
Pressemeddelse  
 
 Likvidatorerne i Gefion Finans A/S i frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) har i 
dag besluttet at begære selskabet konkurs.  
 
Gefion fik ultimo juni 2020 inddraget sin licens og har herefter været under frivillig likvidation 
med henblik på en ordnet afvikling af alle virksomhedens aktiviteter. I det sidste lille års tid 
har selskabet med støtte fra medarbejdere, aktionærer og de største og vigtigste 
samarbejdspartnere arbejdet målrettet og succesfuldt på at nedlukke selskabet uden tab for 
forsikringstagere og andre kreditorer. Det er i denne periode lykkedes selskabet at afvikle alle 
aktive policer og leve op til sine øvrige forpligtigelser. Men grundet et uventet tab af en 
afgørende retssag ser likvidatorerne nu ingen mulighed for at fortsætte den resterende 
afvikling uden for en konkurs.  
 
Beslutningen kommer efter, at selskabet har tabt en afgørelse ved den tyske appelret, som 
omstøder en dom afsagt i 2020, hvor Gefion fik medhold i, at selskabet Charterline Fuhrpark 
Service GmbH havde givet falske oplysninger, hvorfor Gefion kunne ophæve aftalen med 
Charterline og gøre et meget væsentligt erstatningskrav på mere EUR 30 millioner gældende 
mod Charterline. Det er den afgørelse som den tyske appelret ganske overraskende nu har 
omstødt. Appelretten finder i lighed med den første dom, at Charterline har givet falske 
oplysninger og dermed søgt at udnytte Gefion, men tillægger ikke dette forhold samme 
betydning som første instansafgørelsen i relation til erstatning.  
 
Efter at have modtaget den uventede afgørelse fra den tyske appelret, har selskabet 
konkluderet, at det ikke længere er muligt at forsætte den stabile afvikling af selskabet og 
likvidatorerne har derfor i dag indgivet konkursbegæring. Det vil nu være op til kurator at søge 
den tyske dom appelleret.  
 
I den anledning af konkursbegæringen udtaler likvidator Troels Askerud:  
”Vi er meget overraskede over afgørelsen fra den tyske appelret, efter at vi ved første instans 
fik fuldstændig medhold i vores påstand. Derfor havde vi lagt til grund, at Gefion efter 
afgørelsen i 2. instans ville få mulighed for at få tilført selskabet mere end EUR 30 mio. Dette 
beløb ville have betydet, at Gefion var blevet afviklet i god ro og orden, hvor selskabet ville 
kunne svare enhver sit. På den baggrund er det en meget trist dag, og vi havde ønsket et bedre 
sidste kapitel i historien om Gefion.”  
 
Selskabet har i en længere periode ikke tegnet ny forretning, hvorfor det forventes, at 
konkursen kun vil have en begrænset påvirkning i forhold til forsikringskunderne – både i 
Danmark og udlandet. Konkursen forventes af samme grund ikke at medføre væsentlige tab 
for den Danske Garantifond for Skadesforsikringsselskaber 
 


