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Bestyrelsens beretning 

 
Der er sket meget i 2017 i foreningen, og bestyrelsen har været særdeles aktiv, som bestyrelsen vil 

redegøre for nedenfor. 

 

  

Foreningen blev startet i december 2014, kun en måned efter OW Bunker gik konkurs, som en 

meget kraftig og forståelig reaktion på det nynoterede selskabs forlis. På en ekstraordinær 

generalforsamling i august 2016 besluttede foreningen at anlægge sag mod den tidligere 

hovedaktionær, kapitalfonden Altor, bestyrelsen og en række ledende medarbejdere i OW Bunker. 

Sagen køres som gruppesøgsmål, og i december 2016 indleverede vores advokater stævningen med 

et samlet krav i størrelsesordenen 320 mdKK. Stævningen var ganske omfangsrig og indeholdt en 

begæring om, at sagen skulle henvises til Østre Landsret i første instans, hvilket blev afklaret i 

starten af 2017, hvor sagen blev henvist til videre behandling ved Østre Landsret. Dette er positivt 

set med foreningens øjne. 

  

Efter henvisningen har der været udvekslet et større antal af processkrifter, der alle relaterer sig til 

rammerne for et gruppesøgsmål og kriterierne herfor. Antallet af indsigelser har været stort, og har 

ført til et væsentlig større arbejde end forventet, hvilket har forsinket processen. Vi havde en 

forventning om, at der ville blive truffet en afgørelse i første halvår 2017, men dette har ikke været 

tilfældet. Vi har i februar 2018 modtaget en kendelse, hvor Østre Landsret fastsatte rammerne for 

gruppesøgsmålet. Dette blev overordnet afgrænset til fysiske eller juridiske personer, som for egen 

risiko og regning erhvervede aktier i OW Bunker A/S ved eller efter børsnoteringen af OW Bunker 

A/S, men ikke senere end den 3. juni 2014, og kravets juridiske indhold, vil være et prospektansvar, 

som kan rettes mod parter, som har haft eller burde have haft kendskab til forhold i prospektet, 

som blev udeladt. Der vil i første kvartal 2018 komme yderligere informationer, som udsendes til 

foreningens medlemmer i forbindelse med en åbningsunderretning, hvorefter der formelt skal ske 

særskilt tilmelding til gruppesøgsmålet.  

  

Foreningen har videreført arbejdet med at få de forskellige aspekter i forbindelse med OW Bunkers 

konkurs undersøgt, herunder ved at have løbende kontakt med de advokater, som repræsenterer 

andre sagsøgere i sagerne efter OW Bunkers konkurs. Derudover arbejdes med de forskellige 

vinkler omkring mulige erstatningskrav overfor de forskellige parter. 

  

Der verserer i øjeblikket et større antal sager, der er indledt efter kollapset af OW Bunker. De 

institutionelle investorer har tillige anlagt en sag omkring prospektansvar m.v. og en sag omkring 

manglende oplysninger til markedet. 
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Efterfølgende er der i 2017 indleveret en stævning af Deminor på vegne af en større række af 

udenlandske investorer med krav overfor Carnegie og Morgans Stanley. Sagen verserer pt. ved 

Københavns Byret med en sagsgenstand i størrelsesordenen 532 mDKK. En konsekvens heraf har 

været, at de danske institutionelle investorer har udvidet deres søgsmål mod de samme parter. 

  

Konkursboet efter OW Bunker har indledt tre forskellige sager, herunder om en foretagen 

udlodning, ledelsesansvar og bestyrelsesansvar. Den samlede sagsgenstand vurderes til at være i 

størrelsesordenen 2,2 mia. DKK. 

  

Bestyrelsen følger samtlige sager tæt og vurderer kontinuerligt foreningens og dens medlemmers 

retsstilling. Sagerne er interessante for os at følge, da vi forventer, at disse sager vil bidrage med at 

få samtlige forhold oplyst. 

 

Vores advokater har sikret, at vi har de fornødne aftaler om suspension af forældelse med Morgan 

Stanley, Carnegie Investment Bank, Nordea Markets og Deloitte, således at der er mulighed for 

eventuelt at rette krav, hvis omstændighederne måtte vise, at et sådan krav er berettiget. Dette er 

ikke omfattet af gruppesøgsmålet. 

 

Foreningens drift er finansieret ved indskud fra foreningens medlemmer. Derudover har vi fået 

bevilget fri proces til foreningens egne omkostninger, som grupperepræsentant. Bevillingen 

omfatter nedlæggelse af påstand om, at de sagsøgte tilpligtes over for dem, der tilmelder sig 

gruppesøgsmålet, at anerkende in solidum, alternativt hver for sig, at være erstatningsansvarlig for 

det tab, som de pågældende har lidt ved at tegne aktier i OW Bunker i forbindelse med den 

offentlige notering og/eller har lidt tab i forbindelse med erhvervelse af aktier i OW Bunker A/S i 

tiden fra den 28. marts 2014. Bevillingen omfatter de indledende sagsskridt, herunder udarbejdelse 

og indlevering af stævningen. Der skal ske en fornyet ansøgning efter, at gruppesøgsmålet 

godkendes af retten og rammerne er fastsat. Fri proces vil i den sammenhæng bl.a. omfatte en 

eventuel sikkerhedsstillelse, som retten måtte fastsætte for grupperepræsentanten.  

  

Der er derudover mulighed for retshjælpsdækning, hvor processen er i gang med at få de fornødne 

tilsagn.  

  

En sag af denne karakter indebærer mange forskellige arbejdsopgaver, og en større mængde 

arbejde til advokaterne. På den baggrund kan det ikke undgås, at det kan blive nødvendigt at der 

skal ske yderligere medlemsbetaling til foreningen, men på nuværende tidspunkt er der ikke et 

behov herfor. Opnåelsen af fri proces og/eller retshjælpstilsagn vil ikke kunne dække alle udgifter 

for foreningen, da der er en del arbejdsopgaver, som falder udenfor selve gruppesøgsmålet. Disse 

udgifter skal dækkes af foreningen. 
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Forventningerne til indeværende år 

 

Vores advokater skal nu arbejde videre med sagen. Det er vores forventning, at der efter en endelig 

fastlæggelse af sagens rammer, kan udsendes en åbningsunderretning til foreningens medlemmer. 

Derefter skal der ske tilmelding og retten skal tage stilling til en række formelle forhold, og der skal 

søges om fri proces og retshjælpstilsagn til sagen.  Efter udløbet af tilmeldingsfristen, følger 

svarskrifter fra parterne, som der så skal arbejdes med. Vi når ikke til en endelig afklaring af sagen i 

løbet af 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Side 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

Foreningen OW Bunker, c/o Dansk Aktionærforening 
Amagertorv 9, 3. sal, DK-1160 København K 
Telefon 45 82 15 91 – cvr.-nr. 36 27 55 45  
owbunkerinvestor.dk – info@owbunkerinvestor.dk 

Foreningens bestyrelse 
Formand 

Morten Schwartz Nielsen,  

Advokat 

 

Næstformand 

Henrik Andersen 

 

Bjarne Pedersen 

 

Peter Riggelsen 

 

Keld Askær Sørensen 

 

Jan Øland 

 

Viggo Nedergaard Jensen (udpeget af Dansk Aktionærforening) 

 

Niels Mengel (formand for Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening) 

 

Leonhardt Pihl (direktør, Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)  
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Regnskab 2017   
 

Resultatopgørelse 2017 2016 

   

Medlemskont., tilmeldingsgebyr, donationer 212.853 kr. 1.481.389 kr.   

Eksterne omkostninger -957.617 kr. -1.132.721 kr. 

Korrektion 2016, Advokatsalær -250.000 kr. 0 kr. 

DRIFTSRESULTAT -994.764 kr. 348.667 kr. 

   

Finansielle indtægter -168 kr. 0 kr. 

ÅRETS RESULTAT -994.932 kr. 348.667 kr. 

 

 

Balance - aktiver 

 

Tilgodehavender 26.795 kr. 167.742 kr. 

ANLÆGSAKTIVER 0 kr. 0 kr. 

 

Likvide beholdninger 445.920 kr. 1.292.691 kr. 

OMSÆTNINGSAKTIVER 445.920 kr. 1.292.691 kr. 

 

Moms tilgodehavende  0 kr. 0 kr. 

 

AKTIVER 472.715 kr. 1.460.433 kr. 

 

   

Balance - passiver 

 

Egenkapital primo 1.459.233 kr. 1.110.556 kr. 

Årets resultat -994.932 kr. 348.667 kr. 

EGENKAPITAL 464.301 kr. 1.459.233 kr. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser 8.414 kr. 1.200 kr. 

GÆLDSFORPLIGTELSER 8.414 kr. 1.200 kr. 

 

PASSIVER 472.7158 kr. 1.460.433 kr. 
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Godkendt af intern revisor Poul Ø Andersen 14. marts 2017. 

 

Godkendt af bestyrelsen 14. marts  2017. 

 

Morten Schwartz Nielsen, Henrik Andersen, Bjarne Pedersen, Peter Riggelsen, Keld Askær Sørensen, 

Jan Øland, Viggo Nedergaard Jensen, Niels Mengel og Leonhardt Pihl. 


