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Hans Henrik Hansen var 65 år gammel. Hans Henrik havde gennem mange år med stor succes
drevet virksomhed med fabrikation af konserves, som blev solgt på det østeuropæiske marked.
Virksomhedens navn var Østkonserves ApS. Hans Henrik ejede samtlige anparter i Østkonserves
ApS. Hans Henrik solgte den 1. oktober 2008 Østkonserves ApS til sin førstemand gennem mange
år, Frederik Frederiksen. Frederik betalte 3 millioner kr. for virksomheden. I forbindelse med
handlen blev det aftalt, at Østkonserves ApS i resten af Hans Henriks liv i hver måned skulle
udbetale Hans Henrik 5.000 kr. i pension.
I slutningen af 2008 begyndte salget at svigte for Østkonserves ApS. Dette skyldes, at borgerne i de
østeuropæiske lande var begyndt at interessere sig for økologi, hvorfor konservesretterne, som ellers
havde været basiskost i mange hjem, oplevede en omsætningsnedgang.
I august 2009 begyndte Frederik at frygte, at Østkonserves ApS måske ikke kunne overleve
økonomisk. Østkonserves ApS ejede en 3-værelseslejlighed med perfekt beliggenhed i Århus.
Østkonserves ApS havde anvendt den, når kunder fra udlandet var på besøg. Frederik bestemte, at
Østkonserves ApS skulle udleje denne lejlighed til Frederik selv for 10.000 kr. om måneden fra den
1. september 2009. Lejligheden skulle Frederik anvende til bolig for sig selv og sin samleverske.
Det blev aftalt, at lejemålet skulle være uopsigeligt fra udlejerens side til 1. september 2014.
Sparekassen Århus var bankforbindelse for Østkonserves ApS. Sparekassen havde i 2 år haft pant i
en fugtdetektor. Denne fugtdetektor blev anvendt til at spore, om der var huller i de konservesdåser,
der blev produceret hos Østkonserves ApS. Østkonserves ApS´s kunder kunne ikke bruge dåser
med blot mikroskopiske huller, da indholdet i så fald blev fordærvet. I september var trækket på
kreditten i Sparekassen 500.000 kr., hvilket var maksimumtrækket. Sparekassen Århus anmodede
derfor om at få pant i en sorteringsmaskine, som Østkonserves ApS lige havde købt til sin
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produktion. Sparekassen Århus fik dette pant den 21. september 2009, hvor det samtidig blev sendt
til tinglysning. Pantebrevet var tinglyst den 28. september.
Den 5.oktober 2009 rettede Hestekompagniet A/S henvendelse til Østkonserves ApS.
Hestekompagniet A/S var leverandør af kød til Østkonserves ApS, og Østkonserves ApS skyldte
75.000 kr. for tidligere leverancer af frosset hestekød. Østkonserves ApS tilbageleverede derfor den
9. oktober 2009 frosset hestekød for en værdi at 75.000 kr.
Den 14. december 2009 indgav Østkonserves ApS anmeldelse om betalingsstandsning til
skifteretten. Skifteretten bestemte, at Østkonserves ApS skulle være i betalingsstandsning frem til
14. januar 2010. Advokat Søren Spliid blev udmeldt som tilsyn.
Advokat Søren Spliid blev straks kontaktet af Hestekompagniet A/S. Hestekompagniet A/S skulle
ugen efter levere 100 kg muldyrskank til Østkonserves ApS. Hestekompagniet A/S nægtede at
levere, medmindre advokat Søren Spliid sørgede for, at en restance på 25.000 kr. blev betalt.
Advokat Søren Spliid ville ikke betale, men ville tværtimod have Hestekompagniet A/S til at levere
som aftalt. Advokat Søren Spliid forlangte samtidig 75.000 kr. retur fra Hestekompagniet A/S i
anledning af tilbageleveringen af kødet. Hestekompagniet nægtede at betale, men ville gerne
tilbagelevere det frosne hestekød igen. I så fald ville Hestekompagniet A/S anmelde 50.000 kr. i
boet, da verdensmarkedsprisen på hestekød var faldet, så værdien af kødet nu var 25.000 kr.
Advokat Søren Spliid nægtede, at boet skulle betale noget til Hans Henrik. Hans Henrik forlangte
omvendt, at boet skulle betale pensionen som aftalt. Advokat Søren Spliid forlangte samtidig, at
Frederik flyttede ud af lejligheden snarest muligt, så lejligheden kunne blive solgt. Det nægtede
Frederik.
Sparekassen Århus, der havde opsagt kassekreditten til indfrielse, havde den 30. november 2009
foretaget udlæg i fugtdetektor og sorteringsmaskine. Trækket på kreditten i Sparekassen Århus
havde i de sidste måneder været på 500.000 kr. Advokat Søren Spliid ønskede ikke, at Sparekassen
Århus satte fugtdetektor og sorteringsmaskine på tvangsauktion, men Sparekassen Århus oplyste, at
de ville sætte de to genstande på tvangsauktion.
Advokat Søren Spliid så straks en række juridiske problemer, som han ikke var i stand til at løse.
Han spurgte derfor sin nevø, Jens Jensen, der læste HA (jur.) på Handelshøjskolen i Århus, om
denne kunne give en begrundet redegørelse for følgende spørgsmål:
1. Hvordan er retsstillingen mellem Østkonserves ApS i betalingsstandsning og
Sparekassen Århus i anledning af pantet i fugtdetektoren og sorteringsmaskinen.
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Hvis det i det følgende forudsættes, at Østkonserves ApS erklæres konkurs ved en begæring
indgivet den 14. januar 2010, bedes der om en begrundet redegørelse for følgende:
2. Hvorledes er retsstillingen mellem boet og Hans Henrik?
3. Hvordan er retsstillingen mellem boet og Frederik?
4. Hvorledes er retsstillingen mellem boet og Hestekompagniet A/S?
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