
Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor 
Mandag den 27. marts 2017 kl. 18 på Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N 
 
Niels Mengel bød velkommen og oplyste, at foreningens formand, advokat Morten Schwartz Nielsen var 
ude at rejse, og at det var aftalt, at Niels Mengel på bestyrelsens vegne redegjorde for de relevante emner 
på dagsordenen. 
  
1. Valg af dirigent 
Som indstillet af bestyrelsen valgtes advokat Carsten Brink, som konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver 
Niels Mengel redegjorde for foreningens aktivitet i det forløbne år, herunder afholdelsen af ekstraordinær 
generalforsamling den 8. september 2016, hvor der blev truffet beslutning om at indlede gruppesøgsmålet.  
Aktuelt tæller foreningen 2526 medlemmer og repræsenterer et samlet tab på 321 m.kr. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Herefter orienterede foreningens advokat, Carsten Brink om sagens forløb. Stævningen er indleveret og der 
er ansøgt om og bevilget overførsel til Østre Landsret, så sagen kan køre sammen med det søgsmål, som er 
rejst af de institutionelle investorer. For nærværende diskuteres indsigelser mod kredsen af sagsøgere, men 
der er endnu ikke meddelt en frist fra retten. Der er også indsendt ansøgning om fri proces, men der 
forligger intet nyt i den sammenhæng. Endvidere er der ansøgt om retshjælpsdækning, hvor 
forsikringsselskaberne har svaret tilbage, at man opfatter sagsøgerne som erhvervsdrivende, med 
undtagelse af de midler, som måtte stamme fra pensionskonti. Derfor er sekretariatet i færd med at 
indsamle oplysninger om, hvor mange pensionskonti, der er involveret. Det er forventningen, at der nok går 
et års tid med skriftsudveksling i forhold til de 22 modparter, og at første dag i retten tidligst kan finde sted 
om 2-2½ år. 
 
På spørgsmål fra forsamlingen oplyste Carsten Brink, at det endnu er for tidligt at vurdere, hvilken 
betydning de forskellige datoer frem mod konkursen i november 2014 har for den endelige udformning af 
søgsmålet, herunder hvilke medlemmer, der vil være omfattet. Generelt er vurderingen, at vi juridisk har 
en god sag, men at det er vanskeligt at vurdere det mulige udfald rent økonomisk. Meget afhænger i denne 
sammenhæng af, hvor svære midlerne fra aktiesalget er at spore.   
  
3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år 
Niels Mengel fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Der var ikke forslag om kontingent. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Op til tre medlemmer af bestyrelsen udpeges af Dansk Aktionærforening, som har udpeget Niels Mengel, 
Leonhardt Pihl og Viggo Nedergaard. 
 



Niels Arne Gadegaard er udtrådt af bestyrelsen, og bestyrelsen indstillede Bjarne Pedersen til nyt medlem 
af bestyrelsen. 
 
Bjarne Pedersen blev valgt. 
 
7. Valg af revisor 
Poul Ø. Andersen blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 


