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NewCap holding a/s modtager krav om tilbagebetaling af beløb og erstatningskrav 

fra Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S  

 

Capinordic Bank A/S (’Banken’) blev erklæret konkurs den 11. februar 2010. Samme dag 

blev der indgået aftale mellem Finansiel Stabilitet A/S og kurator i konkursboet om 

overdragelse af samtlige aktiver fra Banken til Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskab, 

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (’Finansieringsselskabet’). 

 

Finansieringsselskabet blev pålagt af bestyrelsen at gennemføre en advokatunder-

søgelse af visse nærmere angivne forhold i Banken. Resultatet af denne rapport blev 

offentliggjort den 3. august 2010 med en redegørelse fra advokat Carsten Fode.  

 

Som en del af rapporten konkluderede advokaten, at han har identificeret koncerninterne 

transaktioner mellem Banken og moderselskabet Capinordic A/S, nu NewCap holding a/s 

(’Selskabet’) henholdsvis dettes datterselskaber, som advokaten vurderer værende i strid 

med Lov om finansiel virksomhed.    

 

I den forbindelse har advokat Carsten Fode den 9. august 2010 på vegne af 

Finansieringsselskabet fremsendt en mere specificeret redegørelse af deres opfattelse af 

de koncerninterne transaktioner, der har fundet sted mellem Banken og Selskabet eller 

andre selskaber i koncernen. 

 

Finansieringsselskabet har gennemgået følgende transaktioner:  

 
 Bankens køb af Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S i 2009 – 

Finansieringsselskabet har rejst tilbagebetalingskrav på DKK 28 mio.  

 Bankens erhvervelse og efterfølgende salg af Aktie & Valutainvest Nordic ApS i 2008-

2009 – Finansieringsselskabet har rejst erstatningskrav på DKK 4 mio.  

 Bankens erhvervelse af aktier i Mercon A/S i 2009 – Finansieringsselskabet har 

krævet ophævelse af overdragelsen og tilbagebetaling af DKK 30 mio.  

 Bankens koncerninterne aktiehandler med Aktie & Valutainvest ApS i 2008 - 

Finansieringsselskabet har rejst krav om ophævelse af koncerninterne aktiehandler og 

tilbagebetaling af DKK 61 mio.  

 Bankens managementaftale med NewCap (tidligere Capinordic A/S) i 2007- 

Finansieringsselskabet har taget forbehold for at rejse krav  

 Bankens lejeaftale med I/S Strandvejen 56-58 i 2006- Finansieringsselskabet har 

taget forbehold for at rejse krav  
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På baggrund af Finansieringsselskabets undersøgelser er der således rejst krav om, at 

Selskabet betaler brutto i alt DKK 123 mio. for de 4 første transaktioner.  

 

Selskabet bestrider på det foreliggende grundlag berettigelsen af de fremsatte krav og 

har anmodet Selskabets advokat om at vurdere de rejste krav, herunder i hvilket omfang 

kravene vil påvirke Selskabets resultat og balance. Når konklusionerne er modtaget fra 

Selskabets advokat vil vi informere herom. I forlængelse heraf udsættes offentliggørelsen 

af Selskabets delårsrapport 1. januar – 30. juni 2010 fra den 17. august til den 27. august 

2010. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Vad 

Adm. direktør 
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