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Bestyrelsens beretning 
 
Foreningens søgsmål (gruppesøgsmålet) behandles i retssystemet sammen med de øvrige sager 
i OW Bunker komplekset. Foreningens arbejde har gennem året primært relateret sig til at 
varetage foreningens interesser i det anlagte gruppesøgsmål, og i de øvrige sager, der er anlagt 
efter OW Bunkers kollaps.  
 
Som oplyst ved sidste års beretning, er der begæret syn og skøn i sagen anlagt af de 
institutionelle investorer. Dette syn og skøn har som omdrejningspunkt, hvorvidt prospektets 
beskrivelse af risk management og DOT har været retvisende.  
 
Ligeledes har konkursboet i deres sager begæret syn og skøn.  
 
Østre Landsret har godkendt begge syn og skøn og der er i løbet af året udvekslet processkrifter 
herom. Senest har sagsøgerne indleveret processkrift i februar 2021 og landsretten er anmodet 
om, at der træffes afgørelse herom. Denne afventer vi. Afgørelsen og gennemførelsen af syn- og 
skøn vil få betydning for gruppesøgsmålet, og skal være afklaret førend, at sagerne kan komme 
videre gennem domstolssystemet.  
 
Konkursboet havde efter afvisning af en af deres sager forhøjet påstandsbeløbet i en anden sag. 
Dette er blevet bestridt af de sagsøgte bl.a. med baggrund i, at der er tale om omgåelse af den 
tidligere afsagte kendelse, hvor boet fik afvist deres krav, da det fandtes at være i strid med det 
såkaldte princip om forbud mod udstykning. Der var delhoved-forhandling om dette den 24. 
februar 2021. Der afventes nu kendelse fra landsretten om forhøjelse af påstanden tillades, som 
kommer til at foreligge indenfor overskuelig fremtid.  
 
Da foreningens sag behandles sammen med de øvrige sager, er gruppesøgsmålet derfor i 
afventende position, indtil syn og skøn er afsluttet. Forventningen er at det vil tage ca. 1 år at 
gennemføre syn og skøn, og der dermed først kan berammes hovedforhandling ultimo 
2023/primo 2024.  
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Foreningens bestyrelse 
 
Formand 
Morten Schwartz Nielsen,  
Advokat 
 
Næstformand 
Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening) 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Bjarne Pedersen 
Keld Askær Sørensen 
Janus Kodal 
Viggo Nedergaard Jensen (udpeget af Dansk Aktionærforening) 
Mikael Bak (direktør, Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening) 
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Resultatopgørelse 2020 2019
Note

Medlemskont., tilmeldingsgebyr, donationer 171.362           -                     
Friproces -                     2.196.334        

1 Omkostninger -237.715          -2.560.059      
DRIFTSRESULTAT -66.353          -363.725       

Finansielle indtægter -7.274               -4.057               
ÅRETS RESULTAT -73.628          -367.783       

AKTIVER 2020 2019

Tilgodehavender (kontingenter) 25.198              
Tilgodehavende (fri process) 246.797           
Likvide beholdninger 1.219.181        1.301.919        
OMSÆTNINGSAKTIVER 1.244.379     1.548.716     

AKTIVER 1.244.379     1.548.716     

PASSIVER 2020 2019

Egenkapital primo 1.304.966        1.672.749        
Årets resultat -73.628            -367.783          
EGENKAPITAL 1.231.339     1.304.966     

Kortfristede gældsforpligtelser 13.040              243.750           
GÆLDSFORPLIGTELSER 13.040            243.750         

PASSIVER 1.244.379     1.548.716     
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Godkendt af intern revisor Poul Ø. Andersen 9. marts 2021. 
 
Godkendt af bestyrelsen 9. marts 2021. 
 
Morten Schwartz Nielsen, Niels Mengel, Bjarne Pedersen, Janus Kodal, Keld Askær Sørensen, 
Viggo Nedergaard Jensen, og Mikael Bak. 

Note 1 2020 2019

Gebyrer ifølge nota -4.121               -4.393               
Hensættelse på tilgodehavender -                     -16.827            
Advokater * -13.040            -1.750.000      
Advokatsalær ikke dækket af fri proces -                     -150.000          
Dansk Aktionærforening * -218.750          -358.325          
Annoncering -100.750          
IT-udgifter -150.963          
Nedskrivning debitorer -1.805               -28.802            
Omkostninger -237.715       -2.560.059   

* Det forventes, at størstedelen af omkostningerne dækkes af fri proces, når der 
   der søges om udbetaling næste gang.


