KLAGE OVER TILSIDESA:TIELSE AF ADVOKATETISKE REGLER

Herved indklages

Advokat Christian Jul Madsen
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

for overtrcedelse af de advokatetiske regler ved:

1. tilbageholde vurdering af indbo i Katty Busack og Jon S0bergs konkursboer, at angive vcerdien i
henhold til vurderingen til kr. 300.000 - mod bedre vidende, da vcerdien var kr. 279.150,i henhold
til en af boet indhentet vurdering,samt at fors0ge at forhindre fallenternes ret til "et beskedent"
bo i henhold til Retsplejelovens regler.
2. At indsende redeg0relse om konkurskarantcene mod Katty Busack og Jon S0berg til Skifteretten
begrundet i faktuel urigtige oplysninger pa trods af bedre vidende og med postulater, som er
fremsat uden nogen form for forudgaende unders0gelser.
3. At overtrcede sin tavshedspligt ved at oplyse kreditorer i andre konkursboer i koncernen, end
konkursboet Cafu Lease A/S, at der er indgivet begcering om konkurskarantcene mod Katty Busack
og Jon S0berg i konkursboet Cafu Lease A/S.
4. At fremscette et fuldstcendigt udokumenteret og uigennemforligt krav ved mail af 16. august 2017,
uden mindstemal af juridisk baggrund eller indhold.

I forbindelse med Katty Busack og Jon S0bergs personlige konkurs, foranledigede kuratellet, at der straks
blev foretaget en vurdering af det private indbo.
Umiddelbart efter blev der afholdt et m0de - det eneste m0de, som er afholdt med Katty Busack og Jon
S0berg..
Pa m0det blev kurator J0rgen Hauschildt og indklagede spurgt om vurderingen af det private indbo.
Sp0rgsma let blev besvaret med at vurderingen var kr. 300.000. Advokaterne var i besiddelse af
vurderingen, men oplyste, at vurderingen ikke matte udleveres.
Ved mail af 30.09.2016, blev prisen gentaget, idet indklagede i forbindelse med fremsende lse af
vurderingsrapporten uden priser spurgte om Katty Busack og Jon S0berg ville k0be indboet for kr. 300.000.
Jon S0berg papegede, at der er faktuelle fejl i vurderingsrapporten, hvilket foranlediger, at
vurderingsrapporten bliver sendt med priser.

Mailtrad med 3 mails vedlc.egges som bilag 1.
Dette var f(l)rste usandhed, som altsa blev gentaget 2 ga nge.
Det viste sig,at den samlede vurderingspris udg(l)r kr. 279.150. Vurderingsrapporten vedlc.egges som bilag 2.

lndklagedes processkrifter vedr(l)rende konkurskarantc.ene for ledelsen i Cafu Lease A/S vedlcegges som

bilag 3 og bilag 4.
De centrale sp(l)rgsmal i relation til at palc.egge konkurskarantc.ene indgar:
A.

at der er et ulovligt aktionc.erlan,

B. at der ikke er bogf(l)rt i selskabet,
C. at vcerdianscettelsen af selskabets ejendomme er forkert,
D. at der ikke forefindes bestyrelsesm(l)dereferater.
lndklagede har pa ingen made unders(l)gt, om der er tale om et ulovligt aktionc.erlan, hvilket ikke er
tilfceldet. lndklagede har hverken kontaktet ledelsen eller reviser om for holdet og indklagede har
fuldstcendig undladt loyalt at redeg(l)re for, at han skriftligt fra bestyrelsesmedlemmerne har faet oplyst, at
bestyrelsen ikke kendte noget til den l¢bende udlodning.
lndklagede har overfor Skifteretten, som begrundelse for konkurskarantc.ene, anf(l)rt, at der ikke er bogf(l)rt i
selskabet. Dette pa trods af,at Marian K. J¢rgensen, som har bogf(l)rt for selskabet siden maj 1992 og indtil
selskabets konkurs iseptember 2016, pa kuratellets anmodning har vceret indkald pa selskabets kontor for
at forevise billagsmapper, kontoudtog,lejekontrakter mv. til kuratellet . Det er saledes klart mod bedre
vidende og direkte usandt, nar indklagede pastar, at der ikke er bogf(l)rt i selskabet.
Som bilag 5 vedlc.egges erklc.ering fra Marian J(l)rgensen med bekrc.eftelse pa, at der er foretaget
regelmc.essig bogf(l)ring i selskabet
Som bilag 6 fremlc.egges erklc.ering fra selskabets reviser,hvoraf fremgar, at reviser, der har revideret
selskabet siden 2009, aldrig har haft anledning til at give anmc.erkni nger til bogf(l)ringen.
Hvis indklagede havde ulejliget sig med at sende en foresp0rgsel ti! selskabets ledelse eller reviser, havde
indklagede faet disse forhold oplyst.
For sa vidt angar vc.erdiansc.ettelsen af ejendommene i selskabet, sa har indklagede heller ikke her gjort sig
ulejlighed med at rette henvendelse til selskabets ledelse eller reviser.
lndklagede har istedet valgt i sine processkrifter vedn11rende konkurskarantc.enerne (fremlagt i
nc.ervc.erende som bilag 3 og bilag 4), at fremlcegge bilag 8 og bilag 9 som egentlige vurderinger af
ejendommene. Forholdet er en fordrejning af sandheden, idet der er tale om eneformidlingsaftaler til
mc.eglere for salg af hhv. Torvet 3 og Torvet A.
De fakta findes der vurderinger af ejendommene, indhentet af reviser til brug fo r revisionen.
For sa vidt angar referater fra bestyrelsesm0der, har disse hele tiden befundet sig i en mappe pa selskabets
kontor, hvilket indklagede skriftligt er blevet oplyst om fra ledelsens side, men ikke desto mindre oplyser
indklagede til Skifteretten, at der ikke forefindes referater fra bestyrelsesm0derne.

lndklagede har mod bedre vidende og uden at foretage den mest summariske unders0gelse, brugt urigtige
oplys ninger til at bevrege Skifteretten til at igangsrette sag om konkurskarantrene, maske med henblik pa at
optjene et honorar eller med henblik pa at chikanere ledelsen. Under a lle omstrendigheder har indklagede
givet skifteretten urigtige oplysninger, hvor man som advokat er forpligtet til at forholde sig objektivt til
fremlreggelser, ikke mindst nar det er skifteretten, som ska Iafholde udgifterne til sagsbehandlingerne.

lndklagede har udsendt den som bilag 7 vedlagte redeg0relse for boets behandling til en st0rre kreds af
kreditorer og separatister, som vel at mc:erke ikke er kreditorer i Cafu Lease A/S, hvor der kun er 3 egentlige
kreditorer.
Af redeg0relsen fremgar blandt andet, at der er indgivet indstilling om,at der indledes sag om
konkurskarantrene,vedr0rende bestyrelsespost i Cafu Lease A/S.
Det fremgar af Konkurslovens § 125, stk. 3, at kurator i redeg0relsen til kreditorerne ska I redeg0re for, om
der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantrene, men denne pligt for kurator vedr0rer kun
kreditorerne idet bo redeg0relsen udsendes i.
Kurator hverken kan eller skal udsende redeg0relsen om konkurskaranta=ne til kreditorer i andre boer.

Som bilag 8 vedlregges mail trad vedr0rende mailkorrespondance mellem Hannibal S0berg og indklagede.
For overskuelighedens skyld er mailene opdelt, sa de i alt 19 mails er opdelt med streger imellem .
Korrespondancen begynder pa side 11,med mail af 16. august 2017 fra indklagede til Hannibal S0berg. I
mailen fremsa=tter indklagede krav om betaling af kr. 150.000,-,a ngiveligt pa grund af et tab, som boet
skulle have lidt ved manglende mulighed for at udleje en lejlighed.
Mailtraden afsluttes med mail nr. 19 af 7. september 2017 pa side 1, hvor indklagede frafalder kravet.
lndklagede har fremsat kravet uden
A. at unders0ge at det ikke er Totalkredit,der behandler ans¢gning om greldsovertage lse, idet det er
laneformidlende pengeinstitut,der har den indledende sagsbe handling,da pengeinstituttet stiller
garanti.
B. at unders¢ge driftsomkostningerne ved lejligheden,ta Ilene, indklagede har lagt til grund for kravet,
er grebet ud af den fri luft.
C. at unders0ge juraen i kravet. lndklagede kender tilsyneladende ikke Konkurslovens § 87, hvorefter
overskud ved boets administration af pantet tilfalder panthaver, in casu Handelsbanken.
D. at unders0ge hvorvidt overdragelsen er sket ioverensstemmelse med Handelsbanken, der ogsa
reprresentere r Tota lkredit, idet overdragelsen er sket i fuld overensstemmel se med panthaver, som
ikke har faet fuld drekning ved salget.

Som det fremgar af ovennc:evnte mailkorrespondance, forf02gter indklagede en j uridisk forstaelse, som
sy nes at v02re helt i strid med lovgiv ningen, herunder specielt Konkurslovens § 87.
Det er bekymrende, at indklagede, der pa Bech Bruuns hjemmeside star anfort som "senioradvokat" og
prim02rt besk02ftiger sig med konkursbehandling,tilsyneladende ikke kender basale bestemme lser i
konkursloven, og iforl¢bet af mailkorrespondancen er der ingen "klokker" der ringer overhovedet.
Det b¢r v02re et krav i forbindelse med behandling af konkursboer, at kurators medarbejdere besidder et
mindstemal af indsigt i konkursloven, og overblik over konkursbehand ling, is02r nar man v02lger at kaste sig
ud i at forf¢1ge et krav baseret pa noget, i denne sammenh02ng,sa us02dvanligt som et
"stramandssynspunkt".
Forholdet er medtaget i n02rv02rende klage, da det star hen i det uvisse, om der er debitere tid i boet for
dette tiltag,som ud fra et juridisk og ¢konomisk synspunkt er helt habl¢st.

Det fremgar af De Advokatetiske, pkt. 5 om tavshedspligt:
Fortrolighed er en betingelse for advokatens virke og en grundlreggende pligt og ret, som ska I
respekteres ikke kun i det enkelte individs, men ogsa i retssamfundets interesse,

og i punkt 5.1, 3. afsnit:
Advokaten skal behandle alle oplysninger, han som led i sit virke bliver bekendt med, fortroligt.

Disse regler g02lder ikke kun overfor klienter,men i alle forhold. lndklagede har pa groveste vis tilsidesat
reglerne, alene med det formal at tilsvine og chikanere klagerne offentligt.
Det fremgar af de advokatet iske regler, under afsnit 1"Advokatens Stilling i Samfundet" at:
Advokaten indtager i et retssamfund en scerlig stilling

samt at
Advokatens opgave er at fremme retfaerdighed og modvirke uret.

samt at
Advokaten ska I ogsa under udf¢relsen af sine pligter udvise den forn¢dne respekt overfor personer og
myndigheder , som advokaten har kontakt med pa klientens vegne.

lndklagedes handlinger, herunder urigtig redeg0relse til Skifteretten, den fuldst02nd igt manglende
unders0gelse af faktiske forhold og indklagedes fors¢g pa at fratage fallenterne de mest basale rettigheder
sikret i Retsplejeloven, g¢r at indklagede ikke er egnet til at besidde en advokatbestalling.

Det ma v02re advokatens rolle, is02r som kurator, ogsa at sikre fallentens basale rettigheder i henhold til
lovgivningen - ellers giver de advokatetiske regler ingen mening.
lndklagede lever pa ingen made op til de ovenfor beskrevne regler. De forkerte oplysninger, givet mod
bedre vidende overfor Skifteretten med henblik pa at bev02ge Skifteretten til at abne sag om
konkurskarant02ne, er maske endda strafbart.

lndklagede varetager sit hverv pa en made, som ikke er forenelig med de advokatet iske normer, idet det
ma vc:ere en advokats opgave, isc:er ien sag om konkurskarantc:ene,hvor advokaten varetager nogle
offentlige interesser, at unders(llge og oplyse sagen loyalt overfor Skifteretten og boets kreditorer. Det er
ikke forenelig med denne opgave, at indklagede,med urigtige og forkerte angivelser, fors0ger at fa ledelsen
palagt konkurskarantc:ene - enten for at tjene et honorar - eller for at chikanere ledelsen.
For sa vidt angar pkt. 5 bemc:erkes det, at det ikke kan vcere i overensstemmelse med de krav der stilles til
en advokat, at advokaten slynger om sig med fuldstc:endig udokumenterede krav, uden juridisk grundlag
eller sammenhc:eng.
Det kan nc:eppe krc:eves, at alle advokater har indsigt i den j ura de beskc:eft iger sig med, men der ma dog
stilles krav til, at en advokat foretager de mest basale unders(llgelser af det grundlag, man rejser krav pa.
Det kan ikke vc:ere rigtigt,at modtageren af kravet skal bruge tid og maske penge pa at forholde sig til et
krav,som ud fra en juridisk og 0konom isk betragtning er helt habl0st.
Der ma vc:ere grc:enser for hvad man ud fra en advokatetisk betragtning kan forsvare.

Pastand:
lndklagede fratages advokatbestall ing.

Afsluttende bemc:erkninger:
Advokatnc:evnet ska I ved sagens afg(llrelse have for (llje,at fallenterne i denne sag har haft mulighed for at
varetage og kc:empe for deres basale rettigheder .
lkke alle har de muligheder og det ma derfor sikres, at advokater som indklagede og advokater generelt
forstar, at advokatetiske regler ska Itages a lvor ligt og overholdes.
Det bemc:erkes,at vi mener at have en retlig interesse i at klage, ogsa i relation t il pkt. 5, idet kravet er
afledt af vores konkurs, samtidig med at advokatens tiltag debiteres i vores konkursboer og dermed for0ger
den gc:eld, vi matte have efter konkursen.
Det skriger til himlen, at man som advokat kan forfatte det krav og de mails, som indklagede har gjort,
specielt i "stramandssagen", og det kan :kke vc:ere rigtigt at andre mennesker ska Ibruge t id og energi pa
sadanne tabeligheder.
Vi har til Folketingets Retsudva lg sendt en redeg(llrelse for vores oplevelser med de 2 kuratorer og
indk lagede, fordi det pa flere omrader er vores opfattelse,at man ikke kan have advokater til at behandle
konkursboer,saledes som det er sket idenne sag.

Silkeborg,den 3. november 2017

Katty Busack

Jon S0berg

BILAG:

Bilag 1

Mailtrad med 3 mails fra den 30.09.20156

Bilag 2

Registrering og vurdering af privat indbo og bil den 22.09.2016
Processkrift 1af 20 .07.2017 vedr0rende konkurskarantcene for Katty Busack

Bilag 3
Bilag 4

Processkrift 1af 20 .07.2017 vedr0rende konkurskarantcene for Jon 50berg

Bilag 5

Mail af 28.06.2017 fra Marian K. J0rgensen til Jon S0berg

Bilag 6

Udtalelse af 08.08.2017 fra revisor Martin Husted til Jon S0be rg

Bilag 7

Redeg0relse fra kuratellet af 19.07.20017 (info nr.4)

Bilag 8

Mail trad mellem indklagede og Hannibal S0berg bestaende af 19 mails i perioden
16.08.2017 til 07.09.2017.

