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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.   
  
Retten har på retsmøde den 1. september 2021 oplyst, at landsdommer Rosenløv er gået på 
pension og landsdommer Inge Neergaard Jessen dermed er landsdommer på sagen.  
  
De sagsøgte i konkurssag I og II har anmodet retten om at afsige kendelse om sagsøgtes 
editionsbegæring om fremlæggelse af materiale fra sagsøger til brug for syn og skøn.  
Landsretten har den 22. marts 2022 afsagt kendelse om editionsbegæringer. Ifølge kendelsen er, 
(i) Altor og OW Lux’ begæring afvist, da de var ukonkrekte og ikke angav hvad materialet skulle 
bruges til, (ii) Jacob Brogaards begæring afvist, da den var for bred, generel og overordnet 
beskrevet og (iii) Jane Dahls begæring er delvist taget til følge. 
 
De sagsøgte har på baggrund af Revisornævnets kendelse påstået syn og skøn overflødig, da 
spørgsmål er behandlet.  
  
Landsretten har den 31. januar 2022 truffet kendelse om, at syn og skøn om de spørgsmål, som 
er besvaret af Revisornævnet, ikke skal nægtes fremme, da de ikke på forhånd kan antages at 
være uden betydning for sagen.  
  
Retsmøde den 28. februar 2022 blev aflyst af landsretten, da der først skulle afsiges kendelse om 
editionsbegæringer, som har betydning for syn og skøn, som skulle have været emnet for mødet.  
 
Retten har således taget stilling til, at syn og skøn skal gennemføres. Der er dog endnu ikke taget 
stilling til spørgsmål til syn og skøn. Der er snarlig frist til indlevering af sidste processkrift 
vedrørende syn og skøn, hvorefter retten skal tage endelig stilling hertil. Dette forventes afgjort 
på skriftligt grundlag, med mindre nogle parter beder om mundtlig forhandling, som retten i så 
tilfælde skal tage stilling til.  
 
Konkursboet havde i konkursbosag I forhøjet påstandsbeløbet efter afvisning af konkursbosag 
III. Østre Landsret har taget stilling til denne forhøjelsespåstand, som retten har tilladt.  
  
På nuværende tidspunkt afventer vi således, at landsretten tager stilling til spørgsmål til syn og 
skøn. Derudover har retten meddelt, at retten vil vende tilbage om tilrettelæggelse af den videre 
sagsforberedelse og vedrørende plan for berammelse af hovedforhandling. 
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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 
Kim Nielsen 
Viggo Nedergaard Jensen (udpeget af Dansk Aktionærforening) 
Mikael Bak (direktør, Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening) 
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Resultatopgørelse 2021 2020
Note

Medlemskont., tilmeldingsgebyr, donationer -                         171.362               
Friproces -                         -                         

1 Omkostninger -212.805              -237.715              
DRIFTSRESULTAT -212.805           -66.353              

Finansielle indtægter -8.162                   -7.274                   
ÅRETS RESULTAT -220.967           -73.628              

AKTIVER 2021 2020

Tilgodehavender (kontingenter) -                         25.198                  
Tilgodehavende (fri process)
Likvide beholdninger 1.023.438            1.219.181            
OMSÆTNINGSAKTIVER 1.023.438         1.244.379         

AKTIVER 1.023.438         1.244.379         

PASSIVER 2021 2020

Egenkapital primo 1.231.339            1.304.966            
Årets resultat -220.967              -73.628                
EGENKAPITAL 1.010.371         1.231.339         

Kortfristede gældsforpligtelser 13.067                  13.040                  
GÆLDSFORPLIGTELSER 13.067                13.040                

PASSIVER 1.023.438         1.244.379         
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Godkendt af intern revisor Poul Ø. Andersen 20. marts 2022. 
 
Godkendt af bestyrelsen 20. marts 2022. 
 
Morten Schwartz Nielsen, Niels Mengel, Bjarne Pedersen, Janus Kodal, Keld Askær Sørensen, 
Kim Nielsen, Viggo Nedergaard Jensen, og Mikael Bak. 

Note 1 2021 2020

Gebyrer ifølge nota -4.928                   -4.121                   
Advokater * -27                         -13.040                
Dansk Aktionærforening * -187.500              -218.750              
Nedskrivning debitorer -20.350                -1.805                   
Omkostninger -212.805           -237.715           

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


