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Som kuratorer i Gefion Finans A/S under konkurs sendes hermed en statusoversigt for konkursboet 

samt en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen. 

 

Der henvises i øvrigt til: 

 

 Kreditorinformation nr. 1 efter konkurslovens § 124, stk. 1, der blev sendt til samtlige kendte 

kreditorer og skifteretten den 9. juni 2021. 

 Kreditorinformation nr. 2 efter konkurslovens § 125, stk. 1, der blev sendt til samtlige kendte 

kreditorer og skifteretten den 28. juni 2021. 

1 Oversigt over aktiver og passiver 

Generelt omkring opgørelsen af aktiver og passiver, jf. nedenfor, skal det bemærkes, at de anførte 

skønsmæssige og bogførte værdier må forventes at blive justeret væsentligt, hvilket vil ske i forbindelse 

med udsendelsen af den næstkommende redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4. 

 

1.1.1 Bankindestående pr. dekretdagen   

Indestående fra likvidationen 

Pr. dekretdagen var der et indestående på selskabets konti på DKK 41.395.657,72

1.1.2 Midler fra genforsikring og andre tilgodehavender   

Selskabet har bogførte aktiver i form af nuværende og fremtidige 

krav mod genforsikringsselskaber og andre tilgodehavender, som 

pr. 31. december 2020 udgjorde EUR 221.878.000. Værdien pr. 

dags dato skal opgøres ved aktuarudregning, som endnu ikke er 

færdiggjort. Disse aktiver medtages derfor foreløbigt med erin-

dringsværdi, idet bemærkes at den reelle værdi må forventes at 

være væsentlig DKK 1,00

1.1.3 Tilgodehavender  

Debitorer - forsikringstagere 

Selskabets tilgodehavender hos forsikringstagere relateret til ude-

stående præmier udgjorde pr. 31. december 2020 DKK 

89.185.194,53. Bogføringen er endnu ikke opgjort pr. dekretdagen. 

Det er uvist, hvorvidt aktivet reelt udgør en værdi for boet henset til 

konkursens indtræden, hvorfor tilgodehavenderne foreløbigt med-

tages til erindringsværdi 

 

 

 

 

DKK 

 

 

 

 

1,00
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Tilgodehavender hos forsikringsagenter/mæglere  

Selskabets tilgodehavender hos forsikringsagenter/mæglere ud-

gjorde pr. 31. december 2020 DKK 329.535.224,36. Tilgodeha-

venderne pr. dekretdagen er foreløbigt ikke opgjort og medtages 

derfor til erindringsværdi  

 

 

 

DKK 

 

 

1,00

Tilgodehavende mellemregning  

Pr. 31. december 2020 havde selskabet et mindre tilgodehavende 

hos GICA Insurance Solutions ApS på DKK 30.652,85. Selskabet 

er opløst ved likvidation den 5. maj 2021 uden midler til kreditorer 

og/eller Gefion Finans A/S som eneejer, hvorfor aktivet medtages 

uden værdi for boet DKK 0,00

Mulige tilgodehavender hos medkontrahenter  

Kuratellet har konstateret en række mulige tilgodehavender hos 

visse af det konkursramte selskabs medkontrahenter med samlet 

ca. DKK 16,41 mio. Medkontrahenterne har i alle tilfælde gjort ind-

sigelser mod kravene. Der er foreløbigt ikke modtaget indbetalin-

ger af nogen del af disse tilgodehavender, og kuratellet vurderer 

aktuelt indsigelserne, og om tilgodehavenderne skal søges yderli-

gere inddrevet, herunder eventuelt via civile søgsmål. Tilgodeha-

venderne medtages derfor til erindringsværdi DKK 1,00

1.1.4 Inventar, IT, driftsmidler og driftsmateriel  

Selskabets inventar består af kontorinventar, kontorartikler samt it-

udstyr. Inventaret er vurderet under likvidationen, og der blev ind-

gået købsaftale herom. Der er foreløbigt ikke sket overdragelse af 

inventaret og konkursboet har endnu ikke modtaget købesummen. 

Aktiverne medtages foreløbigt til erindringsværdi  DKK 1,00

1.1.5 Opmagasineret inventar  

Selskabet har ældre inventar opmagasineret udenfor hovedleje-

målet. Der er hovedsageligt tale om skriveborde og ældre elektro-

nik. Kuratellet er ved at undersøge afsætningsmulighederne for 

dette inventar. Inventaret medtages derfor foreløbigt til erindrings-

værdi 

 

 

DKK 

 

 

1,00

1.1.6 Deposita  

Selskabet driver virksomhed fra lejede lokaler. Huslejedepositum-

met er pr. 31. maj 2021 bogført til DKK 441.286,36. Lejekontrakten 
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indeholder vilkår om en længere uopsigelighedsperiode, ligesom 

der påhviler selskabet en istandsættelsesforpligtelse. Depositum 

medtages foreløbigt til erindringsværdi 

 

DKK 

 

1,00

1.1.7 Verserende retssager  

Der verserer en række retssager, som er anlagt af/mod Gefion 

forud for konkursen. Kuratellet har i den forbindelse blandt andet 

valgt at indtræde i en større retssag med en sagsværdi i niveau 

GBP 8,8 mio. Der pågår i øjeblikket drøftelser om et muligt forlig i 

sagen. Konkursboet har endvidere valgt at anke en 2. instans 

afgørelse i Tyskland, med en sagsværdi i niveau EUR 26 mio., som 

nærmere beskrevet i afsnit 7.9.1. Der verserer endvidere en række 

retssager vedrørende regres for forsikringsudbetalinger, hvor 

kuratellet løbende vurderer, hvorvidt disse skal videreføres. 

Retssagerne medtages foreløbigt til erindringsværdi.  DKK 1,00

Aktiver i alt (foreløbig) DKK 41.395.665,72

 

1.2 Passiver 
 

1.2.1 Massekrav, jf. konkurslovens § 93 DKK 405.040,86

1.2.2 Usikrede krav, jf. konkurslovens § 97 DKK 260.367.178,88

1.2.3 Efterstillede krav, jf. konkurslovens § 98 DKK 151.839.266,35

Passiver i alt (foreløbig) DKK 825.222.972,18

 

Ovennævnte oversigt er foreløbig, idet der fortsat foretages anmeldelser i konkursboet, herun-

der fra forsikringstagere og skadelidte, hvis krav endnu ikke er registreret i konkursboets gæld-

bog. Hertil kommer, at visse af aktiverne er værdiansat efter et foreløbigt skøn. Endvidere kan 

omkostningerne ved konkursboets behandling ikke opgøres på nuværende tidspunkt, ligesom 

værdien af erstatningshensættelser ikke er medtaget i ovenstående oversigt. Det bemærkes for 

en god ordens skyld, at erstatningshensættelserne pr. 31. december 2020 udgjorde ca. DKK 

1,6 mia. Erstatningshensættelserne forventes således at blive modsvaret af en tilsvarende an-

meldelse i konkursboet.  

2 Årsag til konkursen 

Gefion Finans A/S, CVR 36016493, ("Gefion" eller "Selskabet") blev stiftet den 2. juni 2014. 

Selskabet modtog medio 2015 licens til at drive forsikringsvirksomhed efter lov om finansiel 

virksomhed og drev fra dette tidspunkt forsikringsvirksomhed indenfor skadesforsikring under 

navnet "Gefion Insurance A/S".  
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Den 10. juli 2019 og den 10. februar 2020 udstedte Finanstilsynet påbud til Gefion om ikke at 

udvide forretningsområdet, jf. lov om finansiel virksomhed § 350, stk. 1, nr. 1, som følge af at 

Gefion oplevede likviditetsmæssige vanskeligheder, og idet Finanstilsynet vurderede, at Gefi-

ons kapitalgrundlag ikke var tilstrækkeligt til at dække solvenskravet.  

Da Finanstilsynet vurderede, at Gefions finansielle situation var forværret siden det seneste 

påbud, og at en af Gefion udarbejdet genopretningsplan ikke etablerede/sandsynliggjorde til-

strækkelig sikkerhed for, at Gefion var i stand til at sikre forsikringstagerne tilstrækkeligt, ud-

stedte Finanstilsynet den 26. marts 2020 et fuldt tegningsstop i henhold til lov om finansiel virk-

somhed § 350, stk. 1, nr. 1. Gefion har efter denne dato ikke tegnet ny forretning, men de 

forsikringstilbud som var afgivet, men endnu ikke antaget, er efter lokal lovgivning i de forskellige 

jurisdiktioner opretholdt. På konkurstidspunktet var der 1 aktiv forsikringspolice, mens samtlige 

øvrige policer enten var opsagt eller udløbet uden gentegning. 

Finanstilsynet inddrog den 24. juni 2020 Gefions tilladelse som forsikringsselskab, jf. lov om 

finansiel virksomhed § 224, stk. 7.  

Selskabets bestyrelse bestod på dette tidspunkt af Jørn Anker-Svendsen (formand), Robert 

Aron Robertson og Nancy Hasley Corbett. Selskabets direktion bestod af administrerende di-

rektør Tonny Anker-Svendsen.  

Den 13. juli 2020 besluttede Selskabets ejerkreds, at Selskabet skulle træde i frivillig likvidation 

med henblik på at afvikle sin forsikringsvirksomhed. På generalforsamlingen den 13. juli 2020 

blev Troels Knut Rørbæk Askerud og advokat Søren Aamann Jensen udpeget som likvidatorer. 

Selskabet ændrede samtidig navn til Gefion Finans A/S.  

Gefion tabte den 19. maj 2021 en større retssag i Tyskland. Sagen havde en genstand på EUR 

26. mio. og medførte at yderligere 18.000 skader blev varslet mod Gefion.  

På baggrund heraf – og Selskabets økonomiske forhold i øvrigt – indgav likvidatorerne den 4. 

juni 2021 en egenbegæring om konkurs. Sø- og Handelsrettens skifteret afsagde konkursdekret 

over Gefion den 7. juni 2021 og udpegede advokat Boris Frederiksen, Poul Schmith, og advokat 

Søren Aamann Jensen, Accura Advokatpartnerselskab, som kuratorer efter indstilling fra Fi-

nanstilsynet. 

Det bemærkes for god ordens skyld, at Gefion primært havde indtegnet forsikringer af et års 

varighed eller kortere, og forsikringerne var således ophørt på konkurstidspunktet. Afviklingen 

af den udestående skadesbehandling og håndtering af den fortsat verserende retssag er fortsat 

i regi af konkursboet.  

3 De vigtigste regnskabstal for perioden siden seneste årsrapport 

Senest aflagte årsrapport vedrører perioden 1. januar – 31. december 2019, og årsrapporten 

blev godkendt på en generalforsamling den 15. oktober 2020. 
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I nedenstående skema fremgår Gefions aktiver og passiver i henhold til henholdsvis seneste 

årsrapport, den bogførte balance pr. 31. december 2020 og den seneste bogføringsbalance pr. 

31. maj 2021. Da balancen pr. den 31. maj 2021 udgør den senest opdaterede bogføring i 

Selskabet, antages disse tal for at være et udtryk for konkursboets nuværende status.  

Generelt bemærkes det, at der i nedenstående skema er medtaget påregnede indtægter fra 

reassurancen, der endnu ikke er realiseret, ligesom der er medtaget påregnede skadesudbeta-

linger, som ikke er anmeldt i boet. Der vil derfor være væsentlige uoverensstemmelser mellem 

opgørelsen af konkursboets aktiver og passiver opgjort under afsnit 1, der alene medtager rea-

liserede værdier og anmeldte krav, og nedenstående skema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

31. december 

2019

31. december 

2020 

31. maj 2021

Tekniske reserver (total) DKK 2.574.471.000 1.629.819.130 1.529.215.314

Gæld  DKK 115.926.000 -164.832.948 -143.501.569

Passiver i alt  DKK 2.690.397.000 5.380.796.050,00 1.385.713.745

 

Det er kuratellets forventning, at der er opnået et større overblik over reserver og forventede 

tilgodehavender i løbet af 2021/2022, herunder ved aktuarberegninger.  

Det bemærkes overordnet, at Gefions egenkapital pr. 31. maj 2021 i henhold til ovenstående 

var negativ med DKK -10.501.858, mens egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgjorde DKK 

38.699.390. 

Kuratellet er på nuværende tidspunkt ved at kigge nærmere ind i afvigelserne i regnskabstal-

lene. 

 31. december 

2019

31. december 

2020 

31. maj 2021

Reassurance af tekniske re-

server  

DKK 2.110.163.000 1.133.412.894 1.041.518.974

Tilgodehavender DKK 586.627.000 345.591.038 290.481.923

Øvrige aktiver, inkl. likvider DKK 75.020.000 24.681.641 43.210.991

Aktiver i alt  DKK 2.771.810.000 1.503.685.572 1.375.211.887
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4 Omstødelige dispositioner 

Der gælder et ligelighedsprincip for kreditorerne, nærtstående samt andre i og til konkursboet. 

Alt efter konkursboets beskaffenhed foretages derfor undersøgelser i konkursboet for blandt 

andet kreditorbegunstigelser for opretholdelse af konkursordenen mellem kreditorerne og andre 

i konkursboet. 

Kuratellets undersøgelser vedrørende omstødelige forhold er påbegyndt, men endnu ikke af-

sluttet.  

5 Eventuelle strafbare forhold og meddelelse til politiet  

Konkursboet er som led i sædvanlig konkursbehandling forpligtet til at vurdere, hvorvidt der skal 

indgives meddelelse til politiet i medfør af konkurslovens § 110, stk. 4.  

Kuratellets undersøgelser pågår løbende, og er således endnu ikke afsluttet.  

6 Konkurskarantæne 

Konkursboet er som led i sædvanlig konkursbehandling forpligtet til at vurdere, hvorvidt der skal 

indledes sag om konkurskarantæne mod nogen, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget 

i ledelsen af den nu konkursramte erhvervsvirksomhed, hvis det må antages, at den pågæl-

dende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en 

erhvervsvirksomhed. 

Kuratellets redegørelse vedrørende konkurskarantæne vil senest forelægge ved næste kredi-

torinformation efter konkurslovens § 125, stk. 4. 

7 Opgaver varetaget af kuratellet indtil videre 

Ud over det anførte har kuratellet varetaget de opgaver, der er beskrevet nedenfor, fra konkurs-

dekretets afsigelse til og med den 31. august 2021.  

Det samlede tidsforbrug for bobehandlingen udgør pr. 31. august 2021 ca. 2.748 timer, og tids-

forbruget er fordelt på de nedenfor beskrevne opgaver. 

7.1 Den overordnede håndtering af skadesbehandlingen 

Gefion udbød forud for konkursen forsikringer i en række europæiske jurisdiktioner, herunder 

Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Polen, Italien og Danmark. Salget af forsikringerne 

skete gennem eksterne agenter antaget af Gefion. Det var således agenten, der forestod al 

kontakten med forsikringstagerne, ligesom det var agenten, der var i besiddelse af alle oplys-

ninger vedrørende forsikringsaftalerne.  
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Den efterfølgende skadesbehandling af skader anmeldt under policerne blev ligeledes primært 

varetaget af eksterne skadesbehandlere. Skadesbehandlerne var enten agenten selv, således 

at agentens ydelse reelt omfattede både salg af forsikringer og skadesbehandling, eller en eks-

tern skadesbehandler, der var antaget enten direkte af agenten eller af Gefion. 

I alle tilfælde blev de anmeldte skadeskrav i første omgang behandlet af skadesbehandlerne, 

der af egen drift sørgede for at indhente al relevant materiale til brug for skadesbehandlingen, 

herunder fx lægejournaler, ekspertudtalelser mv. Herefter blev skadeskravene rapporteret ind 

til Gefion på et Excel ark kaldet ”skadesbordereau”, hvorefter skadeskravene blev betalt af mid-

lerne på en ”claims fund”, når disse var færdigbehandlet. Gefion havde således forud for kon-

kursen et begrænset kendskab til de indtegnede forsikringer, samt de anmeldte skadeskrav.  

Henset til, at Gefion ikke tidligere selv har forestået skadesbehandlingen, samt at det alene var 

skadesbehandlerne, der var i besiddelse af al information omkring skaderne og således ville 

være i stand til at vurdere, om der er tale om en dækningsberettiget skade, valgte kuratellet i 

samarbejde med konkursboets største kreditorer – så vidt muligt – at fortsætte aftalerne med 

de eksisterende skadesbehandlere. I enkelte jurisdiktioner er der dog lovregulering, som påby-

der, at skadesbehandlingen skal overtages af offentlige garantifonde, hvilket har været bestem-

mende for skadesbehandlingsprocessen i disse jurisdiktioner. Håndteringen af skadesbehand-

lingen foregår således på baggrund af forholdene i de enkelte jurisdiktioner, hvor Gefion havde 

tegnet forsikringer, hvilket beskrives individuelt nedenfor. 

Den fortsatte skadesbehandling har til formål at begrænse konkursboets passiver samt sikre 

konkursboets reassurancetilgodehavende. 

Gefion havde således i vid udstrækning inddækket sine forsikringsrisici ved at indgå aftaler om 

genforsikring ("reassurance") hos forskellige genforsikringsselskaber. Genforsikringen indebæ-

rer, at den fortsatte skadesbehandling vil medføre yderligere midler til konkursboet ved realisa-

tion af reassurancetilgodehavender, som består af de beløb, som genforsikringsselskaberne 

udbetaler på godkendte skader i det omfang, at skader bliver rapporteret korrekt fra skadesbe-

handlingen. 

Umiddelbart efter konkursdekretets afsigelse udsendte kuratellet derfor en orientering om kon-

kursen og retsvirkningerne heraf til Gefions agenter og skadesbehandlere, samt tillige en an-

modning om at fortsætte skadesbehandlingen. Skadesbehandlerne blev samtidig instrueret i at 

stoppe alle udbetalinger på skader, idet der ikke på nuværende tidspunkt kan foretages ska-

desudbetalinger fra konkursboet.  

Der har været omfattende drøftelser, korrespondance og forhandlinger med skadesbehandlere, 

garantifonde i de forskellige jurisdiktioner og agenter, som rapporterer til genforsikringsselska-

berne i forhold til mulighederne for fortsat drift og skadesbehandling. Det bemærkes i den for-

bindelse, at størstedelen af konkursboets agenter og skadesbehandlere er udenlandske, hvor-

for agenterne og skadesbehandlerne ikke havde kendskab til den danske konkurslov, hvilket 

har medført behov for ganske omfattende drøftelser. Der har endvidere været drøftelser vedrø-

rende konkursens indtræden i øvrigt, om rammerne for honorering af skadesbehandlingen og 
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udgifter forbundet hermed samt specifik information vedrørende nye retssager anlagt efter kon-

kursdekretet og retssager anlagt før konkursens indtræden (jf. nærmere afsnit 7.9).  

Forløbet og status for processen i de enkelte jurisdiktioner beskrives i hovedtræk i det følgende. 

Drøftelser med agenter og skadesbehandlere pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 976 juristtimer fordelt på de syv jurisdiktioner. 

7.1.1 Danmark  

Indledningsvist bemærkes, at der på konkurstidspunktet var ca. 175 åbne skader relateret til 

indtegnede motorkøretøjsforsikringer i Danmark. 

Kuratellet har i den forgangne periode haft møder og haft løbende drøftelser og korrespondance 

med konkursboets danske skadesbehandler, herunder i relation til den fortsatte skadesbehand-

ling – både på et overordnet niveau og i relation til konkrete skadeskrav. De udestående/åbne 

skader udgør primært motoransvars- og kaskoskader.  

Endvidere har kuratellet haft drøftelser og korrespondance med den danske garantifond (Ga-

rantifonden for Skadesforsikringsselskaber) samt skadesbehandleren vedrørende tilrettelæg-

gelse af processen for betaling af de dækningsberettigede skader, der er omfattet af garanti-

fondens dækningsomfang. 

Drøftelserne pågår fortsat.   

7.1.2 Storbritannien 

Indledningsvist bemærkes, at der på konkurstidspunktet var ca. 12.200 åbne skader relateret til 

indtegnede motorkøretøjsforsikringer i Storbritannien. 

Kuratellet har i den forgangne periode haft drøftelser og korrespondance med konkursboets 

skadesbehandlere i Storbritannien, herunder i relation til den fortsatte skadesbehandling – både 

på et overordnet niveau og i relation til konkrete skadeskrav. De udestående/åbne skader udgør 

primært motoransvars- og kaskoskader. Hertil kommer, at Gefion har indtegnet få byggeska-

desforsikringer (”latent defect insurances”). 

Det bemærkes i den forbindelse, at der været behov for at flytte skadesporteføljen fra én ska-

desbehandler til en anden. Dette arbejde pågår fortsat. 

Endvidere har kuratellet løbende afholdt møder og haft løbende drøftelser med den engelske 

garantifond, FSCS (Financial Services Compensation Scheme), vedrørende FSCS’ dæknings-

område samt drøftelser af, hvordan rapportering af anmeldte skadeskrav skal ske over for FSCS 

via konkursboets skadesbehandlere. 

Drøftelserne pågår fortsat. 
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7.1.3 Italien 

Indledningsvist bemærkes, at der på konkurstidspunktet var ca. 59 åbne skader relateret til 

personskader på indtegnede skiforsikringer i Italien. 

Kuratellet har i den forgangne periode haft drøftelser og korrespondance med repræsentanten 

for de italienske skadesbehandlere i forhold til den fremadrettede skadesbehandling.  

Det bemærkes i den sammenhæng, at kuratellet har afholdt møde med det italienske finanstil-

syn, IVASS, der har oplyst, at den italienske garantifond (Consap-F.G.V.S) ikke yder dækning 

til disse skader. Ligeledes forefindes der ikke andre nationale garantifonde, der dækker de ita-

lienske skadeskrav.  

 

Drøftelserne pågår fortsat. 

7.1.4 Tyskland 

Gefion havde primært tegnet motoransvarsforsikringspolicer i Tyskland. På konkurstidspunktet 

var der ca. 1.300 åbne skader anmeldt under tyske motoransvarspolicer.  

Samtlige tyske forsikringsskader blev forud for konkursen håndteret af én skadesbehandler un-

der en rammeaftale om skadesbehandling på tværs af en række jurisdiktioner. Skadesbehand-

leren opsagde denne rammeaftale kort efter konkursbehandlingens indledning.  

Den tyske garantifond overtog skadesbehandlingen af den del af skadesporteføljen, der er om-

fattet af den tyske garantifonds dækningsområde.  

Det har vist sig svært at finde en ny skadesbehandler til behandling af de åbne skader, der ikke 

er omfattet af den tyske garantifonds dækningsområde. Kuratellet er på nuværende tidspunkt 

ved at afsøge mulighederne for at indgå en ny skadesbehandlerkontrakt vedrørende de reste-

rende krav.  

Drøftelserne med den tyske garantifond og mulige skadeshandlere pågår fortsat. 

7.1.5 Polen  

Gefion havde primært tegnet motoransvarsforsikringspolicer i Polen. På konkurstidspunktet var 

der ca. 1.000 åbne skader under motoransvarsforsikringer og en enkelt åben skade relateret til 

ulykkesforsikring (Personal Injury). 

I Polen havde Gefion haft en enkelt agent, som tegnede forsikringer for Gefion, og en enkelt 

skadesbehandler.  

Agenten havde forud for konkursen opsagt samarbejdet med Gefion og efterfølgende nægtet 

at udføre de afsluttende forpligtelser under kontrakten, herunder overlevering af forsikringsdata 

til Gefion. Agenten har derudover uretmæssigt tilbageholdt midler for omkring PLN 4 mio., som 
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umiddelbart tilkommer Gefion. Det har ikke været muligt at etablere kontakt med agenten efter 

konkursens indtræden og Konkursboet har på den baggrund engageret en polsk advokat, som 

forsøger at inddrive tilgodehavendet og de uretmæssigt tilbageholdte manglende skadesdata. 

Der er foreløbigt ikke opnået indbetaling af noget beløb eller overførsel af nogen skadesdata i 

den forbindelse.  

Under polsk ret skal ansvaret for skadesbehandlingen i Polen for alle åbne skader, eventuelt 

senere genåbnede skader og nye skader under motoransvarsforsikring, overtages af den Pol-

ske Forsikringsgarantifond ("UFG"). Kuratellet havde indledningsvist flere møder og løbende, 

omfattende korrespondance med UFG herom, herunder om UFG's mulighed for at rapportere 

skadesbehandling tilbage til konkursboet for at sikre midler hos Gefions genforsikring.  

Skadesbehandlingen er således i det væsentligste overtaget af UFG, som herefter vurderer om 

skaderne er dækningsberettiget under garantien fra UFG. Skader, som ikke dækkes helt eller 

delvist af UFG, dvs. krav uden fondsdækning, forventes herefter at blive anmeldt overfor Gefion.  

Kuratellet afsøger derfor mulighederne for at engagere en skadesbehandler i Polen til at hånd-

tere de mulige krav uden fondsdækning. Det var således ikke muligt at fortsætte med den eksi-

sterende skadesbehandler for dette, idet denne var omfattet af den rammeaftale, som en enkelt 

skadesbehandler havde med Gefion i flere jurisdiktioner. Da rammeaftalen blev ophævet, op-

hørte også aftalen med den polske skadesbehandler.   

Som følge af aftalens ophævelse og idet, der ikke kunne opnås ny individuel aftale om fortsat 

bistand til konkursboet, modsatte den eksisterende skadesbehandler sig endvidere at overføre 

de skadesdata, som var nødvendige for UFG's – og Gefions – videre skadesbehandling. De var 

således af den opfattelse, at de ikke var forpligtet hertil uden særskilt betaling herfor.  

Kuratellet måtte således indgå i drøftelser og forhandlinger herom, idet dataene lovmæssigt 

skulle overføres til UFG, hvilken pligt påhvilede Gefion som forsikringsgiver. Den betaling, som 

indledningsvist, blev krævet af skadesbehandleren var et uforholdsmæssigt stort beløb for en 

bistand, som alene skulle bestå i dataoverførsel. Efter visse forhandlinger blev konkursboet og 

den tidligere skadesbehandler dog enige om en aftale, hvor skadesbehandleren overførte data 

mod konkursboets betaling af et væsentligt mindre og mere rimeligt beløb.  

Dataene er herefter overført til UFG, som har iværksat skadesbehandling.  

Drøftelserne med UFG pågår fortsat.  

7.1.6 Frankrig 

På konkurstidspunktet havde Gefion registreret ca. 3.500 åbne skader i Frankrig. De franske 

policer og deraf anmeldte skader relaterer sig primært til motoransvarsforsikringer, mens ca. 75 

af de åbne skader vedrører erhvervsejendomsforsikringer. 

Skadesbehandlingen i Frankrig var forud for konkursen fordelt på fem forskellige skadesbe-

handlere, der varetog den samlede skadesbehandling forbundet med policer tegnet i Frankrig.  
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Kuratellet har valgt at fortsætte aftalerne om skadesbehandling med de eksisterende skades-

behandlere, hvor dette har været muligt.  

En af de eksisterende franske skadesbehandlere var omfattet af en rammeaftale med en anden 

skadesbehandler om skadesbehandling på tværs af en række jurisdiktioner, herunder Frankrig. 

Rammeaftalen blev kort efter konkursens indledning ophævet.  

Kuratellet er på baggrund af denne opsigelse ved at forhandle en ny enkeltstående skadesbe-

handleraftale om den fremadrettede behandling af den skadesportefølje, der er omfattet af ram-

meaftalens ophævelse. Kuratellet er blevet oplyst, at der fortsat er sket skadesbehandling af 

den opsagte skadesportefølje uanset opsigelsen af rammeaftalen.  

Drøftelserne med de franske skadesbehandlere pågår fortsat. 

7.1.7 Irland 

Som i de øvrige jurisdiktioner, havde Gefion primært tegnet policer vedrørende motoransvar i 

Irland, men også i mindre omfang policer vedrørende medarbejderansvar, husholdning og of-

fentligt ansvar. På konkurstidspunktet var der ca. 730 åbne skader. Heraf vedrørte halvdelen 

policer, der var tegnet af Gefion som co-assurance sammen med Qudos Insurance A/S (nu 

under konkurs). 

Gefion havde forud for konkursen tre agenter og skadesbehandlere i Irland. Kuratellet har vide-

reført skadebehandleraftalerne med to af disse, mens den sidste skadesbehandler ikke øn-

skede at fortsætte skadebehandlingen på de aftalte vilkår med Gefion forud for konkursen. Ku-

ratellet har derfor flyttet denne skadesportefølje til en ny skadesbehandler.  

Kuratellet har endvidere haft drøftelser med de irske skadesbehandlere, der fortsat pågår. 

7.2 Informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte  

Kuratellet er i henhold til § 10 i bekendtgørelsen om forsikringsselskabers rekonstruktion, kon-

kurs, tvangsopløsning eller likvidation forpligtet til at orientere kendte kreditorer, herunder for-

sikringstagerne og skadelidte, om konkursens indtræden og retsvirkningerne forbundet hermed. 

Kuratellet har udarbejdet informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte i Gefion, hvori 

kuratellet har oplyst om konkursens virkninger og den fortsatte skadesbehandling. 

 

Informationsskrivelserne blev oversat til de nationale sprog i de jurisdiktioner, hvor Gefion drev 

forsikringsvirksomhed og sendt til forsikringstagere og skadelidte gennem de lokale agenter og 

skadesbehandlere, som var i besiddelse af kontaktinformationerne på modtagerne.  

 

Informationsskrivelserne er på nuværende tidspunkt udsendt til forsikringstagere i henholdsvis 

Danmark, Frankrig, Irland, Italien og en del af Storbritannien. Ligeledes er skrivelserne lagt ud 

til orientering på konkursboets hjemmeside, www.gefioninsurance.com. 
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Der er ikke udsendt orienteringsbreve direkte til forsikringstagere og skadelidte i Tyskland, idet 

konkursboet ikke er i besiddelse af de nødvendige data. Et orienteringsbrev om konkursen og 

dens virkninger er offentliggjort på Gefions hjemmeside. 

Der er ikke udsendt orienteringsbreve til forsikringstagere og skadelidte i Polen, idet konkurs-

boet ikke har været i besiddelse af den nødvendige data. Endvidere skal skadesbehandlingen 

efter polsk ret overtages af den polske garantifond (UFG), hvorfor nærmere information omkring 

anmeldelse har afventet nødvendige oplysninger fra UFG. UFG har den 9. august 2021 og den 

1. oktober 2021 offentliggjort oplysninger på sin hjemmeside til de polske forsikringstagere og 

skadelidte om Gefions konkurs og om anmeldelse til UFG.  

Kuratellet har derudover oprettet særskilte e-mailpostkasser til håndtering af de løbende hen-

vendelser fra forsikringstagerne. Det bemærkes, at henvendelserne i den forgangne periode 

primært har vedrørt spørgsmål om status på igangværende skadessager samt anmeldelse af 

krav til konkursboet. Kuratellet håndterer og besvarer løbende henvendelserne i e-mailpostkas-

serne, ligesom kuratellet løbende sørger for registrering af anmeldte krav i gældbogen.  

Arbejdet pågår således fortsat. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 46 juristtimer.  

7.3 Garantifonde  

Kuratellet har været i kontakt med skadesgarantifondene i de respektive jurisdiktioner, hvor Ge-

fion har drevet forsikringsvirksomhed, med henblik på at fastlægge fondenes dækningsområde 

og etablere en procedure omkring fondenes forsikringsudbetalinger inden for dækningsområ-

det.  

Dækningsområdet varerier fra jurisdiktion til jurisdiktion og er løbende håndteret på landebasis. 

7.3.1 Danmark  

Kuratellet har i den forgangne periode løbende haft korrespondance og drøftelser med den 

danske garantifond (Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber) vedrørende de skadeskrav, 

der er omfattet af garantifondens dækningsområde. Drøftelserne har primært vedrørt tilrette-

læggelse af proceduren og betalingsflowet til betaling af de godkendte skadeskrav. 

Kuratellet har endvidere haft drøftelser med Dansk Forening for International Motorkøretøjsfor-

sikring ("DFIM"), der fungerer som motorgarantifond indenfor grøntkortordningen.  

Drøftelserne pågår fortsat.  

7.3.2 Storbritannien 

Kuratellet har i den forgangne periode løbende haft ugentlige møder med den britiske garanti-

fond (FSCS) vedrørende håndtering af de skadeskrav, der er omfattet af FSCS’ 
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dækningsområde. Drøftelser har i den forgangne periode primært vedrørt tilrettelæggelsen af 

proceduren og betalingsflowet til betaling af de godkendte skadeskrav samt drøftelse af den 

fortsatte skadesbehandling hos de tilknyttede skadesbehandlere.  

Endvidere har kuratellet haft overordnede drøftelser omkring processen og dokumentationskra-

vene for FSCS’ anmeldelse af deres subrogationskrav over for konkursboet. Disse drøftelser 

pågår fortsat. 

7.3.3 Italien 

Kuratellet har i den forgangne periode haft drøftelser med det italienske finanstilsyn (IVASS) 

omkring konkursens indtræden med henblik på afdækning af eventuel garantifondsdækning. 

IVASS oplyste i den forbindelse, at der ikke var nogen nationale garantifondsordninger i Italien, 

der yder dækning til de italienske skadelidte, hvorfor de italienske skadelidtes krav alene udgør 

et krav mod konkursboet. 

IVASS holdes løbende orienteret omkring skadesbehandlingen.  

7.3.4 Tyskland 

Kuratellet har under konkursbehandlingen været i dialog med den tyske garantifond (VOH) om-

kring fondens dækningsområde og håndtering af afmeldte forsikringsskader under tyske forsik-

ringspolicer.  

Som beskrevet under afsnit 7.1.4 opsagde Gefions skadebehandler i Tyskland rammeaftalen 

om skadesbehandlingen umiddelbart efter konkursen. VOH har efterfølgende overtaget ska-

desbehandlingen af krav omfattet af VOH's dækningsområde.  

VOH håndterer således på nuværende tidspunkt skadelidtes krav under motoransvarsforsikrin-

ger, hvor tredjemand er blevet pådraget en tings- eller personskade, eller hvor forsikringstage-

ren under forsikringspolicen har lidt personskade.  

Drøftelserne pågår fortsat.  

7.3.5 Polen  

Kuratellet har i forbindelse med konkursens indtræden haft dialog med to offentlige fonde – 

UFG, som nævnt i afsnit 7.1.5, og det polske grønkortbureau "the Polish Motor Insurance Bu-

reau" ("PBUK").  

UFG dækker og håndterer alle skadelidtes krav under motoransvarsforsikringer, hvor skaden 

er indtrådt i Polen mellem en polsk forsikringstager og en polsk skadelidt. Dette foregår efter 

processen, som beskrevet ovenfor i afsnit 7.1.5. Kuratellet er ikke oplyst om konkrete begræns-

ninger i UFG's dækningsområde så længe, der er tale om en skade under en motoransvarsfor-

sikring.  
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PBUK håndterer de skader, der er omfattet af grøntkortordningen, dvs. skader, hvor skaden har 

et grænseoverskridende element. Dette vil typisk være skader, som en polsk forsikringstager 

enten har forvoldt udenfor Polen, eller som en polsk borger har lidt udenfor Polen. PBUK har 

foreløbigt rapporteret om modtagelse af ca. 75 af sådanne skader fra andre grøntkortbureauer. 

I disse tilfælde er skaderne allerede behandlet af et grønkortbureau i et andet land, som derefter 

anmoder om dækning hos PBUK, når skaden har været forvoldt af en polsk forsikringstager. 

Drøftelserne med UFG og PBUK pågår fortsat.   

7.3.6 Frankrig 

Kuratellet har løbende været i kontakt med den franske skadesgarantifond, Fonds de Garantie 

des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) med henblik på at fastslå fondens dæk-

ningsområde i relation til de franske krav.  

Kuratellet har sammen med FGAO og Gefions eksterne skadesbehandlere fastlagt en proce-

dure omkring anmeldelsen af færdigbehandlede skader til FGAO med henblik på dækning heraf 

samt rapportering fra FGAO til konkursboet vedrørende udbetalte skader.  

FGAO har i henhold til fransk lovgivning overtaget den direkte skadesbehandling af anmeldte 

personskader med en mén grad på 50% eller derover samt tilsvarende personskader.  

FGAO indtræder i skadelidtes krav mod konkursboet i det omfang FGAO har udbetalt en dæk-

ningsberettiget skade til skadelidte.  

Drøftelserne med FGAO pågår fortsat. 

7.3.7 Irland 

Kuratellet har været i drøftelser med den irske garantifond med henblik på at afdække garanti-

fondsdækningen i Irland og etablere en proces for håndteringen af de krav, der er dækket under 

en eventuel garantifondsdækning.  

Disse drøftelser pågår fortsat. 

7.4 Reassurance 

Indledningsvist bemærkes, at konkursboets væsentligste aktiv udgør Selskabets reassurance-

tilgodehavende og fremtidige krav under genforsikringskontrakterne. Kuratellet har som følge 

heraf et indgående fokus på at sikre konkursboets reassurancetilgodehavender, herunder 

blandt andet ved at sikre en forsvarlig skadesbehandling og korrekt rapportering til konkursbo-

ets reassurandører. 

 

I forlængelse af konkursdekretets afsigelse har kuratellet gennemgået samtlige reassuranceaf-

taler for at skabe et overblik over konkursboets forpligtelser, herunder særligt i relation til kon-

kursboets rapportering til reassurandørerne og de løbende mellemværender med 
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reassurandørerne. Herudover har kuratellet opnået overblik over konkursboets interne proces-

ser relateret til reassurancen.  

 

Kuratellet vil i den kommende periode have et særligt fokus på at få udarbejdet detaljerede 

forretningsgange på de respektive IT-systemer tilknyttet reassurancen, samt i forhold til kon-

kursboets medarbejderes øvrige arbejdsopgaver, der relaterer sig til reassurancen. Dette med 

henblik på en overholdelse af krav og frister i kontrakterne til ultimativ sikring af konkursboets 

reassurancetilgodehavende og fremtidige krav under genforsikringskontrakterne. 

 

Det bemærkes i den forbindelse for god ordens skyld, at Gefion såvel under likvidationen samt 

tidligere havde fokus på at øge selskabets likviditet via kommutering af en stor del af selskabets 

reassurancekontrakter. Kuratellet har således i den forgangne periode ligeledes anvendt tid på 

at gennemgå kommuteringsaftalerne med henblik på at opnå et overblik over den tilbagevæ-

rende reassurancedækning.  

 

Endvidere fremsendte kuratellet i forlængelse af konkursdekretets afsigelse informationsskri-

velse til alle brokere (mæglere), der således fungerede som mellemmand mellem Gefion og de 

respektive reassurandører forud for konkursen, hvori brokerne og reassurandørerne blev orien-

teret om konkursen samt kuratellets fremadrettede arbejde i konkursboet. Der blev i forlængelse 

heraf afholdt møder med relevante brokere og reassurandører med henblik på at sikre identifi-

kation og afklaring af udeståender samt sikring af det fremtidige samarbejde – ultimativt til sik-

ring af konkursboets reassurancetilgodehavende og fremtidige krav under genforsikringskon-

trakterne. 

 

Kuratellet har endvidere haft drøftelser med flere reassurandører vedrørende den fortsatte ska-

desbehandling og den deraf følgende rapportering til reassurandørerne, og reassurandørernes 

betaling af konkursboets tilgodehavender og fremtidige krav under genforsikringskontrakterne. 

Der er i den forbindelse foretaget nærmere undersøgelser af, hvorvidt en reassurandør i hen-

hold til kontrakten er forpligtet til at betale skadesbehandlingsomkostninger til konkursboet på 

den genforsikrede andel.  

 

Endelig har kuratellet vurderet konkursboets forpligtelser vedrørende præmiebetaling til reas-

surandørerne. 

 

Undersøgelserne og drøftelserne med reassurandørerne pågår fortsat, og forventes at blive 

intensiveret i de kommende måneder.  

 

Kuratellets arbejde med sikring af konkursboets reassurancetilgodehavende har foreløbigt af-

stedkommet, at der er indbetalt i alt ca. GBP 1.975.500, EUR 695.600 samt PLN 927.000, sva-

rende til i alt ca. DKK 22.385.000 til konkursboet relateret til reassurance. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 339 juristtimer 
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7.5 Håndtering af gensidigt bebyrdende aftaler  

Kuratellet var som ovenfor under afsnit 7.1 beskrevet i kontakt med Gefions forretningspartnere, 

agenter og skadesbehandlere i umiddelbar forlængelse af konkursens indtræden med henblik 

på at sikre den fortsatte afvikling af Gefions forsikringsvirksomhed og den dermed forbundne 

skadesbehandling.  

Konkursboet er endvidere indtrådt i en række aftaler, der var nødvendige for at opretholde drif-

ten og et mindre kontorhold til understøttelse af den fortsatte afvikling.  

Kuratellet har i forbindelse hermed gennemgået Gefions gensidigt bebyrdende aftaler med hen-

blik på at vurdere, hvilke der var nødvendige at opretholde. Kuratellet har på denne baggrund 

været i kontakt med Gefions medkontrahenter med henblik på at drøfte boets indtræden i afta-

leforholdene og herunder afholdt møder med it-leverandører mv.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 31 juristimer.  

7.6 Håndtering af lejemål og driftsaktiver  

Gefion drev forud for konkursen virksomhed fra lejede lokaler på adressen Østergade 10, 1100 

København K, hvor Selskabets lejekontrakt omfattede bygningens 2., 3. og 4. sal.  

Kuratellet har efter forhandlinger med udlejer indskrænket boets lejemål til alene at omfatte 2. 

sal. Konkursboet er således ikke indtrådt i lejekontrakten for de to øvrige etager, der er tilbage-

leveret til udlejer.  

Gefions inventar i lejemålet består primært af kontorinventar, kontorartikler samt it-udstyr. In-

ventaret blev forud for konkursen solgt i henhold til en vurderingsrapport, men henstår fortsat i 

lejemålet til Gefions benyttelse.  

Der er på arbejdet forbundet med lejemålet anvendt ca. 24 juristtimer.  

7.7 Håndtering af medarbejdere 

Gefion havde på konkurstidspunktet 12 medarbejdere ansat i Danmark og Storbritannien samt 

aftaler med yderligere 6 selvstændige konsulenter. Af hensyn til den fortsatte drift i konkursboet 

og for derved at begrænse passiverne i boet, valgte kuratellet at indtræde i flere ansættelses-

forhold og konsulentaftaler.  

Kuratellet har i forbindelse hermed gennemgået ansættelses- og aftaleforholdene for de enkelte 

medarbejdere og konsulenter samt haft drøftelser med Gefions nøglemedarbejdere med hen-

blik på at vurdere behovet for at videreføre de enkelte aftaleforhold.  

Kuratellet har i forlængelse heraf udsendt information til konkursboets medarbejdere og konsu-

lenter om konkursens indtræden og retsvirkningerne heraf, ligesom kuratellet løbende har drøf-

tet det fortsatte ansættelsesforhold med de enkelte medarbejdere. 



 

 

18 
Sagsnr. 1042774 Sagsnr. 1042774 

Der er på arbejdet forbundet med håndteringen af boets medarbejdere anvendt ca. 57 juristti-

mer.  

7.8 Håndtering af anmeldelser i boet 

På konkurstidspunktet var der i alt ca. 20.000 åbne skader fordelt over de syv jurisdiktioner, 

herunder i Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Polen, Storbritannien og Tyskland. Heraf vedrørte 

ca. 12.200 skader Storbritannien.  

Derudover er der anmeldt yderligere ca. 18.000 skader vedrørende Tyskland, hvilket relaterer 

sig til en igangværende retssag i Tyskland, jf. nedenfor afsnit 7.9.1. 

For at sikre, at konkursboet kommer i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger vedrørende ska-

deskravene, har kuratellet i den forgangne periode påbegyndt udvikling af en ny gældbog, der 

dels kan håndtere antallet af forventede skadesanmeldelser og dels kan håndtere mængden af 

data vedrørende de respektive skadeskrav. Hertil kommer, at der i gældbogen vil blive udviklet 

en funktion, der muliggør en semiautomatiseret indlæsning af en større mængde data.  

Arbejdet med udvikling af den nye gældbog pågår således fortsat.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 200 juristtimer. 

7.9 Retssager 

Overordnet er konkursboet indtrådt i en række retssager anlagt mod Gefion før konkursdekre-

tets afsigelse. Hertil kommer, at konkursboet er blevet sagsøgt i en række sager efter konkurs-

dekretets afsigelse.  

For så vidt angår retssagerne anlagt mod konkursboet før dekretets afsigelse, omhandler disse 

i væsentligt omfang afviste skadessager, hvor skadelidte har været uenig i skadesbehandlerens 

afgørelse. Kuratellet har besluttet at videreføre en overvejende del af disse retssager for at 

begrænse konkursboets passiver. Disse retssager om enkeltstående skadeskrav håndteres ho-

vedsageligt af eksterne advokater i overensstemmelse med aftalerne indgået mellem de re-

spektive skadesbehandlere/agenter og Gefion, undtaget dog i Tyskland og Polen. De berørte 

skadesbehandlere/agenter og advokater har således fået kuratellets tilladelse til at videreføre 

de igangværende retssager anlagt mod Gefion før dekretets afsigelse.  

Endvidere har kuratellet udarbejdet og fremsendt skrivelse til skadesbehandlerne og agenter 

omkring proceduren for retssager anlagt mod konkursboet efter dekretets afsigelse, således at 

kuratellet sikrer afvisning af sagerne i overensstemmelse med Solvens II-direktivets art. 274 og 

konkurslovens kapitel 16. Kuratellet følger disse sager tæt, og kuratellet er således løbende 

involveret i behandlingen af disse sager. 

I Tyskland og Polen håndteres de anlagte retssager af eksterne advokater i direkte dialog med 

kuratellet, idet samarbejdet med de tidligere skadesbehandlere er ophørt. Særligt i Polen har 
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der været et ganske omfattende indledende arbejde forbundet med at instruere advokaterne i 

videreførelse af disse retssager, betydningen af den danske konkurs, Solvens II-direktivet mv.  

Retssager, der tidligere blev håndteret direkte af Gefion, håndteres nu af kuratellet. 

Udover retssagerne om de afviste skadessager, verserer der derudover retssager mod Gefion, 

hvor biludlejningsfirmaer har påstået, at Gefion er erstatningsansvarlig i anledning af tegnings-

stoppet den 23. marts 2020. Gefion har i disse sager modkrav, som fortsat gøres gældende 

overfor modparterne. Sagerne føres af eksterne advokater i Tyskland, hvor sagerne verserer.   

Foruden sager anlagt mod Gefion, har kuratellet derudover valgt at indtræde i og videreføre en 

række sager anlagt af Gefion forud for konkursens indtræden. Disse retssager vedrører inddri-

velse af en række tyske forsikringstageres ubetalte præmier, sager vedrørende inddrivelse af 

regreskrav samt en større retssag i Storbritannien om mangelfuld skadesbehandling – såkaldt 

”leakage”.  

Kuratellet har i forbindelse med retssagerne anvendt tid på drøftelser og møder med de eks-

terne advokater, som repræsenterer konkursboet i de igangværende sager. 

Arbejdet relateret til retssagerne pågår således fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 194,5 juristtimer. 

7.9.1 Charterline 

I forhold til sager mod konkursboet skal særligt fremhæves, at kuratellet i den forgangne periode 

har anvendt tid på en sag anlagt af Charterline Fuhrpark Service GmbH (herefter "Charterline") 

mod Gefion i Tyskland. Sagen drejer sig overordnet om, hvorvidt Gefion var bundet af en for-

sikringsrammeaftale med Charterline, eller om Gefion kunne hæve aftalen uden at skulle tilba-

gebetale præmie, som følge af forkerte oplysninger om risiko afgivet af Charterline til Gefion. 

Gefion havde i første instans opnået medhold ved dom af 3. april 2020, hvilken dom blev om-

stødt den 19. maj 2021 af den tyske appelret. Appelretten fandt i lighed med domstolen i første 

instans, at Charterline havde givet forkerte oplysninger, men fandt ikke, at Gefion ville have 

undladt at indgå forsikringsrammeaftalen, havde de rigtige oplysninger været afgivet. Kuratellet 

er ikke enige i dommen og har ansøgt om tilladelse til at indbringe sagen for den tyske forvalt-

ningsdomstol som 3. instans. 

7.9.2 Staveley Head 

Ved konkursens indtræden verserede en retssag ved the High Court of Justice of England and 

Wales anlagt mod en tidligere agent i Storbritannien, en af agenten udpeget skadesbehandler, 

en underleverandør til førnævnte skadesbehandler samt endelig agentens ansvarsforsikrings-

selskab for mangelfuld/utilstrækkelig skadesbehandling. Retssagen vedrører mangelfuld ska-

desbehandling 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 
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forudsatte og således havde medført "leackage". "Leackage" beskriver det forhold, at der blev 

godkendt og udbetalt skader, som helt eller delvist ikke skulle have været dækket under forsik-

ringen, fx som følge af manglende forsikringsdækning for skaden eller, at skaden var blevet 

anerkendt med et for højt beløb.  

Sagens værdi er ved anlæg skønnet i niveau GBP 8,9 mio. baseret på det tab, som blev påført 

Gefion ved den mangelfulde skadesbehandling. Retssagen varetages af eksterne advokater i 

Storbritannien.  

7.10 Ledelsesansvarsundersøgelser 

Kuratellet er i den forgangne periode påbegyndt de indledende undersøgelser af ledelses-

ansvar. Til brug herfor har kuratellet indhentet et større materiale, som kuratellet er påbe-

gyndt gennemgang af.  

 

Kuratellets undersøgelsesarbejde pågår således fortsat.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 194 juristtimer. 

 

7.11 Bobehandlingen i øvrigt  

Kuratellet modtager løbende henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte vedrørende kon-

kursen, som kuratellet håndterer, herunder blandt andet spørgsmål omkring anmeldelse af nye 

skader samt spørgsmål til allerede indtrådte skader.  

 

For at oplyse berørte parter i videst muligt omfang omkring konkursen og dennes retsvirkninger, 

opdaterer kuratellet endvidere løbende konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 49 juristtimer. 

8 Næste kreditorinformation 

Kreditorinformation nr. 4 vil blive sendt til skifteretten og de kendte kreditorer, der forventes at 

kunne opnå dividende, senest 6 måneder fra i dag.  

9 Kreditorudvalg  

En kreditor har fremsat begæring om, at der nedsættes et kreditorudvalg, jf. konkurslovens § 

108, stk. 2. Sø- og Handelsretten har besluttet foreløbigt at nedsætte kreditorudvalget, der fo-

reløbigt alene er bemandet med en repræsentant for EMobG (oprindeligt Charterline) som ene-

ste medlem. Omkostningerne forbundet med udvalgets arbejde afholdes frem til skiftesamlin-

gen den 19. november 2021 af EMobG. Kreditorudvalget er nedsat på vilkår om, at kreditorerne 

informeres herom ved udsendelse af denne kreditorinformation, således at kreditorer, der måtte 
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have en holdning til nedsættelse og en fremtidig sammensætning af udvalget vil kunne udtale 

sig herom på nedennævnte skiftesamling. 

Der afholdes på baggrund heraf skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 

2. sal, 1256 København K, til nedsættelse af kreditorudvalg, fredag den 19. november 2021 kl. 

10.00. 

Indkaldelsen blev bekendtgjort i Statstidende den 10. juli 2021. Der vil ikke blive udsendt sær-

skilt meddelelse til kreditorerne herom. 

10 Henvendelser vedrørende konkursboet 

Henvendelser vedrørende konkursboet kan ske til kurator, advokat Søren Aamann Jensen, og 

advokat Charlotte Damsbo Lose, Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 

Hellerup, på telefon 3945 2800 eller pr. e-mail til clo@accura.dk samt til bobehandler Jeanette 

Hansen på telefon 3945 3954 eller pr. e-mail jhn@accura.dk eller til kurator, advokat Boris Fre-

deriksen, og advokat Mathias Juul Holter, Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København 

V, pr. e-mail bor@poulschmith.dk eller mho@poulschmith.dk    

Henvendelser vedrørende anmeldelse af krav skal rettes til gefion-claims@poulschmith.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Boris Frederiksen   Søren Aamann Jensen 

Partner, Poul Schmith  Partner, Accura Advokatpartnerselskab 


