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Som kuratorer i Gefion Finans A/S ("Gefion") under konkurs sendes hermed en statusoversigt for kon-

kursboet. 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. 

 Kreditorinformation nr. 3 efter konkurslovens § 125, stk. 2, der blev sendt til samtlige kendte 

kreditorer og skifteretten den 8. oktober 2021 

1 Oversigt over aktiver og passiver 

Boets aktiver og passiver er opgjort i EUR med en omregningskurs til danske kroner på 743,65, der var 

kursen på tidspunktet for dekretets afsigelse. Indledningsvis skal det understreges at opgørelsen af 

aktier og passiver er behæftet med betydelig usikkerhed i såvel opadgående som nedadgående retning, 

idet der er foretaget en række skøn over de fremtidige indtægter og krav, herunder opgørelsen af gen-

forsikringstilgodehavenderne. Hertil kommer, at betalingsevnen hos visse debitorer er ukendt.  

 

1.1.1 Likvide midler   

Pr. dekretdagen var der et indestående på Gefions bankkonti på 

DKK 41.395.657,72 (svarende til EUR 5.568.267). Den 31. decem-

ber 2021 udgjorde konkursboets likvide indestående EUR 

10.957.343. 

Forøgelsen af likvide midler skyldes primært indbetalinger fra Ge-

fions genforsikringskontrakter på i alt EUR 7.163.272,25 og indbe-

talinger fra øvrige tilgodehavender fra forsikringstagere og forsik-

ringsagenter/mæglere på i alt EUR 132.160,44.  

Gefions likvidbeholdning påvirkes af de løbende omkostninger der 

er forbundet med videreførelsen af driften i konkursboet og afvik-

lingen af den tilbageværende skadesportefølje. Der har siden kon-

kursdekretets afsigelse været afholdt udgifter forbundet med vide-

reførelsen af driften på i alt EUR 1.922.355,93 hvilket er fragået 

den likvide beholdning.  

Den likvide beholdning medtages til (opgjort pr. 31. december 

2021) EUR 10.957.343,00
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1.1.2 Midler fra genforsikring    

Gefions aktiv i form af genforsikringsmidler, består af (i) genforsik-

ringsandelen af den tekniske reserve (forventet tilgodehavende) 

og (ii) aktualiserede genforsikringstilgodehavender hos genforsik-

ringsselskaber. De samlede genforsikringsmidler udgjorde på de-

kretdagen EUR 161.303.059. 

(i)    Genforsikringsandelen af den tekniske reserve (forventet til-

godehavende) 

Gefion havde på dekretdagen et bogført forventet tilgodehavende 

på EUR 140.054.995, bogføringsmæssigt beregnet som en andel 

af præmie- og erstatningshensættelserne (de tekniske reserver). 

Dette forventede tilgodehavende var pr. 31 december 2021 EUR 

132.173.391. Størrelsen af det endelige tilgodehavende vil vari-

ere afhængigt af skadesniveauet på de indrapporterede og be-

handlede skadeskrav. 

(ii)    Aktualiserede genforsikringstilgodehavender  

Gefions aktualiserede tilgodehavender mod genforsikringsselska-

ber udgjorde på dekrettidspunktet EUR 21.248.064. Disse tilgo-

dehavender udgjorde den 31. december 2021 EUR 22.430.429, 

som følge af boets forsatte skadesbehandling og skadesudbeta-

linger foretaget af de lokale skadesgarantifonde, der har aktuali-

seret en del af de forventede tilgodehavender beskrevet under (i). 

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 vedrørende udviklingen i dette 

aktiv. 

De samlede forventede genforsikringsmidler medtages til den 

bogførte værdi pr. 31. december 2021 med samlet  
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154.603.820,00

1.1.3 Tilgodehavender  

Debitorer - forsikringstagere 

Gefions tilgodehavender hos forsikringstagere udgjorde på dekret-

tidspunktet EUR 11.235.808. 

Disse tilgodehavender udgjorde pr. 31. december 2021 EUR 

14.704.123. Tilgodehavenderne medtages foreløbigt til den bog-

førte værdi  EUR 14.704.123,00
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Tilgodehavender hos forsikringsagenter/mæglere  

Gefions tilgodehavender hos forsikringsagenter/mæglere ud-

gjorde på dekrettidspunktet EUR 25.549.297.  

Disse tilgodehavender udgjorde pr. 31. december 2021 EUR 

10.783.622.  

Kuratellet har som led i bobehandlingen undersøgt en række af 

tilgodehavenderne. Forsikringsagenter/mæglere har gjort indsi-

gelser mod kravene, og der er foreløbigt ikke modtaget indbeta-

linger af nogen af disse tilgodehavender. Kuratellet vurderer aktu-

elt indsigelserne og om tilgodehavenderne skal søges yderligere 

inddrevet, herunder eventuelt via civile søgsmål, jf. også afsnit 

3.6. Foruden disse indsigelser, påvirkes udviklingen i tilgodeha-

venderne af afskrivninger, som nærmere beskrevet under 2.1 

Tilgodehavenderne medtages foreløbigt til den bogførte værdi 

(pr. 31. december 2021) 
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10.783.622,00

Tilgodehavende mellemregning  

Pr. 31. december 2020 havde Gefion et mindre tilgodehavende hos 

Gefion GICA på DKK 30.652,85. Gefion GICA er opløst ved likvi-

dation den 5. maj 2021 uden midler til kreditorer og/eller Gefion 

som eneejer. EUR 0,00

1.1.4 Inventar, IT, driftsmidler og driftsmateriel  

Gefions inventar bestod primært af kontorinventar, kontorartikler 

samt it-udstyr. Inventaret blev vurderet under likvidationen. Der 

blev under likvidationen indgået aftale om salg mod betaling af 

DKK 515.500, svarende til EUR 69.320, jf. i øvrigt afsnit. 4.5 ne-

denfor. Beløbet blev indbetalt på konkursboets bankkonto primo 

2022, og er derfor foreløbigt ikke medtaget i opgørelsen af boets 

likvide beholdning i afsnit 1.1.1.  EUR 69.320,00

1.1.5 Opmagasineret inventar  

Gefion havde ældre inventar opmagasineret. Der var hovedsage-

ligt tale om skriveborde og ældre elektronik. Kuratellet har solgt in-

ventaret på auktion, hvilket har medført et provenu til boet på DKK 

812,50.Beløbet blev indbetalt til boet primo 2022, og er derfor 
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foreløbigt ikke medtaget i opgørelsen af boets likvide beholdning i 

afsnit 1.1.1. 

EUR 109,26

1.1.6 Deposita  

Gefion drev virksomhed fra lejede lokaler beliggende Østergade 

10, 2-4, 1100 København K. Huslejedepositummet var pr. 31. maj 

2021 bogført til DKK 441.286,36. Lejekontrakten indeholdt vilkår 

om en længere uopsigelighedsperiode, ligesom der påhvilede Ge-

fion en istandsættelsesforpligtelse. Konkursboet er fraflyttet dette 

lejemål uden udbetaling af depositum, jf. nærmere afsnit 4.5. De-

positummet udgør derfor ikke et aktiv i konkursboet. 

 

 

 

EUR 

 

 

 

0,00

1.1.7 Verserende retssager  

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

forud for konkursen, jf. punkt 4.8. Kuratellet har blandt andet 

sammen med boet efter Qudos Insurance A/S valgt at indtræde i 

en større retssag med en sagsværdi i niveau GBP 8.800.000. 

Retssagen er forligt mod aftale om de sagsøgtes betaling af GBP 

2.400.000 mio., hvoraf konkursboets andel udgør GBP 666.861,32 

(EUR 777.002,07), som nærmere beskrevet i afsnit Fejl! Henvis-

ningskilde ikke fundet.. Konkursboet har endvidere valgt at anke 

en 2. instans afgørelse i Tyskland, med en sagsværdi på ca.  EUR 

26.000.000, som nærmere beskrevet i afsnit 4.8.1. Der verserer 

endvidere en række retssager vedrørende regres for 

forsikringsudbetalinger, hvor kuratellet løbende vurderer, hvorvidt 

disse skal videreføres. Retssagerne medtages foreløbigt til 

erindringsværdi.  EUR 777.002,07

Aktiver i alt (foreløbig) EUR 191.895.340,33

 

Til ovenstående bemærkes, at kuratellet har opretholdt tre af Gefion' tidligere bankkonti som et 

led i den fortsatte drift. Der modtages løbende indbetaling af tilgodehavender, genforsikringstil-

godehavender, forligsbeløb, omkostningsrefusioner mv., ligesom der løbende foretages betaling 

af omkostningerne til den fortsatte drift. Indeståendet under konkursen ændrer sig dermed lø-

bende i takt med disse bevægelser.  
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1.2 Passiver 

1.2.1 Massekrav, jf. konkurslovens § 93 

Der er anmeldt massekrav for i alt EUR 78.971,98. Omkost-

ningerne ved boets behandling, herunder navnlig lønudbe-

talinger til medarbejderne og konsulenter, betaling af eks-

terne advokater, skadesbehandler og ekspertbistand i 

forbindelse med skadesbehandlingen, er medtaget under 

opgørelsen af boets likvider.  

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

78.971,98

1.2.2 Lønmodtagerkrav, jf. konkurslovens § 95 EUR 40.339,39

1.2.3 Usikrede krav, jf. konkurslovens § 97 EUR 35.620.128,01

1.2.4 Efterstillede krav, jf. konkurslovens § 98 EUR 151.839.534,79

Passiver i alt (foreløbig) EUR 187.578.974,17

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at ovennævnte oversigt over boets passiver er foreløbig 

og forbundet med usikkerhed, idet der fortsat modtages anmeldelser i konkursboet, herunder 

fra forsikringstagere og skadelidte, hvis krav endnu ikke er registreret i konkursboets gældbog, 

men foreløbigt er hensat som erstatningshensættelser (tekniske reserver). Erstatningshensæt-

telserne pr. 31. december 2021 udgjorde EUR 273.000.000, jf. nærmere afsnit 2.2. Erstatnings-

hensættelserne forventes at blive modsvaret af tilsvarende anmeldelser i konkursboet efterhån-

den som boets skadesbehandling færdiggøres. Dette indebærer, at der ikke er udsigt til 

dividende til lønmodtagerkrav, usikrede tilgodehavender eller efterstillede krav. 

2 De vigtigste regnskabstal for perioden siden seneste årsrapport og væsentlige afvigelser 

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

godkendt på en generalforsamling den 15. oktober 2020. 

I nedenstående skema fremgår Gefions aktiver og passiver i henhold til henholdsvis seneste 

årsrapport pr. 31.december 2019, bogført balance pr. 31. december 2020 og bogført balance 

pr. 31. maj 2021, samt den seneste ureviderede bogføringsbalance pr. 31. december 2021.  

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

genforsikringskontrakterne, der endnu ikke er realiseret, ligesom der er medtaget påregnede 

skadesudbetalinger, som endnu ikke er anmeldt i konkursboet. Der vil derfor være væsentlige 

uoverensstemmelser mellem opgørelsen af konkursboets aktiver og passiver opgjort under af-

snit 1, der alene medtager anmeldte krav, og nedenstående oversigt.  
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31. december 

2019

31. december 

2020

31. maj  

2021 

31. december 

2021

Tekniske reserver (total) EUR 346.193.867 219.164.813 205.636.430 273.000.923

Anden gæld  EUR 15.442.108 3.821.602 2.568.680 1.702.715

Garantifonds reserver EUR 0 0 0 30.226.608

Afsatte nedskrivninger EUR 0 0 0 13.219.559

Passiver i alt  EUR 361.635.975 222.986.415 208.205.110 318.149.805

 

Oversigten giver anledning til følgende bemærkninger om væsentlige afvigelser mellem årsrap-

port og den ureviderede balance, og konkursboets nuværende status. 

2.1 Aktiver 

Gefions primære aktiver bestod i den senest aflagt årsrapport pr. 31. december 2019 af tilgo-

dehavender relateret til genforsikringskontrakterne, tilgodehavender hos forsikringsagenter og 

skadesbehandlere, samt likvide midler.  

Gefions samlede fremtidige og aktualiserede tilgodehavender i henhold til genforsikringskon-

trakter viser en mindre reduktion pr. 31. december 2021, hvilket primært er relateret til skades-

udbetalinger foretaget af de lokale garantifonde og derfor modsvares af indbetalinger fra gen-

forsikringsselskaber. Disse indbetalinger afspejles i Gefions forøgede likvide midler, som også 

beskrevet under afsnit1.1.1. 

 

 

31. december 

2019

31. december 

2020

31. maj  

2021 

31. december 

2021

Genforsikring af tekniske 
reserver og tilgodeha-
vender EUR 289.657.869 177.526.188 161.303.059 154.603.820

Tilgodehavender forsik-
ringsagenter og mæglere EUR 49.910.052 31.123.906 25.549.297 10.783.622

Tilgodehavender forsik-
ringstagere EUR 22.782.084 12.113.305 11.235.808 14.704.123

Øvrige tilgodehavender 
og aktiver  EUR 3.388.370 3.461.496 3.136.476 3.084.476

Likvide midler EUR 6.847.138 3.066.993 5.568.267 10.957.343

Aktiver i alt  EUR 372.585.513 227.291.888 206.792.906 194.133.383
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De fremtidige tilgodehavender i henhold til genforsikringskontrakterne, bogføres som en andel 

af de tekniske reserver (præmie- og erstatningshensættelserne). Gefions genforsikringstilgo-

dehavender pr. 31. december 2021 er ikke forøget proportionelt med forøgelsen af de tekniske 

reserver, idet en væsentlig del af de opskrevne krav relaterer sig til policer, hvor den tilknyt-

tede genforsikring er blevet kommuteret inden konkursen.  

Som led i kuratellets arbejde med at skabe overblik over Gefions reserver og forventede tilgo-

dehavender, er der foretaget en intern revidering af de bogførte tilgodehavender hos forsikrings-

agenter og mæglere. Ved revideringen konstateredes fejlbogførte og forældede tilgodehaven-

der hos Gefions agenter samt et tilgodehavende hos en nu konkursramt agent. Der er samlet 

afskrevet EUR 13.100.000 millioner som følge heraf. Dette er den primære årsag til ændringen 

af de bogførte tilgodehavender hos forsikringsagenter og mæglere pr. 31. december 2021. 

2.2 Passiver 

Gefions primære passiver bestod pr. 31. december 2019 af tekniske reserver (præmie- og er-

statningshensættelser) og anden gæld forbundet med Gefions forsikrings- og skadesbehand-

lings aktiviteter. De tekniske reserver er alene bogføringsmæssige opgørelser af præmie- og 

erstatningshensættelserne, idet Gefions endelige erstatningsforpligtelser ikke kendes før ska-

desbehandlingen af den resterende skadesportefølje er tilendebragt.  

Gefions tekniske reserver er forøget væsentligt siden den 31. december 2020 og konkursens 

indtræden medio 2021, hvilket primært skyldes, at Gefion tabte en større tysk retssag kort for-

inden konkursen. Det medførte yderligere 18.000 skader som samlet er hensat til EUR 

54.100.000.. Retssagen er yderligere beskrevet under afsnit 4.8.1 De tekniske reserver er des-

uden forøget, som følge af at hensættelserne på en række større skadeserstatningskrav er 

eskaleret i takt med at skadernes reelle omfang er blevet klarlagt og i visse tilfælde yderligere 

kapitaliseret af lokale garantifonde, der har overtaget betalingsforpligtelsen overfor skadelidte. 

Dette har medført yderligere hensættelser på EUR 29.900.000. Det har samlet medført en for-

øgelse af de tekniske reserver på i alt EUR 84.000.000. Den fulde forøgelse afspejles ikke i de 

totale tekniske reserver pr. 31. december 2021, idet der samtidig er foretaget udbetalinger af 

erstatningskrav fra de lokale garantifonde, hvilket har medført en reducering af erstatningshen-

sættelserne.  

De lokale garantifondes regreskrav mod boet i anledning af skadesudbetalingerne udgør et krav 

i boet og er derfor medtaget som et hensat passiv fra den 31. december 2021. 

For at imødegå forventede tab på debitorer, herunder bestridte kommissionstilgodehavender 

hos agenter, bestridte genforsikringstilgodehavender og præmierestancer, er der foretaget en 

ekstra hensættelse på i alt EUR 13.200.000 millioner. 

Pr. 31. december 2021 var den bogførte egenkapital negativ med EUR -124.016.421. Den i 

dette afsnit beskrevne forøgelse af de tekniske reserver tilsammen med de ekstraordinære af-

skrivninger og afsatte nedskrivninger bevirker den væsentligste ændring i Gefions bogførte 

egenkapital.  
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Det bemærkes generelt at ovenstående regnskabstal og aktivoversigten under afsnit 1 er ba-

seret på Gefions bogføring og aktuarberegninger foretaget af Gefions egen aktuar, som forsat 

beskæftiges i konkursboet.  

3 Bobehandlingen og tidsforbrug 

Kuratellet har haft et betydeligt tidsforbrug forbundet med den fortsatte varetagelse af drifts-

mæssige forhold, herunder bl.a. håndtering af skadesbehandling, drøftelse og korrespondance 

med de nationale garantifonde og grønkortbureauer, håndtering og forhandlinger vedrørende 

genforsikringskontrakterne og tilgodehavenderne, samt korrespondance og drøftelser med 

medkontrahenter i øvrigt, løbende håndtering af medarbejdere og håndtering af videreførte rets-

sager. Opgaverne er løbende varetaget siden konkursdekretets afsigelse den 7. juni 2021.   

Tidsforbruget siden seneste redegørelse udgør ca. 8.245 timer opgjort pr. 28. februar 2022. 

Tidsforbruget er fordelt på de nedenfor beskrevne opgaver. 

3.1 Den overordnede håndtering af skadesbehandlingen 

Som beskrevet i forrige kreditorinformation havde Gefion forud for konkursen udbudt forsikrin-

ger i en række europæiske lande, herunder England, Irland, Frankrig, Tyskland, Polen, Italien 

og Danmark. Salget af forsikringerne skete gennem eksterne agenter, og den efterfølgende 

skadesbehandling af skader blev primært varetaget af eksterne skadesbehandlere. Skadesbe-

handlingen blev i enkelte tilfælde foretaget direkte af agenten selv, således at agentens ydelse 

reelt omfattede både salg af forsikringer og skadesbehandling. De eksterne skadesbehandlere 

(der ikke også var agenter) var antaget enten direkte af agenten eller af Gefion.  

Kuratellet har – så vidt muligt – fortsat aftalerne med de eksisterende skadesbehandlere i de 

forskellige lande med henblik på, at begrænse konkursboets passiver samt sikre konkursboets 

aktiver i form af genforsikringstilgodehavender.  

I enkelte lande er skadesbehandlingen fortsat ved de lokale, offentlige garantifonde, som følge 

af national lovgivning. I disse lande har kuratellet søgt at indgå aftaler med garantifondene om-

kring en rapportering af deres skadesbehandling, så kuratellet fortsat kan sikre genforsikrings-

dækningen på skaderne, og for at sikre konkursboets datagrundlag på skader, som garantifon-

dene behandler.  

Der er fortsat omfattende drøftelser, korrespondance, forhandlinger og opfølgninger med ska-

desbehandlerne og garantifondene i de enkelte lande i forhold til den fortsatte skadesbehand-

ling og rapportering til genforsikringsselskaberne. Forløbet og status for processen i de enkelte 

lande beskrives i hovedtræk i det følgende.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1791 juristtimer siden sidste redegørelse fordelt på de syv 

jurisdiktioner, som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 3.1.1 - 3.2.7. 
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3.1.1 Danmark  

Kuratellet har i den forgangne periode sammen med den danske garantifond (Garantifonden for 

Skadesforsikringsselskaber) haft møder, løbende drøftelser og korrespondance med konkurs-

boets danske skadesbehandler, 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.  

Endvidere har kuratellet haft drøftelser og korrespondance med den danske garantifond samt 

skadesbehandleren vedrørende tilrettelæggelse af processen for betaling af de dækningsberet-

tigede skader, der er omfattet af garantifondens dækningsomfang. Kuratellet har endvidere haft 

omfattende drøftelser med Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring ("DFIM"), 

jf. nærmere nedenfor afsnit 3.2.1. 

Drøftelserne pågår.   

3.1.2 England  

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

skadesbehandlere i England, 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”), hvor der dog ikke er nogen åbne skadeskrav og 

aktuelt heller ikke forventes at opstå åbne skadeskrav. 

Det har i forbindelse med sikringen af den fortsatte skadesbehandling været nødvendigt at flytte 

én skadesportefølje fra én skadesbehandler til en anden, hvilken opgave er tilendebragt, såle-

des at alle kendte engelske skadeskrav, pånuværendetidspunkter omfattet af en aftale om ska-

desbehandling. 

3.1.3 Italien 

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

for de italienske skadesbehandlere i forhold til den fremadrettede skadesbehandling. Der er få 

udestående/åbne skader, som vedrører skader på indtegnede skiforsikringer. 

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 skadeskav, jf. punkt 3.2.3. 

 

Drøftelserne pågår. 
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3.1.4 Tyskland 

Som beskrevet i forrige kreditorinformation har den tyske forsikringsgarantifond overtaget ska-

desbehandlingen på den del af skadesporteføljen i Tyskland, som er omfattet af den tyske ga-

rantifonds dækningsområde, dvs. i det væsentligste for udækkede motoransvarsskader. Denne 

skadesbehandling håndteres af garantifondens egen skadesbehandler og uafhængigt af kon-

kursboets forhold. Kuratellet har foreløbigt ikke kunnet opnå nogen aftale med garantifonden 

om deres rapportering af skadesbehandlingen til konkursboet. 

Kuratellet har indgået en aftale med en af boets eksisterende eksterne konsulenter om skades-

behandling af den del af de åbne skader, der ikke er omfattet af den tyske garantifonds dæk-

ningsområde – i det væsentligste udækkede kaskoskader. Skadesbehandlingen er foreløbigt 

ikke igangsat, idet kuratellet ikke har modtaget de nødvendige skadesdata fra den skadesbe-

handler, som varetog skadesbehandlingen forud for konkursen. Der pågår pt. forhandlinger om 

overførslen af de nødvendige data til konkursboet.  

Konkursboets skadesbehandling i Tyskland er generelt hindret af manglende data, der dels 

skyldes den manglende udlevering af skadesdata fra den skadesbehandler, som varetog ska-

desbehandlingen forud for konkursen og dels skyldes at en af Gefions tidligere agent- og ska-

desbehandlere i Tyskland blev taget under insolvensbehandling i Tyskland.  

Konkursboet har i perioden modtaget en række henvendelser fra tidligere forsikringstagere ved-

rørende "no-claims bonus" bekræftelser. Det skyldes, at forsikringstagerne skal kunne doku-

mentere overfor deres nye forsikringsselskaber, at der ikke har været nogen skader rapporteret 

under deres tidligere policer hos Gefion. Da boet imidlertid ikke har et fuldstændigt datagrund-

lag, har konkursboet ikke haft mulighed for at udstede disse bekræftelser.  

Drøftelserne med den tyske garantifond og den tidligere skadeshandler pågår fortsat. 

3.1.5 Polen  

Kuratellet har fortsat ikke kunne opnå kontakt med den agent, som tegnede forsikringer i Polen 

for Gefion forud for konkursen. Det har således ikke været muligt for kuratellet at få adgang til 

de data, som agenten er i besiddelse af vedrørende de tegnede forsikringer, ligesom konkurs-

boet ikke har modtaget betaling af nogen del af de ca. PLN 4.000.000, som agenten uretmæs-

sigt har tilbageholdt. Konkursboet forsøger fortsat at inddrive tilgodehavendet og de uretmæs-

sigt tilbageholdte manglende skadesdata via en ekstern, polsk advokat, og har løbende 

korrespondance herom.  

Som beskrevet i forrige kreditorinformation varetages skadesbehandlingen af den polske for-

sikringsgarantifond ("UFG") for den del af den polske skadesportefølje, som er omfattet af 

UFG's dækningsområde, dvs. i det væsentligste for udækkede motoransvarsskader fra en ska-

delidte tredjemand. Kuratellet har haft løbende drøftelser og korrespondance med UFG omkring 

fondens rapportering af skadesbehandlingen til konkursboet, og konkursboet modtager på nu-

værende tidspunkt rapportering på månedlig basis. Kuratellet er derudover i løbende dialog med 
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UFG omkring øvrige udveksling af oplysninger til brug for skadesbehandling, rapportering til 

genforsikringsselskaberne, udbetalinger og øvrige forhold.  

Kuratellet er derudover i dialog med en ekstern, polsk advokat, omkring skadesbehandling for 

så vidt angår den del af de åbne skader, der ikke er omfattet af UFG's dækningsområde. Det 

drejer sig i det væsentligste om kaskoskader, omkostninger til retssager vedrørende skadessa-

ger og skader, som anmeldes af andre end den skadelidte tredjemand. Drøftelserne om ram-

merne for denne skadesbehandling pågår.   

3.1.6 Frankrig 

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

handlere, der varetog den samlede skadesbehandling forbundet med policer tegnet i Frankrig. 

Kuratellet har som tidligere oplyst valgt at fortsætte aftalerne om skadesbehandling med de 

eksisterende skadesbehandlere, hvor dette har været muligt, og har yderligere indgået en ny 

skadesbehandleraftale med en eksisterede skadesbehandler.  

De fleste skadesbehandlerne er fortsat med skadesbehandlingen som hidtil, på nær to af de 

eksisterende skadesbehandlere som har afvist at levere den nødvendige rapportering til brug 

for genforsikringsselskaberne. Afvisningen er blandt andet sket med henvisning til, at de pågæl-

dende skadesbehandlere også skal rapportere til den lokale, franske garantifond og anser 

denne rapportering som tilstrækkelig. Kuratellet har haft gentagne drøftelser herom med ska-

desbehandlerne og har i det ene tilfælde antaget ekstern advokatbistand, hos en fransk advo-

kat, med henblik på at opnå den efterspurgte rapportering. 

3.1.7 Irland 

Som i de øvrige lande, havde Gefion også i Irland primært tegnet policer vedrørende motoran-

svar, men i mindre omfang også policer vedrørende medarbejderansvar, husholdning og offent-

ligt ansvar. På dekrettidspunktet 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 kon-

kurs) (”Qudos”). 

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 skadesbehandlingen på de aftalte vilkår. Kuratellet har flyttet denne skades-

portefølje til en ny skadesbehandler. Kuratellet har haft drøftelser med denne skadesbehandler 

om sikkerhedsstillelse for eksterne omkostninger til ekspertvurderinger mv. med henblik på at 

sikre forsat understøttelse af skadesbehandlingen fra tredjeparter.  

Drøftelserne herom pågår. 

Kuratellet har haft drøftelser med den ene af de tre irske skadesbehandlere om den merarbejds-

byrde, som denne skadesbehandler har oplevet, som følge af konkursen, og den heraf afledte 
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irske procedure for skadesbehandling. Drøftelserne har overvejende vedrørt kortlægningen af 

de irske procedurer og det konkrete merarbejde, som er forbundet hermed. 

3.2 Garantifonde  

Kuratellet har været i kontakt med skadesgarantifondene i de lande hvor Gefion har drevet for-

sikringsvirksomhed med henblik på at fastlægge fondenes dækningsområde og etablere en 

procedure omkring fondenes forsikringsudbetalinger. Dækningsområdet varerier fra land til land 

og er løbende håndteret på landsbasis. Kuratellet har løbende foretaget undersøgelser af fon-

denes virke- og dækningsområder, disses status i konkursboet samt muligheden for samar-

bejde med garantifondene. Tidsforbruget på dette arbejde er medtaget ovenfor under afsnit. 

3.1.  

3.2.1 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 DFIM, der fungerer som garantifond indenfor grønt-

kortordningen i insolvenstilfælde. DFIM er oprettet i henhold til den såkaldte grønkortordning, 

der sikrer anerkendelse af motoransvarsforsikringer tegnet hos forsikringsselskaber i medlems-

lande indenfor EU (og lande, som frivilligt har tilsluttet sig grønkortordningen). Som følge af 

regelværket for grønkortordningen og multilaterale aftaler indgået med øvrige garantifonde, her-

under garantifonde indenfor grønkortordningen, skal DFIM yde regres overfor en række af de 

garantifonde, som på nuværende tidspunkt yder erstatning til de skadelidte/forsikringstagerne i 

de forskellige jurisdiktioner. Kuratellet har derfor løbende drøftelser med DFIM omkring dennes 

status som kreditor i konkursboet, samt processen for anmeldelse af skadeskrav i konkursboet. 

Drøftelserne pågår løbende.  

3.2.2 England 

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’ dækningsom-

råde. Drøftelser har i den forgangne periode primært vedrørt tilrettelæggelsen af proceduren og 

betalingsflowet til betaling af de godkendte skadeskrav samt drøftelse af den fortsatte skades-

behandling 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. 
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3.2.3 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 har i den forbindelse oplyst, at der ikke er 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.  

3.2.4 Tyskland 

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

kring fondens dækningsområde og håndtering af anmeldte forsikringsskader under tyske for-

sikringspolicer. Som beskrevet under afsnit 3.1.4 opsagde Gefions skadesbehandler i Tyskland 

rammeaftalen om skadesbehandlingen umiddelbart efter konkursen. VOH har efterfølgende 

overtaget skadesbehandlingen 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. Kuratellet har, som beskrevet ovenfor under 

afsnit 3.1.4, været i dialog med VOH om muligheden for rapportering af skadeskrav mm. til 

konkursboet, hvilket VOH foreløbigt har afvist. Der er som følge af VOH’s afvisning begrænsede 

drøftelser. 

3.2.5 Polen  

Kuratellet har fortsat dialog med UFG, som beskrevet under afsnit 3.1.5, samt det polske grøn-

kortbureau "the Polish Motor Insurance Bureau" ("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 afsnit 3.1.5. Kuratellet er ikke oplyst om konkrete begræns-

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

sikring. Kuratellet har løbende korrespondance og drøftelser med UFG omkring informations-

udveksling, håndtering af krav mv. Kuratellet har derudover drøftelse og korrespondance 

omkring klager over mulige fejlregistreringer i det offentlige forsikringsregister i Polen. Klagerne 

fremsættes af forsikringstagere overfor UFG, som behandler disse og efterfølgende meddeler 

deres indstilling til klagerne til en af konkursboet ekstern antaget polsk advokat. Kuratellet har i 

den forbindelse drøftelser med advokaten om, hvorvidt konkursboet har bemærkninger til ind-

stillingen.   

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 forsikringstager har lidt udenfor Polen. 
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PBUK rapporterer efter aftale med kuratellet løbende om sådanne skader og deres godken-

delse, hvilket indgår i konkursboets videre rapportering til genforsikringen.  

Drøftelserne med UFG og PBUK pågår.   

3.2.6 Frankrig 

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

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

ningsområde i relation til de franske krav. FGAO dækker skadelidtes krav ved person- eller 

tingsskade under franske motoransvarsforsikringer, dog med undtagelse af skader påført føre-

ren af det forsikrede motorkøretøj.  

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. 

3.2.7 Irland 

Kuratellet har haft drøftelser med det irske State Claims Agency (SCA), der administrerer den 

irske garantifond (ICF). Drøftelserne har været med henblik på at afdække garantifondsdæk-

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

fondsdækningen.  

ICF dækker skadelidtes krav under irske motoransvarsforsikringer. ICF's betaling af skadeskrav 

er underlagt en lovfæstet proces under irsk ret, der indebærer, at alle dækningsberettigede 

skadeskrav skal indberettes til SCA, der udfører revision af de indberettede krav og underlig-

gende dokumentation, før de reviderede skadeskrav skal forelægges den irske højesteret, der 

tager endelig stilling til fondsdækning og udbetaling på de enkelte skadeskrav.  

Som led i processen skal kuratorerne afgive en beediget skriftlig erklæring om skadeskravene 

og konkursboets økonomiske forhold. Kuratellet har i forbindelse herned antaget en ekstern 

advokat i Irland, som bistår konkursboet med udarbejdelsen og indleveringen af denne erklæ-

ring, samt med at repræsentere konkursboet for den irske højesteret.   

Konkursboet er i samarbejde med boets skadesbehandlere, eksterne advokat og SCA ved at 

forberede den første betalingsansøgning til den irske højesteret. 
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Drøftelserne herom pågår. 

3.3 GDPR og compliance 

Gefions havde en række agenter og skadesbehandlere, som før konkursen indgik aftaler med 

forsikringstagere og/eller behandlede anmeldte skader på vegne af Gefion. Som led i den for-

satte drift behandles der fortsat anmeldte skader, hvilket er forbundet med behandling af per-

sonoplysninger. Kuratellet har som følge heraf gennemgået og afdækket behovet for at indgå 

databehandleraftaler med konkursboets aftaleparter, hvilket blandt andet har indebåret indhen-

telse af tidligere indgåede aftaler og korrespondance. Konkursboets vurdering af, hvorvidt kon-

kursboets aftaleparter er databehandlere, dataansvarlige, eller selvstændig dataansvarlige på-

går løbende.   

Konkursboet er i forbindelse hermed i gang med at vurdere, hvorvidt allerede indgåede databe-

handleraftaler lever op til gældende regler om persondatabeskyttelse. Konkursboet forestår lø-

bende tilsyn med overholdelsen af de pågældende databehandleraftaler.  

Kuratellet har endvidere udarbejdet beskrivelser af interne processer og retningslinjer for kon-

kursboets behandling af persondata, som konkursboet måtte blive bekendt med som led i den 

fortsatte drift. Kuratellet har således udarbejdet relevant GDPR-dokumentation, herunder for-

tegnelser, sikkerhedspolitikker og justering af privatlivspolitik, med henblik på sikring af, at kon-

kursboets behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med GDPR og anden re-

levant lovgivning. Dette har til dels indebåret en supplering af den allerede foreliggende 

dokumentation i Gefion på tidspunktet for konkursdekretet. 

Endelig har korkursboet etableret procedurer for håndtering og besvarelse af de henvendelser, 

der måtte komme fra de registrerede, ligesom der fortsat pågår arbejde med at sikre, at de 

registreredes rettigheder efterleves. 

Konkursboets arbejde med ovenstående vil pågå indtil konkursboet afsluttes. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 147 juristtimer siden sidste redegørelse. 

3.4 Audit 

Kuratellet er i fællesskab med boets medarbejdere ved at gennemføre en større audit af ska-

desbehandlingen i boet på tværs af jurisdiktioner, foruden de løbende check og validering boets 

medarbejdere udfører i forbindelse med den almindelige daglige skadesbehandling. Formålet 

hermed er at sikre den forsatte prioritering af afviklingen at den tilbageværende portefølje, og 

at sikre at skadesbehandlingen forsat gennemføres med færrest mulige omkostninger for boet.   

Audits vil omfatte stikprøvekontroller af individuelle skadessager og generelle evalueringer af 

skadesbehandlingsprocesserne. Kuratellet forventer at engagere en ekstern ressource i Frank-

rig, Italien og Polen for at imødegå sproglige barrierer mellem skadesbehandlerne og boets 

engelsktalende skadesbehandlingsteam.  
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Kuratellet forventer at foretage periodevise audits indtil alle skadesporteføljer er afviklet.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 22 juristtimer siden sidste redegørelse. 

3.5 Genforsikring 

Konkursboets væsentligste aktiv udgør fortsat de tilgodehavender, som er relateret til konkurs-

boets genforsikringsaftaler for henholdsvis genforsikringsandelen af præmie- og erstatnings-

hensættelserne, jf. afsnit 1.1.2. 

Kuratellets arbejde med genforsikringsopgaverne har i den forgange periode medført, at der 

siden konkursens indtræden og frem til den 31. december 2021, er indbetalt et beløb opgjort i 

danske kroner EUR 7.163.272,25 (pr. den 28. februar 2022, i alt DKK 78.314.196) til konkurs-

boets fra dets reassurandører.  

Håndteringen af genforsikringen har i den forgangne periode været, og er fortsat, koncentreret 

om sikringen af den løbende rapportering mellem konkursboet og dets reassurandører, hvor 

der arbejdes for at sikre en stabil rapportering i alle jurisdiktioner. Håndteringen af den løbende 

rapportering til reassurandørerne er afhængig af de data som konkursboet modtager fra ska-

desbehandlere og agenter, der udfører arbejde for konkursboet, idet disse data danner grund-

laget for den videre rapportering til reassurandørerne. Rapporteringen til reassurandørene har 

været besværliggjort af manglende rapportering eller mangelfuld rapportering fra skadesbe-

handlere og agenter i flere jurisdiktioner jf. afsnit 3.1.4 - 3.1.7. 

Genforsikringen indeholder komplicerede problemstillinger, som kuratellet løbende vurderer og 

håndterer i samarbejde med medarbejdere og konsulenter der allerede var ansat i/bistod Gefion 

inden konkursen. Kuratellet har i den forbindelse daglige drøftelser med både konkursboets 

konsulenter, reassurandører og brokere, vedrørende rapportering, opgørelser, afstemning og 

indbetaling af genforsikringstilgodehavender til konkursboet, samt drøftelser om andre rele-

vante rapporterings- og driftsmæssige forhold.  

Det bemærkes i den forbindelse, at genforsikringen primært er reguleret af de enkelte underlig-

gende genforsikringsaftaler indgået mellem Gefion og de respektive brokere og reassurandører. 

Flere af kontrakterne er samtidigt underlagt udenlandsk ret og forsikringsretlige branchesæd-

vaner og -normer.  

På tidspunktet for Gefions konkurs var der en række problemstillinger med en af selskabets 

brokere bosiddende i England. Kuratellet rettede straks henvendelse til denne broker med hen-

blik på en afklaring og løsning på disse problemstillinger, således den historiske og den fremti-

dige rapportering blev sikret i størst muligt omfang. Kuratellet drøftelser og korrespondance med 

brokeren har i den forgange periode været intensiveret med henblik på, at sikre en stabil proces 

og fremgang i den løbende rapportering. Det bemærkes hertil, at kuratellet har fået bistand fra 

et engelsk advokatkontor vedrørende disse problemstillinger, herunder særligt vedrørende for-

tolkning af udenlandsk ret. Kuratellets og det engelske advokatkontors drøftelser og 
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korrespondance med brokeren har medført, at der er tilgået konkursboet en større indbetaling 

fra en af konkursboets reassurandører, som har været forfalden tilbage i likvidationsperioden.  

Ydermere udestår der en række øvrige problemstillinger mellem konkursboet og brokeren, som 

kuratellets vil have fokus på i den kommende fremtid i samarbejde med det engelske advokat-

kontor.  

Endvidere udestår en række yderligere problemstillinger med flere af konkursboets andre bro-

kere. Problemstillingerne vedrører primært kontraktfortolkning af genforsikringskontrakterne, 

som parterne endnu ikke er nået til enighed om og som dermed medfører en forsinkelse i beta-

lingerne fra genforsikringsselskaberne. Disse fortolkninger har betydning for den fremtidige ind-

betaling fra reassurandørerne. På baggrund af en række tiltag fra kuratellet, er dialogen mellem 

parterne nu intensiveret, og kuratellet forventer en snarlig afklaring. 

Herudover har kuratellet håndteret diverse henvendelser fra brokere og reassurandører, der 

ønsker at foretage gennemgang af bordereauer og større mængde data forude for indbetalin-

gen af forfaldne genforsikringsbeløb til konkursboet. Kuratellet og konkursboets konsulenter har 

i den forbindelse anvendt tid på at fremfinde og fremsende relevant data. Kuratellet har endvi-

dere afklaret og håndteret persondataretlige spørgsmål i forbindelse med dataudvekslingen. 

Udover arbejdet med rapportering til reassurandørerne og inddrivelse af genforsikringstilgode-

havender mm. har kuratellet fundet det nødvendigt at udarbejde procesbeskrivelser/supplemen-

ter til de allerede eksisterede oversigter og forretningsgange. Dette for at sikre, at kritiske- og 

væsentlige processer som er led i rapporteringsprocessen i forhold til genforsikringen (herunder 

know-how) ikke går tabt i en eventuel medarbejder/konsulentudskiftning i konkursboet. Kuratel-

let har i den forbindelse, i samarbejde med konkursboets konsulenter, udarbejdet procesbeskri-

velser og et Flow-Chart over relevante processor således, at alle væsentlige processer og 

knowhow er dokumenteret.  

Kuratellet vurderer og afvejer herudover løbende processen for konkursboets inddrivelse af til-

godehavender, herunder også henset til det løbende kontraktforhold med de respektive reas-

surandører. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.370 juristtimer siden sidste redegørelse. 

3.6 Tilgodehavender hos agenter, skadesbehandlere, mv.  

Ved konkursens indledning havde Gefion opgjort dets tilgodehavender hos diverse medkontra-

henter til ca. DKK 16.410.000. 

Kuratellet er siden konkursens indtræden blevet bekendt med, at der kan være flere tilgodeha-

vender end oprindeligt omfattet af de DKK 16.410.000. Kuratellet har således udarbejdet en 

oversigt over mulige tilgodehavender, som søges nærmere undersøgt. Der er tale om tilgode-

havender hos agenter, skadesbehandlere og øvrige medkontrahenter, herunder blandt andet 
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de nævnte tilgodehavender hos agenten i Polen på PLN 4.000.000, jf. afsnit 3.1.5, og tilgode-

havendet på den franske skadesbehandler på ca. EUR 113.000, jf. afsnit 3.1.6. 

Dertil kommer forventede tilgodehavender i forbindelse med den løbende inddrivelse på gen-

forsikringskontrakterne. Kuratellet arbejder fortsat med dette. Der henvises til afsnit Fejl! Hen-

visningskilde ikke fundet. ovenfor vedrørende det løbende arbejde med inddrivelsen af gen-

forsikring. Der kan yderligere henvises til afsnit 1.1.2 ovenfor vedrørende forventede 

tilgodehavender på genforsikringskontrakterne.  

Derudover har Gefion et tilgodehavende mod PUKKA (Gibraltar) Ltd (tidligere PUKKA Insure 

Ltd), der er en af Gefions tidligere agenter, på ca. GBP 4.940.000 for modtagne forsikringspræ-

mier. Parterne har den 25. november 2021 indgået forlig, hvorved PUKKA til konkursboet beta-

ler i alt GBP 1.052.270. Betalingen af forligsbeløbet sker over flere omgange, således at GBP 

817.270 afdrages over 60 måneder. Den første betaling forfalder til betaling senest den 1. ok-

tober 2023.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 64 juristtimer siden sidste redegørelse. 

3.7 Præmietilgodehavender 

Kuratellet har i de forskellige jurisdiktioner antaget ekstern bistand til inddrivelse af præmietil-

godehavender hos tidligere forsikringstagere.  

Kuratellets arbejde forbundet med ovenstående består i det væsentligste i gennemgang af op-

lysninger om mulige tilgodehavender, korrespondance med tidligere og nuværende medarbej-

dere, korrespondance og drøftelser med ekstern antaget bistand, herunder advokater omkring 

inddrivelse af præmier, status på inddrivelse, adgang til oplysninger om tegnede forsikringer 

mv.  

Tidsforbruget forbundet med denne opgave relaterer sig til de enkelte jurisdiktioner og derfor er 

medtaget ovenfor under afsnit 3.1. 

4 Almen bobehandling  

Arbejdet forbundet med den almene bobehandling har været omfattende og har udgjort ca. 688 

timer.  

Kuratellets opgaver har siden sidste kreditorinformation bestået i førelse af gældbog, gennem-

gang af post, håndtering af konkursboets mailindbakker hvor diverse henvendelser sker, hånd-

tering af konkursboets e-Boks, korrespondance med kreditorer og offentlige myndigheder, her-

under undersøgelser i forhold til muligt ledelsesansvar, nærmere undersøgelser af muligt 

omstødelige dispositioner eller mistænkelige forhold i øvrigt samt undersøgelser og vurdering 

vedrørende konkurskarantæne. 
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4.1 Ledelses- og revisoransvar  

Kurator Boris Frederiksen, Poul Schmith, har i den forgangne periode fortsat arbejdet med at 

undersøge ledelses- og revisoransvar.  

 

Kurator Boris Frederiksen, Poul Schmith har i denne forbindelse identificeret en række forhold, 

som gav anledning til yderligere undersøgelser. Kuratellet har således arbejdet på at klarlægge 

og beskrive relevante faktuelle omstændigheder med henblik på at vurdere, hvorvidt de identi-

ficerede forhold kunne give anledning til at rejse et erstatningsansvar mod selskabets tidligere 

ledelse og/eller eksterne revisor. 

 

Kurator Boris Frederiksen, Poul Schmith, undersøger fortsat forholdene.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 1.788 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

4.2 Omstødelsesundersøgelser og tilbagebetalingskrav  

Kurator Boris Frederiksen, Poul Schmith, har i den forgangne periode fortsat arbejdet med un-

dersøgelse af mulige omstødelige forhold samt mulige tilbagebetalingskrav efter selskabslo-

vens regler om ulovlige kapitaludtræk og selvfinansiering, jf. selskabslovens §§ 206, 210 og 

215.  

 

Der er på nuværende tidspunkt identificeret en række mulige omstødelige forhold og mulige 

ulovlige kapitaludtræk samt finansieringstransaktioner, som dog fortsat undersøges yderligere.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 319 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.3 Eventuelle strafbare forhold og meddelelse til politiet  

Kurator Boris Frederiksen, Poul Schmith, er som led i sædvanlig konkursbehandling forpligtet 

til at vurdere, hvorvidt der skal indgives meddelelse til politiet i medfør af konkurslovens § 110, 

stk. 4. Undersøgelserne pågår fortsat og der er foreløbig ikke afgivet sådan meddelelse.  

Der er på dette arbejde anvendt cirka 128 juristtimer siden sidste redegørelse.  

4.4 Konkurskarantæne 

Der er i forbindelse med konkursbehandlingen foretaget undersøgelser af, om ledelsen i Gefion 

har gjort sig skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse og således, hvorvidt der er grundlag for 

at indlede sag om konkurskarantæne, jf. konkurslovens § 125, stk. 3, og § 157. 

 

Undersøgelserne har bl.a. omfattet en gennemgang af selskabets økonomiske forhold, herun-

der forhold omkring drift, økonomistyring, bogføring, aflæggelse af regnskab og opgørelse af 

solvens (SCR- og MCR-ratio), samt mulige ulovlige kapitaludtræk- og/eller selvfinansierings-

transaktioner.  
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Forholdet omkring konkurskarantæne er undersøgt og vurderet af Kurator Boris Frederiksen, 

Poul Schmith. Skifteretten vil blive særskilt orienteret herom. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 319 juristtimer siden sidste redegørelse. 

 

4.5 Håndtering af lejemål og driftsaktiver  

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

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

Som redegjort for i den eneste kreditorinformation indskrænkedes dette lejemål efter konkursen 

til alene at omfatte 2. sal. Konkursboet har siden den seneste kreditorinformation opsagt leje-

målet og fraflyttede den 28. januar 2022, hvor konkursboet flyttede adresse til et kontorfælles-

skab beliggende Harbour House I, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø.  

Gefions inventar i det tidligere lejemål på Østergade 10 bestod primært af kontorinventar, kon-

torartikler samt it-udstyr. Inventaret blev forud for konkursen solgt i henhold til en vurderings-

rapport, men henstod fortsat i lejemålet til Gefions benyttelse indtil fraflytningen af lejemålet. 

Inventaret blev solgt for DKK 412.000 ekskl. moms og er indbetalt til konkursboet i forbindelse 

med fraflytningen af lejemålet.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 89 juristtimer siden sidste redegørelse.  

4.6 Håndtering af medarbejdere 

Gefion havde på konkurstidspunktet 12 medarbejdere ansat i Danmark og England samt aftaler 

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

derved at begrænse passiverne i konkursboet, valgte kuratellet at indtræde i næsten alle an-

sættelsesforhold og konsulentaftaler.  

Konkursboet beskæftiger forsat 6 ansatte i Danmark og England og 5 eksterne konsulenter, 

hvoraf en er engageret af konkursboet efter den seneste kreditorinformation.  

Kuratellet gennemgår løbende ansættelses- og aftaleforholdene for at vurdere ressourcebeho-

vet i konkursboet forbundet med afviklingen af den tilbageværende skadesportefølje og tilknyt-

tede opgaver. Konkursboet har i forbindelse hermed også indgået konsulentaftaler med enkelte 

medarbejdere, der efter konkursen har opsagt deres ansættelsesforhold med konkursboet, med 

henblik på at sikre opretholdelsen af et tilstrækkeligt vidensniveau om konkursboets drift og 

historik.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 50 juristtimer siden sidste redegørelse.  
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4.7 Håndtering af anmeldelser i boet 

På konkurstidspunktet var der rapporteret i alt ca. 20.000 åbne skader fordelt over de syv juris-

diktioner, herunder i Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Polen, England og Tyskland. Heraf ved-

rørte ca. 12.000 skader England. Derudover er der under boets behandling anmeldt yderligere 

ca. 18.000 skader vedrørende Tyskland, hvilket relaterer sig til en igangværende retssag i Tysk-

land, jf. nedenfor. 

Kuratellet har i den forgange periode fortsat haft arbejde forbundet med at tilrettelægge en pro-

ces for anmeldelse af krav i konkursboet, herunder udarbejdet procedurer til håndteringen af 

anmeldelse af godkendte skadeserstatningskrav, klagesager vedrørende afviste skadeserstat-

ningskrav, samt enkeltstående returpræmiekrav. 

Kuratellet har arbejdet videre med udvikling af en ny gældbog til registrering af krav, herunder 

forsikringstagernes krav på returpræmie og skadelidtes skadeserstatningskrav. Kuratellet har i 

den forbindelse fortsat antaget ekstern konsulentbistand. Herudover foretager kuratellet lø-

bende registrering af modtagne anmeldelser i konkursboets gældbog. 

Vedrørende rapportering af krav fra skadesbehandlere, har kuratellet i den forgangne periode 

anvendt tid på tilrettelæggelse af en proces for rapportering af godkendte skadeskrav fra ska-

desbehandlerne til konkursboet. Kuratellet har i den forbindelse udarbejdet et specifikt rappor-

teringsformat, som de respektive skadesbehandlere skal udfylde for hvert krav samt udarbejdet 

en proces for rapportering af kravene til konkursboet. 

Processen for rapportering er udarbejdet med bistand fra IT-kyndige personer fra kuratellets 

kontor samt eksterne IT-konsulenter. Processen er tilrettelagt således, at de godkendte og en-

delige krav vil blive registreret via en halv-automatiseret proces i konkursboets gældbog. Som 

led i tilrettelæggelsen af rapporteringsprocessen har kuratellet med bistand fra interne IT-kon-

sulenter udarbejdet en teknisk guide for filhåndtering til brug for rapportering af de enkelte krav 

til gældbogen. 

Endelig har kuratellet udarbejdet en webformular til håndtering af klagesager, hvori skadelidte 

kan anmelde sit skadeskrav, hvis skadesbehandleren har afvist at behandle skaden, herunder 

blandt andet henset til, at der er tale om en skade på en ophørt forsikringspolice og/eller ska-

delidte er uenig med skadesbehandleren i det tilkendte erstatningskravs størrelse. 

Når konkursboet modtager en klagesag via klageformularen, bliver kravet automatisk registreret 

i konkursboets gældbog. 

Arbejdet med udvikling af den nye gældbog pågår således fortsat.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 304 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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4.8 Retssager 

Konkursboet har valgt at udøve partsbeføjelser i en række retssager anlagt mod Gefion før 

konkursdekretets afsigelse. Hertil kommer, at konkursboet er blevet sagsøgt i en række sager 

efter konkursdekretets 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 gennemgår og vurderer løbende om kuratellet skal udøve partsbeføjelser 

i disse retssager og har løbende korrespondance og drøftelser med konkursboets advokater 

herom i Tyskland og Polen. I øvrige jurisdiktioner håndteres retssagerne af eksterne advokater 

via de respektive skadesbehandlere/agenter i overensstemmelse med aftalerne indgået mellem 

Gefion og disse. For så vidt angår retssager anlagt efter konkursdekretets afsigelse følger ku-

ratellet disse sager tæt og er løbende involveret i behandlingen af disse sager, idet sagerne 

som udgangspunkt skal afvises fra domstolene. 

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

biludlejningsfirmaer har påstået, at Gefion er erstatningsansvarlig i anledning af tegningsstoppet 

den 23. marts 2020. Gefion har i disse sager modkrav i form af præmiekrav, som fortsat gøres 

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

verserer.   

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

sager anlagt af Gefion forud for konkursens indtræden. Disse retssager vedrører inddrivelse af 

en række tyske forsikringstageres ubetalte præmier, sager vedrørende inddrivelse af regres-

krav, en sag mod en agent baseret i Gibraltar om kontraktbrud (som kuratellet har forligt), samt 

en større retssag i England om mangelfuld skadesbehandling – såkaldt ”leakage” (jf. afsnit Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.) 

Hertil kommer den under afsnit 4.8.1 nævnte retssag (Charterline), hvor kuratellet har valgt at 

indgive en ansøgning om tredjeinstansbevilling.  

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

handlere/agenter og/eller de eksterne advokater, som repræsenterer konkursboet i de igang-

værende sager. 

Der er på dette det overordnet arbejde med retssagerne anvendt ca. 228 juristtimer siden sidste 

redegørelse. 

4.8.1 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 ("Charterline") mod 

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

rammeaftale med Charterline, eller om Gefion, som følge af forkerte risikooplysninger fra 
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Charterline til Gefion som følge af Gefions agent, der havde indgået aftalen for Gefion, kunne 

hæve aftalen, men uden at skulle betale præmie tilbage/ fastholde krav på ubetalt præmie samt 

kræve udbetalte skadeserstatninger retur. 

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. Arbejdet i perioden har angået tilrettelæggelse og udarbejdelse 

af denne ansøgning, sammen med det advokatkontor, som repræsenterede Gefion i de forud-

gående instanser og en tysk advokat med møderet for den tyske Bundesgerichtshof.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 32 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.8.2 Retssag ved the High Court of Justice of England and Wales 

Som beskrevet i forrige kreditorinformation nr. 3 verserede der ved konkursens indtræden en 

retssag ved the High Court of Justice of England and Wales mod en tidligere agent i England, 

en af agenten udpeget skadesbehandler, en underleverandør til førnævnte skadesbehandler 

samt endeligt agentens ansvarsforsikringsselskab (de "Sagsøgte") for mangelfuld/utilstrækkelig 

skadesbehandling i relation til en forsikringsportefølje, som var tegnet med Gefion henholdsvis 

Qudos, som forsikringsgiver. 

Kravet var baseret på, at de Sagsøgte havde udført og/eller var ansvarlige for en utilstrække-

lig/fejlbehæftet skadesbehandling, der havde medført "leakage" for Gefion. Leakage beskriver 

det forhold, at der er godkendt skader, som helt eller delvist ikke skulle have været dækket 

under forsikringen, fx som følge af manglende forsikringsdækning for skaden eller, at skaden 

var blevet anerkendt med et for højt beløb. Da disse forhold blev konstateret i forbindelse med 

en sædvanlig audit af skadesbehandlingen, besluttede Gefion i 2017/2018 at flytte skadesbe-

handlingen til en anden agent.  

Idet der ikke kunne findes en mindelig løsning vedrørende de tab, som Qudos/Gefion mente at 

være blevet påført ved skadesbehandlingen, anlagde Qudos en retssag mod de Sagsøgte, som 

Gefion senere valgte at indtræde i sammen med Qudos. Ved sagens anlæg vurderedes rets-

sagen at have en samlet værdi på ikke under GBP 8,8 mio., som i tilfælde af fuldt medhold 

skulle fordeles mellem Qudos og Gefion baseret på en nærmere aftalt fordelingsnøgle. På til-

svarende vis skulle også de løbende omkostningerne til retssagen bæres forholdsmæssigt af 

de to sagsøgende parter.  

Efter konkursens indtræden gennemgik kuratellet de væsentligste foreliggende oplysninger om 

sagen, en vurdering af sagens allerede afholdte og forventede omkostninger samt en procesri-

sikovurdering fra de sagsførende, engelske advokater. På baggrund af disse oplysninger be-

sluttede kuratellet, at konkursboet efter Gefion sammen med boet efter Qudos skulle indtræde 

i og videreføre retssagen.  
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Kuratellet har herefter deltaget i flere møder med de engelske advokater, har gennemgået op-

lysninger om konklusioner af foreløbige undersøgelser udført af sagkyndige eksperter samt haft 

omfattende drøftelser vedrørende en mulig forligsmæssig løsning af sagen. Siden forrige kredi-

torinformation er der indgået et forlig med underleverandørerne om en afslutning af retssagen 

mod disses samlede betaling af GBP 2.400.000 til fordeling mellem konkursboerne efter Gefion 

og Qudos. Heraf skal GBP 666.861,32 tilgå Gefion. Beløbet er foreløbigt deponeret hos kon-

kursboets eksterne advokat.  

Kuratellet afventer derudover at modtage indbetaling af ca. GBP 300.145, som udgør tilbage-

betaling af beløb, som tidligere er indbetalt til retten i Wales til sikkerhed for sagens omkostnin-

ger.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 19 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.8.3 SIXT GmbH & Co Autovermietung KG 

Kuratellet har i den forgangne periode anvendt tid på en række retssager anlagt af Gefions 

tidligere agent, SIXT GmbH & Co Autovermietung KG mod Gefion. Sagerne vedrører en kom-

bination af flere krav mod Gefion der bl.a. omfatter såkaldte MOD-claims, MTPL-claims og om-

kostninger forbundet med indgåelse af nye forsikringsaftaler som følge af Gefions konkurs. 

Modsat har Gefion gjort et krav gældende på betaling af ubetalte forsikringspræmier svarende 

til ca. EUR 2.300.000. 

Den 26. juli 2021 blev der i Tyskland afholdt et forudgående møde mellem parterne, og det 

diskuteres i øjeblikket, hvilke krav der kan rejses under retssagen. Datoerne for hovedforhand-

lingerne er dog endnu ikke fastlagt. Sagerne forventes at være afsluttet indenfor 2 år. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 10 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.8.4 Hermes Concept GmbH 

Kuratellet har i den forgangne periode anvendt tid på en retssag anlagt af en tidligere agent i 

Gefion, Hermes Concept GmbH. Sagen vedrører kontraktretlige forhold, herunder kontraktret-

lige bøder og præmiekrav. Det opgjorte krav udgør samlet ca. EUR 5.000.000. Sagen føres ved 

retten i Berlin, hvor der den 6. maj 2022 er berammet hovedforhandling. Sagen forventes at 

være afsluttet indenfor 2 år. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 13 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.9 Erhvervsankenævnets kendelse  

Den 3. februar 2022 har Erhvervsankenævnet afsagt kendelse om ophævelse af Finanstilsynets 

afgørelse af 11. juli 2019, som pålagde Gefion et kapitaltillæg på DKK 39.200.000 som supple-

ment til Gefions solvenskapitalkrav. 
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Erhvervsankenævnet fandt i den forbindelse, at Finanstilsynet konkret ikke havde haft den for-

nødne retmæssige hjemmel til at udstede et kapitaltillæg. Erhvervsankenævnet begrundede 

overvejende dette med, at der på tidspunktet for Finanstilsynets afgørelse ikke var grundlag for 

at antage, at en række iværksatte tilsynsforanstaltninger, som Finanstilsynet havde påbudt Ge-

fion i en tidligere governance-afgørelse, var ineffektive. 

Kurator Søren Aamann Jensen har siden forrige kreditorinformation indledt undersøgelser af, 

hvorvidt og hvorledes Erhvervsankenævnets kendelse har haft betydning for Gefions efterføl-

gende konkurs. Disse undersøgelser pågår fortsat. 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 47 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.10 Fordringsprøvelse 

Kuratellet har siden forrige kreditorinformation løbende håndteret krav anmeldt efter konkurslo-

vens § 93. Kuratellet har blandt andet gennemgået de anmeldte krav med henblik på at fastslå, 

om kravene var opgjort og periodiseret med arbejde udført henholdsvis før og efter dekretdagen 

den 7. juni 2021. Kuratellet har i den forbindelse anmodet visse kreditorer om at periodisere 

anmeldte krav, der ikke var opgjort pr. dekretdagen, ligesom kuratellet har anmodet om yderli-

gere underliggende dokumentation for de anmeldte krav.  

Kuratellet har endvidere indledt fordringsprøvelse af et anmeldt § 93-krav. Kravet er anmeldt 

med DKK 482.265,89 og prøvelsen heraf er foreløbigt ikke afsluttet.   

Der er på dette arbejde anvendt ca. 30 juristtimer siden sidste redegørelse.  

4.11 Bobehandlingen i øvrigt  

Kuratellet modtager løbende henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte vedrørende kon-

kursen, herunder blandt andet spørgsmål omkring anmeldelse af nye skader samt spørgsmål 

til allerede indtrådte skader. Kuratellet har oprettet særskilte e-mailpostkasser til håndtering af 

de løbende henvendelser fra forsikringstagere og kreditorer.  

 

Det bemærkes, at henvendelserne i den forgangne periode primært har vedrørt spørgsmål sta-

tus på igangværende skadessager, anmodning om overførsel af data til lokale forsikringsgaran-

tifonde samt anmeldelser af krav til konkursboet. Kuratellet håndterer og besvarer løbende hen-

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

jf. særskilt punkt 4.7. For at oplyse berørte parter i videst muligt omfang omkring konkursen og 

dennes retsvirkninger, opdaterer kuratellet endvidere løbende konkursboets hjemmeside med 

relevante oplysninger, jf. særskilt punkt 4.11.1. 

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 585 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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4.11.1 Hjemmeside 

Kuratellet modtager løbende henvendelser fra forsikringstagere og skadelidte vedrørende kon-

kursen, herunder blandt andet spørgsmål omkring forsikringernes ophør, anmeldelse af nye 

skader, spørgsmål til allerede indtrådte skader. 

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

opdaterer kuratellet løbende konkursboets hjemmeside med relevante oplysninger.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 29 juristtimer siden sidste redegørelse. 

4.11.2 Håndtering af konkursboets IT 

Kuratellet har i den forgangne periode brugt tid på den løbende håndtering af IT i konkursboets 

sammen med konkursboets eksterne leverandør af IT-serviceydelser, Cura IT A/S.  

Arbejdet har blandt andet bestået i opretholdelse af Gefions data i forbindelse med konkursen, 

konvertering af e-mail konti samt drift af konkursboets fælles drev.  

Der er på dette arbejde anvendt ca. 92 juristtimer siden sidste redegørelse. 

5 Næste kreditorinformation 

Kreditorinformation nr. 5 vil blive sendt til skifteretten og lagt ud på selskabets hjemmeside.  

Der er på arbejdet med kreditorinformation anvendt ca. 63 juristtimer siden sidste redegørelse. 

6 Kreditorudvalg  

En kreditor har fremsat begæring om at der nedsættes et kreditorudvalg, jf. konkurslo-

vens § 108, stk. 2. Sø- og Handelsretten besluttede på den baggrund at nedsætte kre-

ditorudvalget.  

 

Der er på dette arbejde anvendt ca. 18 juristtimer siden sidste redegørelse. 
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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 


