København · Februar 2015
Sagsnr. 048521-0011 sj/sj/suli
Dok.nr. 12991494.1

Ekstraordinær generalforsamling i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation
Til de delegerede i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation.
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 26. februar 2015,
kl. 16:00 hos Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.
hvor der foreligger følgende dagsorden:
1) Valg af ny likvidator
2) Opfyldelse af selskabets forpligtelser
3) Afstemning blandt medlemmerne
For generalforsamlingen er der følgende fuldstændige dagsordensforslag:
1) Valg af ny likvidator
Martin Sibast Laugesen foreslår, at advokat Frantz Sigersted-Rasmussen vælges som ny
likvidator.
2) Opfyldelse af selskabets forpligtelser
Brandkassen har modtaget følgende forslag fra Martin Sibast Laugesen:
”Jeg foreslår, at generalforsamlingen påbyder likvidatorerne at overholde selskabets forpligtelser
overfor den tidligere bestyrelses medlemmer og øvrige ansatte. Herunder udbetaling af samtlige
endnu ikke udbetalte honorarer, bonusordninger mm. for den periode disse personer har været
ansat og arbejdet for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S.”
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3) Afstemning blandt medlemmerne
Brandkassen har modtaget følgende forslag fra Martin Sibast Laugesen:
”Jeg foreslår, at der afholdes en skriftlig afstemning blandt de ca. 230 medlemmer, der var i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S på tidspunktet for likvidationens beslutning. Medlemmerne
skal ved denne afstemning tage stilling til, om Lagonis Fonden med den valgte bestyrelse(som
valgt 6. december 2013) skal stiftes og likvidationsprovenuet udloddes til Lagonis Fonden, eller
om der alternativt skal ske udlodning til medlemmerne af selskabets formue efter de på tidspunktet for likvidationsbeslutningen (6. december 2013) gældende vedtægter.
Afstemningen skal foregå skriftligt ved udsendelse af stemmeseddel (forsynet med unikt ikke
fortløbende kontrolnummer på hver stemmeseddel) samt frankeret svarkuvert til hvert enkelt
medlem. Svarkuverterne stiles til en af likvidatorerne valgt valgformand. Alle ca. 230 medlemmer, der var i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S den 6. december 2013, er stemmeberettigede. Der skal alene stemmes om de to ovennævnte alternativer. Afstemningen skal afholdes hurtigst muligt og senest inden likvidationens afslutning, således at afviklingen ikke forsinkes. Likvidatorerne skal loyalt arbejde for at gennemføre afstemningen, samt den beslutning, der bliver
resultatet af afstemningen.”
Likvidatorerne finder ikke, at der med den under pkt. 3 indlagte begrænsning i stemmeretten for forsikringstagerne, herunder med den risiko der består for, at den delegerede forsamling er ulovligt valgt, kan stemmes om forslaget, så det fører til en lovlig og for Brandkassen bindende beslutning, således som det er formuleret.
Likvidatorerne finder endvidere, at det under pkt. 3 fremsatte beslutningsforslag, såfremt
dette fører til udlodning til Lagonis Fonden, kan være egnet til at skaffe visse af de delegerede medlemmer en fordel på forsikringstagernes bekostning, jf. nedenfor.
Vedtagelseskrav
Forslagene på dagsordenens pkt. 1) og 2) kan vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 8.
Forslaget på dagsordenens pkt. 3) kræver, at mindst 2/3 af de mødte delegerede vedtager
dette på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de delegerede er fremmødt på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 14.
Det er dog likvidatorenes opfattelse, at der består en risiko for, at forslaget i dagsordenes
pkt. 3) ikke gyldigt kan vedtages på nuværende tidspunkt.
Såfremt de igangværende undersøgelser af det gennemførte valg til delegeretforsamling
den 15. februar 2011 fører til, at der konstateres forhold, som medfører valgets ugyldighed,
vil efterfølgende beslutninger foretaget af delegeretforsamlingen kunne være ugyldige og
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nulliteter. Denne ugyldighed kan også omfatte beslutningen fra 6. december 2013 om stiftelse af en fond og valg af bestyrelse hertil og dermed også en efterfølgende afstemning
om at stifte fonden med den valgte bestyrelse. Det stillede forslag kan (a) i det hele derfor
risikere at blive anset for ugyldigt og uforbindende, eller (b) risikere at blive ufuldstændigt
og dermed umuligt at gennemføre, hvis dele af den tilgrundliggende beslutning fra 6. december 2013 bliver ramt af ugyldighed, selv om forslaget godkendes med et flertal, der
opfylder vedtægternes krav.
Likvidatorerne finder det grundlæggende uhensigtsmæssigt, at der fra en af de delegerede
presses på for at fremskynde en beslutning, der rettelig bør afvente konklusionen på de
opstartede – og forventeligt næsten – færdiggjorte undersøgelser.
En begrænsning af forsikringstagernes indflydelse på beslutningen om formuens uddeling
– herunder hvilke valgmuligheder der foreligger - bør ikke træffes af den siddende delegeretforsamling, der muligt er ulovligt valgt.
Finanstilsynets påbød den 4. december 2013 de tidligere bestyrelsesmedlemmer i Brandkassen G/S at træde tilbage som bestyrelsesmedlemmer, idet Finanstilsynet fandt, at disse
udviste en adfærd, der gav anledning til at antage, at de ikke varetog hvervet på forsvarlig
vis, jf. FIL § 351, stk. 2, jf. § 64, stk. 2, nr. 4 (fit and proper-krav).
Finanstilsynet vurderede i den forbindelse, at bestyrelsen i Brandkassen G/S havde varetaget andre interesser end selskabets i forbindelse med udførelsen af bestyrelsesarbejdet,
nemlig bestyrelsens egne interesser, og at ledelsen af Brandkassen G/S derfor ikke var foregået på betryggende vis. Det er denne ledelse, der tilrettelagde og besluttede stiftelsen af
Lagonis Fonden og nu i deres egenskab af delgerede ønsker denne genbekræftet.
Finanstilsynets offentliggjorte fit and proper-afgørelser er likvidatorerne bekendt ikke indbragt for domstolene og er derfor endelige.
I lyset af den ovenfor beskrevne risiko for beslutningens ugyldighed vil likvidatorerne på
nuværende tidspunkt ikke medvirke til den foreslåede beslutning. Herunder vil likvidatorerne aktivt modsætte sig gennemførelsen af beslutningsforslaget, såfremt det måtte blive
vedtaget.
Adgang til oplysninger
Denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.forsikringbrandkassen.dk.
Stemmeberettigelse
Selskabets 15 delegerede er stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor hver delegeret har én stemme, jf. vedtægternes § 8. Ved indkaldelsen af de delegerede til generalforsamling, som sker efter anmodning fra en delegeret, har likvidatorerne dog ikke præjudiceret eventuelle indsigelser og retsvirkningerne heraf omkring det gennemførte valg til
delegeretforsamling den 15. februar 2011 eller præjudiceret retsvirkningerne af fit and
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proper-afgørelser overfor visse delegerede, jf. ovenfor, hvilket kan indebære en risiko for at
de delegerede eller visse af disse ikke har stemmeret.
Likvidatorerne har besluttet, at der ved delegeredes deltagelse i generalforsamlingen ikke
stilles krav om, at disse fortsat er medlemmer i Brandkassen, uanset vedtægternes § 7, stk.
6.

Med venlig hilsen
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation

Boris Frederiksen

Steen Jensen

