forsvarlige.  

 

Herudover har kurator fortsat haft arbejde forbundet med at planlægge og koordinere løbende claims 

audits hos skadesbehandlerne for at sikre en kontinuerlig forsvarlig skadesbehandling. Arbejdet 

forbundet hermed har været omfattende henset til de mange skadesbehandlere. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 195 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.1.4.9 Revision og det løbende bogholderi 

Som tidligere oplyst har kurator antaget ekstern regnskabsmæssig konsulentbistand, som fortsat bistår 

konkursboet. 

 

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

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

og løbende foretager indberetning af skatter og afgifter. Som følge af ovenstående er kurators 

medarbejdere også fysisk til stede i virksomheden de fleste dage.  

 

Siden seneste redegørelse er der foretaget udligninger mellem de frie og registrerede aktiver, hvilket har 

været tidskrævende for boets regnskabsmedarbejder.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 150 timer siden seneste redegørelse, hvoraf 125 timer er anvendt af 

en regnskabskyndig medarbejder hos kurator.  
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6.1.5 Generelt arbejde med tilrettelæggelse af proces for anmeldelse af krav 

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

anmeldelse af krav i konkursboet, herunder håndtering af rapporteringsark for skadesbehandlere samt 

løbende vedligeholdelse og udvikling af gældbogens funktioner. 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.   

 

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

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

skadelidtes skadeserstatningskrav. Kurator har i den forbindelse fortsat antaget ekstern 

konsulentbistand.  

 

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 i den forgangne periode 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 2021 var der anmeldt 37.885 returpræmiekrav gennem ristornoformularen. Herudover har 

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

returpræmiekrav som omtalt i kurators seneste redegørelse.  

 

Kurator har i den forgangne periode 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. 
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 5 juristtimer siden seneste redegørelse.   

 

6.1.5.2 Rapportering af skader fra skadesbehandlere 

Kurator har i den forgangne periode 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.  

 

Kurator henviser til tidligere redegørelser, hvor der er redegjort for forhold relateret til rapportering af 

skader fra skadesbehandlere.  

 

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

 

6.1.5.3 Webformular for klagesager  

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

klagesager, hvori skadelidte kan anmelde sit 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 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 2021 er der anmeldt i alt 48 klagesager via klageformularen i konkursboet.  

 

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

bistand fra konkursboets medarbejdere.  

 

Kurator påtænker at iværksætte fordringsprøvelse af de afviste klagesager i løbet af 2022/2023. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 3 juristtimer siden seneste redegørelse.   

 

6.1.6 Fordringsprøvelse 

Kurator er i den forgangne periode påbegyndt den indledende forberedelse til gennemførelse af 

fordringsprøvelse af anmeldte returpræmie- og forsikringskrav. 
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Kurator er således i den forgangne periode påbegyndt indgående undersøgelser af, hvornår 

forsikringstagernes returpræmiekrav hhv. skadelidtes forsikringskrav kan anses for forældede, herunder 

hvilket lovvalgs forældelsesregler, der regulerer de to kravtyper. 

 

Det indledende fordringsprøvelsesarbejde pågår fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 15 juristtimer siden seneste redegørelse.   

 

6.1.6.1 Kreditorers eventuelle særstilling i relation til reassurancetilgodehavender og andre aktiver 

Kurator har i den forgangne periode 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.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 43 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

 

 

 

 

Der er således samlet anvendt ca. 3.216 timer på arbejde relaterende til de registrerede aktiver, hvoraf 

125 timer vedrører regnskabskyndige medarbejdere hos kurator. 

 

6.2 Tidsforbrug relateret til de frie aktiver 

Kurators arbejde relateret til de frie aktiver har i perioden siden den 1. marts 2021 og indtil den 31. 

august 2021 været koncentreret om følgende opgaver: 

 

6.3 Undersøgelser relateret til omstødelses- og tilbagebetalingskrav og anlagte 

retssager  

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

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

 

Nedenfor gennemgås for overblikkets skyld de enkelte sager hver for sig. 
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6.3.1 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for et udenlandsk selskab 

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

 

Kurator har udtaget stævning mod selskabet på Guernsey.  

 

Det sagsøgte udenlandske selskab fremsatte i selskabets svarskrift en formalitetsindsigelse omkring 

rette værneting og lovvalg. Formalitetsindsigelsen blev behandlet ved domstolene i Guernsey den 11. 

december 2020, hvorefter sagen blev optaget til dom, dog med mulighed for yderligere indlæg fra 

parterne. Endelig afgørelse vedrørende formalitetsspørgsmålet afventer forsat.  

  

Arbejdet i perioden har omfattet løbende dialog med konkursboets eksterne advokater og gennemgang af 

indlæg fra konkursboets eksterne advokater.  

 

Der er på arbejdet forbundet hermed anvendt i alt 38 timer. 

 

6.3.2 Retssag om tilbagesøgning- og erstatningskrav mod Qudos Insurance A/S’ 

moderselskab og øvrige koncernforbundne selskaber vedrørende ulovlig 

selvfinansiering 

Kurator har konstateret et tilbagesøgnings- og erstatningskrav mod Qudos Insurance A/S’ moderselskab 

og to øvrige koncernforbundne selskaber.  

 

Kurator har den 22. december 2020 udtaget stævning mod Qudos Insurance A/S’ ultimative moderselskab 

og de 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- og 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 Holdings Inc. den 7. marts 2017. 

 

De sagsøgte har den 19. marts 2021 indleveret svarskrift i sagen, hvor de sagsøgte nedlagde påstand om 

afvisning og subsidiært frifindelse og mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.  

 

Konkursboet har den 31. august 2021 indleveret replik i sagen, hvor konkursboet samtidig har anmodet 

om syn og skøn i relation til konkursboets tabsopgørelse.  
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Der er på arbejdet forbundet hermed anvendt 343 timer. 

 

6.3.3 Omstødelses- tilbagebetalings- og erstatningskrav mod en person tilknyttet Qudos 

Insurance A/S og denne persons selskab 

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

person og dennes selskab. Konkursboet har den 20. december 2019 udtaget stævning mod begge parter. 

 

Retten i Lyngby har den 30. juni 2021 afsagt dom i sagen, hvor den sagsøgte person tilknyttet Qudos 

Insurance A/S 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. Dommen 

blev anket til Østre Landsret, hvor sagen nu verserer.  

 

Kurator har siden seneste redegørelse haft arbejde forbundet med afgivelse af yderligere processkrifter, 

forberedelse og deltagelse i hovedforhandling over fire retsdage i byretten samt udarbejdelse af 

ankesvarskrift og gennemgået yderligere indlæg fra de sagsøgte i sagen.   

 

Der er på arbejdet forbundet hermed anvendt 353 timer siden seneste redegørelse. 

 

6.3.4 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for nærstående selskab 

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

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

selskab.  

 

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

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

 

Der har siden seneste redegørelse været afholdt hovedforhandling i sagen, og der blev afsagt dom den 17. 

august 2021, hvorved Københavns Byret fandt, at det sagsøgte selskab skulle betale kr. 1.144.405,37 med 

tillæg af procesrente fra den 16. december 2019 til konkursboet, idet retten fandt det godtgjort, at det 

sagsøgte selskab havde en række modkrav, der delvist udlignede det af konkursboet indtalte krav.  

 

Sagen blev hovedforhandlet over to retsdage. 

 

Der er på arbejdet forbundet hermed anvendt 131 juristtimer siden seneste redegørelse.  
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6.3.5 Omstødelses- og tilbagesøgningskrav over for tredjemand samt et koncernforbundet 

selskab 

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

koncernforbundet selskab.  

 

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

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

modtaget svarskrift.  

 

Der har været gennemført syn og skøn siden seneste redegørelse. Hovedforhandlingen er berammet til 

27., 28. og 29. oktober 2021.  

 

Der er på arbejdet forbundet med denne sag anvendt 40 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

6.4 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Som redegjort for i tidligere redegørelser har kurator i forbindelse med sit arbejde i konkursboet 

identificeret en række forhold, som gav anledning til yderligere undersøgelser af, om konkursboet havde 

grundlag for at rette krav mod den tidligere ledelse i Qudos Insurance A/S som følge af, at ledelsen havde 

handlet ansvarspådragende.   

 

Efter kurators opfattelse har ledelsen i Qudos Insurance A/S foretaget en indregning af aktiver og 

passiver i regnskabsmæssig og solvensmæssig henseende, som enten ikke burde være indregnet, eller 

som var værdiansat forkert. Dette har haft en afgørende indvirkning på selskabets regnskabstal og 

solvensgrad.  

 

Det er på baggrund af de foretagne undersøgelser kurators opfattelse, at driften i Qudos er fortsat efter 

håbløshedstidspunktet, som efter kurators opfattelse er senest den 3. maj 2018, hvorved Qudos Insurance 

A/S – og dermed ultimativt konkursboets kreditorer – har lidt et betydeligt tab.  

 

Det er desuden kurators opfattelse, at der foreligger en række kritisable forhold i forbindelse med Qudos 

Insurance A/S’ tidligere eksterne revisors revision af selskabets årsrapport for 2017.  

 

Som følge heraf udtog kurator den 3. maj 2021 på vegne af konkursboet stævning mod den tidligere 

ledelse samt selskabets eksterne revisor med påstand om betaling af kr. 110.000.000. Sagen er anlagt 

ved Retten i Lyngby, hvor sagen nu verserer.  
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Der er på dette arbejde anvendt ca. 3.464 juristtimer siden seneste redegørelse. 

 

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

selvfinansiering 

Kurator har desuden konstateret, at Qudos Insurance A/S har afholdt rådgiveromkostninger for mere 

end kr. 15 mio. i forbindelse med den under punkt 6.3.2 nævnte erhvervelse af kapitalandelene i Qudos 

Insurance A/S. Det er kurators opfattelse, at Qudos Insurance A/S ikke burde have afholdt 

rådgiveromkostninger relateret til selskabets egen erhvervelse. Kurator har rettet krav mod 

moderselskabet og et andet koncernforbundet selskab og indgået suspensionsaftale med selskabet. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 20 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. 130 juristtimer siden den seneste redegørelse. 

 

 

 

 

Der er således samlet anvendt 4.519 timer relateret til de frie aktiver.  

 

7. OPSUMMERING AF TIDSFORBRUGET 

Der er således samlet anvendt ca. 7.735 timer på bobehandlingen, herunder ca. 3.216 timer på arbejde 

relateret til de registrerede aktiver, jf. afsnit 6.1 og ca. 4.519 timer relateret til de frie aktiver, jf. afsnit 

6.2, i perioden fra den 1. marts 2021 og indtil den 31. august 2021.  

  

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 
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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 anmodet skifteretten om udbetaling af et acontosalær. 

 

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 

Brodersen (trbr@poulschmith.dk), advokat Christian Bo Kolding-Krøger (cbk@poulschmith.dk), advokat 

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

Sarah Willatzen (sawi@poulschmith.dk), advokat Jens Laurbjerg Nielsen, advokatfuldmægtig Mikkel 

Vesterskov Koch (miko@poulschmith.dk), advokatfuldmægtig Christina Ziegler Beck-Nyling 

(chbn@poulschmith.dk), advokatfuldmægtige Humayun Zia Choudhary (hcho@poulschmith.dk), Maria 

Zinckernagel Nielsen (mazn@poulschmith.dk) og Frederik Vigand Svendsen (fsvs@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 

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 2022.  

 

 

København, den 15. oktober 2021 

 

 

Boris Frederiksen 

Partner, Advokat (H) 
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