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Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidatio

n

De modtager naervaerende brev som tidligere forsi
kringstager i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S. De har modtaget vores breve dateret
7. og 21. maj 2015, hvor vi har redegjort
for en raekke omstaendigheder omkring tegni
ng of "tilla~gsforsikring", og at vi anser de ca.
120 nye forsikringer, som bleu tegnet i 4. kvartal
2010 som proformaaftaler.
Advokat Claus Kenneth Lund har udover sit brev
dateret 12, maj 2015, som skulle va~re
blevet sendt til Dem, ogsa udsendt et brev dater
et 26. maj 2015 vedr~rende "tillaegsforsikringerne.
Sa~rligt punkt 1 i advokat Lunds nr~dvendigg~sr,
at vi skriver dette supplerende brev. I brevet
anfr~res det, at en udlodning fra forsikringssels
kabet vil udg~re ca. 30.000 kr. for hver 100
kr. betalt forsikringspraemie. Det er ogsa anf~r
t, at det ville vaere en udbetaling "til Dem".
Advokat Lund, som er advokat for Brandkas
sens tidligere formand Bjorn Laugesen og nu
ogsa for Brandkassens seneste tidligere form
and Martin Sibast Laugesen, giver efter vores
opfattelse udtryk for en forstaelse of Brandkas
sens vedtaegter, som ikke soarer til det de
tidligere formaend i tidligere sammenha~nge har
anf~rt som gaeldende.
Vedtaegternes § 14, stk. 2 angiver udtrykkeligt,
at fordeling of Brandkassens formue blandt
medlemmerne sker i forhold tii den i sidste
regnskabsar fir opl~sningen indbetalte praem
ie,
"dog kun til dem, der har vaeret medlem i de
sidste 10 ar...".
Forsikringstagere, der er nye medlemmer i
henhold til en tillaegsforsikring fra 2010, kan
ikke opfylde kravet om 10 ars medlemskab.
Det forekommer derfor i stedet misvisende
at
gyre g~Idende, at De har en ret tii ca. 30.0
00 kr., som De giver aflcald pa. Det er vores
opfattelse, at De efter vedtaegterne ikke har
en ~konomisk ret, og derfor giver De Kelle
r ikke
aflcald pa den.
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I forhold til de ~svrige punkter, skal vi blot bemaerke, at det
er rigtigt, at der var en trykfejl i
vores seneste brev. De pligter, som hviler pa likvidatorerne
til bl.a. ikke at medvirke til utilb~srlige dispositioner f~lger blandt andet of selskabslo
vens § 127, og ikke som fejlagtigt
skrevet selskabslovens § 117.
Der er fortsat ikke set skrevet gode grunde tit, hvorf
or vores synspunkter er forkerte. Vi har
noteret, at advokat Lund angiver, at han synes argu
menterne er "tyndbenede", men ikke
hvorfor.
Advokat Lunds klienter er fuldt bekendt med,
og advokat Lund er eller burde vaere bekendt
med, at den beslutning, der bleu truffet i 2013
ved likvidationens start om enten stiftelse of
en fond eller alternativt udlodning til forsikring
stagerne, skal genbekraeftes ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Likvidatorerne agter
ikke at "anlaegge en sag mod generalforsamlingen", som advokat Lund skriver, men vi agter
at fa aflclaret, hvem der er legalt berettiget
til enten at vaelge en ny delegeretforsamling
eller til at deltage i en generalforsamling. Det
er vi som selskabets ledelse berettiget til at fa
aflclaret, og det fslger ogsa of Finanstilsynets
afg~relse, at det er opgaven for pa et severe tidsp
unkt at fa ophaevet suspensionen of selskabets vedtaegter.
Hvis De ~nsker at tiltraede vores synspunkt om,
at "tillaegsforsikringerne" var proformaaftaler, beder vi om at here fra Dem snarest, gerne
ved brug of den svarblanket, der bleu fremsendt med vores breve of 7. og 21. maj 2015
.
Kopi of Bette brev er sendt til advokat Clau

s Kenneth Lund til orientering.

Med venlig Nilsen

Boris Frederiksen
— Advokat
NcPrvicerende skrivelse krczver ingen undersk

Steen Jensen
— Advokat
rift
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Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidatio

n

De modtager naervaerende brev som tidligere forsikring
stager i Forsikringsse(skabet Brandkassen G/S.
De har modtaget vores brev dateret 7. maj 2015
, hvor vi har redegjort for en raekke omsta~ndigheder omkring tegning of "tilla~gsforsikrin
g", og at likvidatorerne anser de ca. 120
nye forsikringer, som bleu tegnet i 4. kvartal 2010
, som proformaaftaler.
I brevet var der en opfordring til at De, hvis De var
enige i Bet anf~rte, kunne bekraefte Bette
overfor selskabet. Konsekvensen ville vaere, at De
ikke apses som stemmeberettiget medlem, og De vil fa den betalte pra~mie tilbage.
Advokat Claus Kenneth Lund, som er advokat
for Brandkassens tidligere bestyrelsesformand, tidligere delegeretmedlem og tidligere inves
teringsradgiver, Bjorn Laugesen og for
tidligere delegeretmedlem Torben La~ss~e Jensen,
har efterf~lgende lavet et brev dateret 12.
maj 2015, som skulle va~re blevet sendt til Dem.
Advokat Lunds brev giver udtryk for advokat
Lunds opfattelse pa en ra~kke punkter, som vi
som likvidatorer ikke har fundet n~dvendige
at redegr~re for eller tilsyneladende (maske)
beror pa nogle misforstaelser. Vi skriver Bette
brev for at fremtidige misforstaelser kan
undgas eller begraenses.
Til almindelig orientering kan Bet oplyses, at
advokat Lund har oplyst, at hap gr~r indsigelse
mod vores brev of 7. maj 2015 pa vegne of ca.
40 personer, der har tegnet tillaegsforsikringerne til 100 kr. Vi har som likvidatorer forelr
~bigt modtaget bekraeftelser fra 39 personer,
der har tegnet tillaegsforsikringer, som ved
bekraeftelsen har fralagt sig samtlige medlemsrettigheder i Brandkassen.
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Advokat Lund kritiserer, at der ikke er en omtale of en generalforsamling den 26.
e ruar
2015. Hertil bemaerkes, at den indkaldte generalforsamling bleu aflyst. Erhvervsstyr
elsen
har ogsa truffet afgmrelse om, at aflysningen h~rte under vores kompetence som likvid
atorer. Erhvervsstyrelsen har endvidere afvist at registrere den anmeldelse of den
of den tidligere ledelse selvbestaltede generalforsamling samme dag, som tidligere bestyrelsesf
ormand
Martin Sibast Laugesen havde indsendt til Erhvervsstyrelsen.
Advokat Lund kritiserer, at der ikke er en omtale of suspensionen of
Brandkassens vedtaegter. Alle forsikringstagere bleu orienteret om aflysningen, da Finanstilsyn
et traf afg~relsen,
inklusive advokat Lunds klienter, sa alle burde vaere bekendt med den
afgerelse.
Advokat Lund skriver om, hvad der er likvidatorernes opgav
e. Likvidatorerne trader i stedet for direktionen og bestyrelsen. Det betyder ogsa, at vi som
likvidatorer skal holde r~je
med, at den indflydelse, der bliver udr~vet overfor selskabet,
enten ved valg til delegeretforsamling eller beslutninger pa en generalforsamling, hvis en sadan
kan holdes, skal oprindeligt baseres pa reelle forsikringer og egentlige medlemsska
ber. For eksempel skal likvidatorerne iagttage, at der ikke gennemfgres utilbarlige dispositione
r i forhold til forsikringstagere eller andre, jf. setskabslovens § 117, helt svarende til,
hvad den tidligere ledelse ogsa
havde pligt til.
Det er i ~vrigt forkert, at vores brev of 7. maj "blander" sig
i sp~rgsmalet om fordeling of
likvidationsprovenuet. Sa langt er vi ikke kommet, da det
fr~rst skal aflclares, hvem der skal
have indflydelse pa det sp~rgsmal.
Derfor er likvidatorerne ogsa berettigede — og maske endda
forpligtede — til at fa aflclaret,
hvem der kan udgve indflydelse i Brandkassen. Der er
derfor ingen juridisk tvivl om, at
likvidatorerne har vaeret berettiget til at titkendegive opfatt
elsen af, at till~gsforsikringerne
er proformaaftaler. Det forhold at sa mange umiddelbart
har erklaeret sig enige i dette synspunkt, viser at standpunktet er og var belt berettiget.
Advokat Lund mener, at vores henvendelse til Dem er
i strid med god advokatskik. Det er
vi ikke enige i. Vi mener, at vi som selskabets ledels
e kan skrive til Brandkassens tidligere
forsikringstagere med henblik pa at fa aflclaret, hvem
der skal anses som medlemmer med
henblik pa, at likvidationen kan g~sres faerdig.
Vi vil afslutningsvis gs~re opmaerksom pa, at advok
at Lund i sit brev of 12. maj bruger meget tekst pa at kritisere forskellige forhold i forbin
delse med likvidationen og manglende
information i brevet. Men indholdet of vores brev
of 7. maj 2015 og begrundelserne for at
tillaegsforsikringerne skal apses som proformaaftaler
der er anf~srt i vores brev of 7. maj
2015, dem omtaler advokat Lund ikke rigtigt. Det
opfatter vi som udtryk for, at der ikke er
relevante indsigelser mod det der er anf~rt i vores
brev.
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For at kompensere for den eventuelle tvivl advokat Lund
har skabt omkring de andre forhold ved sit brev of 12. maj 2015, skal vi genfremsae
tte opfordringen fra vores brev of 7.
maj 201 S, som De bedes overveje at forholde Dem til.
Som anf~rt i brevet of 7. maj 2015 er det som kons
ekvens af, at Deres status som forsikringstager har baseret sig pa en sadan proformaft
ale, vores vurdering, at De ikke kan tillaegges rettigheder som medlem i Forsikringsselskabet
Brandkassen G/S i likvidation. Dette
betyder, at safremt De ikke har en anden forsikring
saftale med Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation, hvorpa et gyldigt medl
emskab kan baseres, vil De ikke laengere
blive anset som medlem of selskabet, herunder
have forvaltningsm~ssige- og ~konomiske
rettigheder i den henseende.
Safremt De er enig i vores synspunkter og
saiedes anerkender, at De ikke har medlemsrettigheder i Forsikringsselskabet Brandkassen
G/S i likvidation i henhold til den tegnede tillazgsforsikring, bedes De inden 5 hverda~e fra
modtagelsen of dette brev rette henvendelse
med besked herom til likvidatorerne v/Erhvervs
juridisk fuldmaegtig Jesper N~srgaard Kristensen, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vest
er Farimagsgade 23, 1606 Kr~benhavn V, email: iekta~kammeradvokateil.dl:, tlf.nr.: 72
30 74 41, og gerne ved udfyldelse of den vedlagte anerkendelsesskabelon. Frankeret svark
uvert er vedlagt.
Vi vil herefter foranledige en tilbagebetaling

of de indbetalte forsikringspraemier til Dem.

Safremt vi ikke modtager Deres anerkendelse
of ovenstaende inden 5 hverdage eller hvis De
gar indsigetser herimod og dermed ikke ~nsk
er at frafalde Deres medlemsrettigheder, ma
De forvente, at der kan blive startet en retss
ag mod Dem, hvor De vil modtage en staevning
med henblik pa, at ovenstaende fastslas ved
en retslig afgarelse.
Kopi of dette brev er sendt til advokat Clau

s Kenneth Lund til orientering.

Med venlig hilsen

Boris Frederiksen
— Advokat
Ncarvicerende skrivelse krc~ver ingen unders

Steen Jensen
— Advokat
krift
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Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

i likvidation

De modtager naervaerende brev som tidl
igere forsikringstager i Forsikringsselsk
abet Brandkassen G/S.
Som bekendt tr~dte Forsikringsselskabet
Brandkassen G/S ved generalforsamlin
gsbeslutning den 6. december 2013 i frivillig likv
idation. Advokat Steen Jensen bleu pa
generalforsamlingen valgt som likvidator, og efte
r afg~relse fra Finanstilsynet bleu advo
kat Boris
Frederiksen i medf~r of lov om finansie
l virksomhed § 231, stk. 2, udpeget som
medlikvidator.
Likvidatorerne har under likvidationsforl
s~bet oplyst, at forsikringstagere, der var
medlemmer of Forsikringsselskabet Brandkass
en G/S pa tidspunktet for likvidationens
beslutning,
som udgangspunkt ville bevare Beres
forvaltningsmaessige- og ~konomiske
rettigheder, i
forhold til at samtlige forsikringstager
e som konsekvens of likvidationen vine
modtage en
opsigelse of Beres forsikringsaftale, der
ellers udgar grundlaget for at vaere medlem
i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S.
Finanstilsynet suspenderede ved afgr~rel
se of 1. april 2015 vedtaegteme i Forsikri
ngsselskabet Brandkassen G/S i likvidation efter
§ 232 i lov om finansiel virksomhed. Afg~
rels
en kan
findes pa Finanstilsynets hjemmeside (www
.finanstilsynet.dk).
Som konsekvens heraf er selskabets vedt
aegter for naervaerende suspenderet, hvil
ket medf~rte, at Bet pa tidspunktet for Finanstilsyn
ets afg~relse igangvaerende valg til ny
dele
geretforsamling bleu aflyst of likvidatorerne.
Ifelge de nu suspenderede vedtaegters
§ 6 udgs~r de delegerede generalforsa
mlingen og dermed selskabets ~averste myndighed.
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Bestemmelsen i § 6 er vedtaget med hjemmel i lov om finansiel
virksomhed § 111, stk. 2,
der fastslar, at vedta~gterne i et gensidigt forsikringsselskab
kan bestemme, at generalforsamlingen bestar of delegerede valgt of selskabets medlemmer.
Som konsekvens of Finanstilsynets afgs~relse er der imidlertid ikke laengere
vedtaegtsmaessig
hjemmel til at lade en of selskabets medlemmer valgt delegeretforsaml
ing udgs~re selskabets
generalforsamling og selskabets ~verste myndighed,jf. lov om finansiel
virksomhed § 111,
stk. 2, og de nu suspenderede vedta~gters § 6.
Efter Finanstilsynets afg~relse ga~lder suspensionen "indtil der er opnaet
tilstraekkelig aflclaring om gyldigheden of valghandlingen til delegeretforsamlingen i 2d 11.
En sadan aflclaring
kan f.eks. foreligge, nar gennemf,~reisen of valghandlingen er tilstraekkeligt
belyst, eller at
der i faellesskab mellem likvidatorerne og forsikringstagerne opnas enighed om
den endelige likvidation."
For at sage at opna, den aflclaring, som Finanstilsynet forudsaetter, har likvidat
orerne besluttet at f~ afl~laret de forvaltningsmaessige- og s~konomiske rettigheder for en raekke
of medlemmerne i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S under likvidation. Det er likvidat
orernes
opfattelse, at en del of selskabets forsikringstagere ikke kan tillaegges medlems
rettigheder
og dermed ikke kan give made og stemme ved valg of delegerede eller ved beslutni
nger pa
kommende generalforsamlinger.
I den forbindelse har likvidatorerne f~lgende bemaerkninger i relation til den tillaegsf
orsikring i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S, som De tegnede kort tid fir valget i
februar
2011:
Pa ordinaer generalforsamiing den 23. april 2009 traf delegeretforsamlingen beslutning
om at aendre vedtaegternes § 11 saledes, at det efter aendringen of bestemmelsen udelukkende var den siddende bestyrelse, der skulle udpege hvilke personer, der kunne opstilles som valgbare til selskabets delegeretforsamling.
-

Selskabet indskxaenkende dets forsikringsbestand ved at opsige 17 erhvervsforsikringer i
2009, samt afviste samme ar at tegne husforsikring for 65 medlemmer, som bestyrelsen
ellers definerede som vaerende inden for tegningspolitikken.
Finanstilsynet pabs~d den 27. september 2010 selskabet at bringe selskabets registrerede
vedtaegter i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 111, stk. 2, idet Finanstilsynet fandt det i strid med bestemmelsen, at medlemmerne of Brandkassen ikke
valgte de delegerede, der udgar selskabets generalforsamling. Brandkassen aendrede sine vedtaegter til at opfylde afg~relsen allerede den 20. september 2010.
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Endvidere pab~sd Finanstilsynet den 16. dec
ember 2010 selskabet at afholde valg til
selskabets delegeretforsamling, idet samtlige
delegerede skulle pa valg, og tilsynet afgjorde samtidig, at samtlige selskabets med
lemmer skulle vaere stemmeberettigede
i
forbindelse med dette valg.
Selskabet tegnede i perioden 16. november
2010 til den 30. december 2010 ca. 120 nye
forsikringer, heriblandt en hos Dem. Nyte
gningerne var et resultat of en koordine
ret
indsats fra den davaerende bestyrelse og dire
kt~r, og der ses at vaere en klar tilknytning
i
form of familierelationer og naborelation
er blandt en del of forsikringstagerne til
den
davaerende bestyrelse og visse delegerede.
De 120 nye forsikringer, heriblandt Dere
s forsikring, var alle en sakaldt "tillaeg
sforsikring", der skulle daekke almindeligt indb
o til en vaerdi of kr. 100.000. Dermed omfa
tter
tillaegsforsikringen genstande, der i forvejen
er daekket of en husstands almindelige indboforsikring. Der er derfor en betydelig risi
ko for dobbeltforsikring, hvorved tilla~gsfo
rsikringen ikke i sig sely vil fors~ge husstand
ens daekning. Det bemaerkes i den forbinde
lse, at der ved nytegningerne i flere tilfa
elde bleu tegnet forsikring til Here pers
oner
i
samme husstand, til trods for at forsikringen
daekkede forsikringstageren og dennes husstand.
I tilfaelde of en skade ville tillaegsforsikri
ngen saledes have haft en yderst begra~ns
et
vaerdi for forsikringstageren, og maske slet
ingen vaerdi. I tilfaelde of dobbeltforsikrin
g
opnar forsikringstageren ikke dobbelt daek
ning, idet der vil ske en indbyrdes ford
elin
g
of forsikringsda~kningen mellem to fors
ikringsselskaber. Af denne arsag er Bran
dkassens "tillaegsforsikringer" heller ikke et
produkt, der ses udbudt of andre forsikri
ngsselskaber.
De 120 nye forsikringer var alle tegnet for
en praemie pa 100 kr. per forsikring, og
de
indbragte til sammen alene kr. 12.000 i fors
ikringspraemier i forbindelse med tegninge
n.
I de f~lgende ar frem til opsigelsen of fors
ikringerne, er det blevet et endnu mindre
bel~b, da nogle allerede tidligt opsagde elle
r undlod at beta.le. De 120 nye forsikri
nger
udgjorde derfor enkeltvis eller samlet set
ikke et rentabelt produkt for selskabet.
Finanstilsynets udkast tii afg~relse, som
i december 2010 palagde selskabet at
afhoide
nyvalg, var allerede den 8. november
2010 sendt i hgring hos Forsikringss
elsk
abet
Brandkassen, og det kan blandt andet pa
denne baggrund Iaegges til grand, at den
dava
erende bestyrelse havde kendskab til det
of Finanstilsynet kommende pabud om
nyva
lg
pa tidspunktet for tegningen of de 120
nye forsikringer.
Efter tegningen of de 120 nye forsikri
nger besluttede bestyrelsen den 6. janu
ar 2011 at
indstille nytegning of forsikringer.
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Valget til den nye delegeretforsamling i selskabet
bleu afholdt i sidste del ofjanuar og
februar maned 2011 og bleu afsluttet den 15. februa
r 2011.
-

Den 24. oktober 2013 indgav Finanstilsynet politi
anmeldelse dels pa baggrund of en
begrundet mistanke om uregelmaessigheder ved det
gennemf~rte valg til den nye delegeretforsamling i 2011, dels pa baggrund of en mista
nke mod den forhenvaerende bestyrelsesformand samt de ~vrige bestyrelsesmedlemmer
om en klar hensigt om at udelukke
medlemmer fra indflydelse ved at opna fund kontrol med
delegeretforsamlingen.

-

Statsadvokaten for Saerlig Q~konomisk og International
Kriminalitet har pa baggrund of
anmeldelsen efterforsket sagen, og det er pa grundlag
of de til likvidatorerne fremkomne
oplysninger likvidatorernes forvenming, at der vil blive
rejst tiltale mod Here of de davaerende delegerede hhv. bestyrelsesmedlemmer for blandt
andet dokumentfalsk, jf.
straffelovens § 171.

Det er saledes likvidatorernes opfattelse, at de 120 nye
forsikringer, som bleu tegnet umiddelbart op til valget, var motiveret of det forestaende valg
og of et ~nske fra dele of den siddende delegeretforsamling og bestyrelse om at opna indfly
delse pa valghandlingens resultat
til Beres fordel for dewed at bevare den fulde indflydelse
i selskabet, evt. med henblik pa at
varetage egne — og selskabet uvedkommende — interesser.
Det konstateres tilsvarende, at
forsikringen ikke repraesenterede nogen reel ,~konomisk
vaerdi for hverken Dem eller selskabet og bleu tegnet alene med henblik p~, at en personkred
s med relation til vise i den
siddende delgeretforsamling kurule blive genvalgt ved valget
den 15. februar 2011.
I forlaengelse heraf og pa baggrund of ovenstaende, herun
der saerligt Bet forhold, at der ikke
ses at have vaeret reelle gkonomiske bevaeggrunde for hverk
en selskabet eller forsikringstagerne for at tegne tillaegsforsikringerne, samt den tidsmaessige
sammenhaeng mellem tegningen of disse og afholdelse of valg til ny deiegeretforsamlin
g, anser likvidatorerne tillaegsforsikringsaftalen mellem Dem og Forsiksingsselskabet Brand
kassen G/S som en proformaaftale.
Som konsekvens af, at Deres status som forsikringstager har basere
t sig pa en sedan proformaftale, er Bet likvidatorernes vurdering, at De ikke kan tillae
gges rettigheder som medlem i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation. Dette betyde
r, at safremt De ikke
har en anden forsikringsaftale med Forsikringsselskabet Brandkasse
n G/S i likvidation,
hvorpa et gyldigt medlemskab kan baseres, vil De ikke laengere blive
anset som medlem of
selskabet, herunder have forvaltningsmaessige- og s~konomiske rettig
heder i den henseende.
Safremt De er enig i likvidatorernes synspunkter og saledes anerkender, at De
ikke har medlemsrettigheder i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation i henho
ld til den tegnede tillaegsforsikring, bedes De inden 7 hverda~e fra modtagelsen of Bette brev
rette henvendelse med besked herom til likvidatorerne v/Erhvervsjuridisk fuldmaegtig Jesper
N~r-
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gaard Kristensen, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Fari
magsgade 23, 1606 Kobenhavn
V, e-mail: iek~a,kammeradvokaten.dk, tlf nr.: 72 30 74 41,
og gerne ved udfyldelse of den
vedlagte anerkendelsesskabelon. Frankeret svarkuvert er
vedlagt.
Likvidatorerne vil herefter foranledige en tilbagebetaling
of de indbetalte forsikringspraemier til Dem.
Safremt likvidatorerne ikke modtager Deres anerk
endelse of ovenstaende inden 7 hverdage
eller hvis De g,~r indsigelser herimod og dermed
ikke ~nsker at frafalde Deres medlemsrettigheder, ma De forvente, at der kan blive startet
en retssag mod Dem, hvor De vil modtage
en staevning med henblik pa, at ovenstaende fasts
las ved en retslig afgs~relse.
Safremt ovenst~ende giver anledning til sp~rgsma
l, er De velkommen til ligeledes at kontakte likvidatorerne ved de ovenfor anfs~rte konta
.ktoplysninger.

Med venlig hilsen

Boris Frederiksen
— Advokat
NcErvcerende skrivelse krc~ver ingen underskrift

Steen Jensen
— Advokat
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Erklaering
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likv

idation

Under henvisning til likvidatorernes brev
of 7. maj 2015 erklaerer undertegnede sig herm
ed
enig de i brevet anf,~rte synspunkter. Underteg
nede kan saledes anerkende og er indforst
aet
med

at

undertegnede ikke har ~konomiskeog forvaltningsmaessige rettigheder
i
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S(nu
i likvidation), herunder ret til at give mad
e
og stemme ved valg of delegerede
eller ved beslutninger pa kommende
generalforsamlinger, i henhold til den mell
em Forsikringsselskabet Brandkassen G/S
og undertegnede indgaede tillaegsforsikr
ingsaftale, og

at

likvidatorerne foranlediger en tilbageb
etaling of de indbetalte forsikringspraem
ier i
anledning of tillaegsforsikringsaftalen til
undertegnede ved anvendelse of de nede
nfor
anf~rte kontooplysninger.

Kontooplysninger:
REG.NR.

KONTONR.

Navn:
BLOKBOGSTAVER

Adresse:
BLOKBOGSTAVER

Policenummer:
BLOKBOGSTAVER

Underskrift:
DATO

UNDERSKRIFT

