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Status vedrørende retssager
Grundarealer i Braunschweig
Som senest omtalt i Fondsbørsmeddelelse nr. 153 fik modparten ved anden instans medhold i, at der skulle
ydes erstatning for, hvad, der hævdes, er fejlagtigt solgte grunde. Den udpegede skønsmand har vurderet
grundenes værdi til TEUR 1.100. Selskabet har over for skønsmanden uden held anfægtet værdiansættelsen.
Der er afholdt forligsmøde, hvor det ligeledes blev forsøgt at ændre på ovenstående uden held. Selskabet er
nu blevet dømt til at skulle yde erstatning på TEUR 1.200 inkl. renter. Hertil kommer dækning af modpartens
sagsomkostninger, som endnu ikke er opgjort.
Selskabet er uenig i afgørelsen om at skulle betale erstatning, hvilket bl.a. understøttes af en udtalelse fra en
advokat med møderet for tysk Højesteret. Mulighederne for at indbringe sagen for Tysklands øverste retsinstans undersøges p.t.
Regulering af købesummen
I retssagen vedrørende modpartens krav om regulering af købesummen for ejendommene beliggende i Berlin
blev der i januar 2016 afsagt dom til selskabets fordel. Modparten har imidlertid anket sagen og indleveret
skriftlig begrundelse herfor. Retten har meddelt at ville tage stilling hertil ultimo maj 2017.
I denne sag skønnes den maksimale risiko for selskabet fortsat at udgøre TEUR 8.300 + renter m.v., såfremt
modparten får medhold.
Udbetaling til obligationsejerne
Som følge af ovenstående dom og såfremt der i en eventuel efterfølgende anke ikke gives medhold, er de
resterende forventede udbetalinger på obligationerne reduceret fra TEUR 3.000 – TEUR 4.500 til TEUR 2.300
– TEUR 3.000. Dette er under forudsætning af, at der ikke trækkes yderligere på de stillede garantier, og at
retssagerne ikke påfører selskabet yderligere omkostninger.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsens formand Tage Benjaminsen
eller direktør Kent Hoeg Sørensen (tel. +45 7022 8880)
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