28. juni 2021
Sagsnr. 1042774

Kreditorinformation nr. 2, jf. konkurslovens § 125, stk. 1

Gefion Finans A/S under konkurs

Navn:
Adresse:
CVR-nr.:
Kuratorer:
Tidligere likvidatorer:
Likvidationsdato:
Fristdag:
Dekretdag:
Skifterettens j.nr.:
Kautionsforsikring:
Offentliggjort:
Dividende:
Næste kreditorinformation:

Gefion Finans A/S
Østergade 10, 4., 1100 København K
36016493
Søren Aamann Jensen, Accura Advokatpartnerselskab
Boris Frederiksen, Advokatfirmaet Poul Schmith
Søren Aamann Jensen, Accura Advokatpartnerselskab
Troels Knut Rørbæk Askerud, Askerud & Partnere
13. juli 2020
4. juni 2021
7. juni 2021
K 2157/21-A
I konkursboet tegnet for DKK 41.400.000,00
Konkursdekretet blev offentliggjort i Statstidende den 9. juni 2021
Der kan ikke skønnes over dividende for nuværende
Udsendes senest den 7. oktober 2021

På vegne af kuratellet i Gefion Finans A/S under konkurs sendes hermed en oversigt over konkursboets aktiver opgjort pr. dekretdagen samt en kort status.

1

Oversigt over aktiver og passiver
Efter lov om finansiel virksomhed (LBKG 1447 af 11. september 2020) § 234 a skal konkursboets
frie aktiver forlods anvendes til fyldestgørelse af forsikringstagerne og de sikrede. Dog er fordringerne efterstillet de fordringer, som er nævnt i konkursloven §§ 93 og 94. Eventuelle overskydende aktiver herefter skal anvendes til dækning af de fordringer, som følger af konkursloven §§
95-98.

1.1

Aktiver

1.1.1

Bankindestående pr. dekretdagen
Indestående fra likvidationen
Pr. dekretdagen var der et indestående på selskabets konti med

1.1.2

41.395.657,72

DKK

1,00

DKK

1,00

DKK

1,00

Midler fra genforsikring og andre tilgodehavender
Selskabet har bogførte aktiver i form af nuværende og fremtidige
krav mod genforsikringsselskaber og andre tilgodehavender, som
pr. 30. december 2020 udgjorde EUR 221.878.000. Værdien pr.
dags dato skal opgøres ved aktuarudregning, som endnu ikke
færdiggjort. Disse aktiver medtages derfor foreløbigt med erindringsværdi

1.1.3

DKK

Tilgodehavender
Debitorer - forsikringstagere
Selskabets tilgodehavender hos forsikringstagere udgjorde pr. 31.
december 2020 DKK 89.185.194,53. Bogføringen er endnu ikke
opgjort pr. dekretdagen, og tilgodehavenderne medtages foreløbigt til erindringsværdi
Tilgodehavender hos forsikringsagenter/mæglere
Selskabets tilgodehavender hos forsikringsagenter/mæglere udgjorde pr. 31. december 2020 DKK 329.535.224,36. Tilgodehavenderne pr. dekretdagen er foreløbigt ikke opgjort og medtages
derfor til erindringsværdi
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Tilgodehavende mellemregning
Pr. 31. december 2020 havde selskabet et mindre tilgodehavende
hos Gefion GICA på DKK 30.652,85. Tilgodehavendet medtages
til erindringsværdi
1.1.4

DKK

1,00

DKK

1,00

DKK

1,00

DKK

41.395.665,72

Deposita
Selskabet driver virksomhed fra lejede lokaler. Huslejedepositummet er pr. 31.maj 2021 bogført til DKK 441.286,36. Lejekontrakten
indeholder vilkår om en længere uopsigelighedsperiode, ligesom
der påhviler selskabet en istandsættelsesforpligtelse. Depositummedtages foreløbigt til erindringsværdi

1.1.6

1,00

Inventar, IT, driftsmidler og driftsmateriel
Selskabets inventar består af kontorinventar, kontorartikler samt itudstyr. Inventaret er vurderet under likvidationen, og der blev indgået købsaftale herom. Der er foreløbigt ikke sket overdragelse af
inventaret og konkursboet har endnu ikke modtaget købesummen.
Købesummens størrelse er betinget af købers overtagelse af lejemålet hvorfor aktiverne foreløbigt medtages til erindringsværdi

1.1.5

DKK

Verserende retssager
Der verserer en række retssager, som er anlagt af/mod Gefion
Finans A/S forud for konkursen. Kuratellet har foreløbigt ikke
afgjort, hvorvidt konkursboets skal videreføre disse, hvorfor
tvisterne foreløbigt ikke specificeres og medtages derfor til
erindringsværdi

Aktiver i alt (foreløbig)
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1.2

Passiver

1.2.1

Massekrav, jf. konkurslovens § 93
Kravene kan ikke opgøres for nuværende

DKK

0,00

DKK

0,00

Der er foreløbigt ikke registreret krav i medfør af konkursloven § 94

DKK

0,00

1.2.4

Usikrede krav, jf. konkurslovens § 97

DKK

4.072.256,45

1.2.5

Efterstillede krav, jf. konkurslovens § 98

DKK

151.839.266,35

DKK

155.911.522,80

1.2.2

Fortrinsstillede krav, jf. konkurslovens § 94
Der er foreløbigt ikke registreret krav i medfør af konkursloven § 94

1.2.3

Lønkrav mv., jf. konkurslovens § 95

Passiver i alt (foreløbig)

Ovennævnte oversigt er foreløbig, idet der fortsat foretages anmeldelser i konkursboet, og idet
visse af aktiverne er værdiansat efter et foreløbigt skøn, ligesom værdien af erstatningshensættelserne ikke er medtaget. Det bemærkes dog for god ordens skyld, at erstatningshensættelserne
pr. 31.12.2019 udgjorde ca. DKK 2 mia.
Endvidere kan omkostningerne ved konkursboets behandling ikke opgøres på nuværende tidspunkt, ligesom værdien af erstatningshensættelser ikke er medtaget i ovenstående oversigt.

2

Næste kreditorinformation
Kreditorinformation nr. 3 vil blive sendt til alle kendte kreditorer og skifteretten senest 7. oktober
2021. Den vil blandt andet indeholde en oversigt over konkursboets aktiver og passiver samt en
redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen, de vigtigste regnskabstal for den periode, der
er forløbet siden det senest udarbejdede regnskab samt en forklaring på væsentlige afvigelser
mellem dette og konkursboets status.
Herudover vil den indeholde en redegørelse for de opgaver, som kurator har udført, hvorpå konkursboet beror og, hvornår det forventes afsluttet.

3

Status
Nærmere status vedrørende konkursboet afgives i den næste kreditorinformation, jf. ovenfor, og
der redegøres her alene i store træk for konkursens indtræden og væsentligste forhold.
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Gefion Finans A/S ("Gefion") drev frem til 23. marts 2020 forsikringsvirksomhed under navnet
Gefion Insurance A/S. Selskabet udbød i det væsentligste motoransvarsforsikringer i flere lande
indenfor EU, herunder nationalt i Danmark og via direkte grænseoverskridende forsikringsvirksomhed i England, Frankrig, Irland, Italien, Polen og Tyskland.
Det danske Finanstilsyn meddelte den 23. marts 2020 Gefion tegningsstop og inddrog ultimo juni
2020 selskabets licens til at drive forsikringsvirksomhed. Som følge heraf trådte selskabet den
13. juli 2020 i frivillig likvidation, hvor afvikling af selskabets forsikringsvirksomhed blev iværksat.
Gefion har i likvidationsperioden afviklet aktive policer og betalt de væsentligste løbende forpligtelser. Den 4. juni 2021 indgav likvidatorerne konkursbegæring på vegne af Gefion, og konkursdekret blev herefter afsagt af Sø- og Handelsretten den 7. juni 2021.
Kuratellet har i perioden efter konkursdekretets afsigelse indgået aftaler med en række medarbejdere og konsulenter omkring deres videre arbejde for konkursboet, ligesom der fortsat indgås
aftaler med de hidtidige skadesbehandlere og advokater omkring fortsat skadesbehandling af
anmeldte skader. Dette er nødvendigt at hensyn til at kunne gennemføre den nødvendige afslutning og afvikling af Gefions tidligere forsikringsaktiviteter.
Der vil blive redegjort nærmere for årsagerne til konkursen samt kuratellets arbejde i næste kreditorinformation.
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Henvendelser vedrørende konkursboet
Anmeldelse af krav skal ske til Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København K, att.: Gitte Hassenkam Pedersen. Såfremt anmeldelserne sendes pr. e-mail, skal det ske
til: gefion-claims@poulschmith.dk.
Generelle henvendelser om boets behandling skal ske til kuratellet:

Advokat
Boris Frederiksen

Søren Aamann Jensen
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Firma
Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560
København K
Accura Advokatpartnerselskab,
Tuborg
Boulevard 1, 2900 Hellerup

E-mail
gefion@poulschmith.com

gefion@accura.dk

5

Der henvises i øvrigt til selskabets hjemmeside www.gefioninsurance.com

Hellerup, den 28. juni 2021
På vegne af kuratellet

Søren Aamann Jensen
Partner
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