
Panaxias kunder med separationsrättsanspråk 
i Panaxiabolagens konkurser 

Stockholm den 20 december 2012 
SLANDERS 

Era separationsrättsanspråk i Panaxia Security ABs respektive Panaxia 
Kontantservice ABs konkurser 

Konkursförvaltningen i rubricerade konkurser tillskrev den 10 oktober 2012 de kunder 
som enligt vår uppfattning hade separationsrättsanspråk till medel, som lämnats till 
Panaxia Security AB och Panaxia Kontantservice AB för transport, uppräkning och 
utbetalning till kundernas konton. I brevet redovisade vi uppgifter om storleken på 
respektive kunds fordran. Alla har ombetts inkomma med uppgifter om sin uppfattning 
om beloppens storlek i verifikationssyfte. 

Därefter har konkursförvaltningen inhämtat rättsutlåtande från professor Mikael Möller 
för att få hans ståndpunkt i frågan huruvida separationsrätt föreligger till de medel som 
finns kvar i behåll av de pengar som hanterats för kundernas räkning. Möller har i 
utlåtandet bedömt att separationsrätt föreligger. En uppfattning som delas av 
konkursförvaltningen. Denna uppfattning har tidigare publicerats på Panaxias hemsida 
tillsammans med vår egen bedömning där vi också noterade att medlen skulle kunna 
utbetalas tidigast i mitten av december 2012. Rättsutlåtandet återfinns på Lindahls 
hemsida (www.lindahl.se) under rubriken Panaxianytt. En förutsättning för utbetalning 
har varit att berörda borgenärer i konkurserna delar vår uppfattning eller i vart fall inte 
avser att driva process om frågan om separationsrätt föreligger. Skälet till det är att vi 
har gjort bedömningen att en utbetalning med ett överhängande hot om process utan att 
ett rättsligt avgörande föreligger innebär alltför stora exponeringar och därmed risk för 
att vi senare skulle behöva begära återbetalning av utbetalda medel. Därför har vi 
kontaktat ett antal större borgenärer i konkursen för att säkerställa att ingen är beredd 
att driva process om frågan. 

Vi kan nu konstatera att en av de fordringsägare som naturligen skulle kunna ha 
intresse av att föra process meddelat att man inte delar vår bedömning att 
separationsrätt föreligger. 

Det innebär tyvärr att vi innan utbetalning kan ske tvingas söka ett rättsligt avgörande i 
frågan huruvida separationsrätt till medlen föreligger. Därmed bedömer vi att 
utbetalningen kommer att försenas till efter ett sådant avgörande. Vi gör allt för att en 
sådan process ska ske så snabbt och effektivt som möjligt, men samtidigt på ett sådant 
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sätt att en utbetalning av medlen kan ske utan betydande risk för att en utbetalning från 
konkursförvaltningen kan återkrävas eller kan ifrågasättas från ett lämplighetsperspektiv. 

Vi avser framdeles att hålla er underrättade och uppdaterade om hur processen 
fortskrider. 

När det gäller anspråkens storlek har vi som nämnts ovan tagit del av era uppgifter om 
anspråkens storlek. Dessa belopp har jämförts med de belopp som legat i Panaxias 
bokföringssystem per konkursdagen. I de flesta fall kan de belopp som angivits godtas. I 
de fall vi har frågor eller det råder oklarheter kommer vi att återkomma till berörda 
Panaxiakunder. Vi gör dock bedömningen att detta inte kommer att påverka 
separationsandelen och att denna uppgårtill i vart fall 20 procent. 

Vi beklagar att omständigheterna gör att vi i nuläget inte kan utbetala några 
separationsmedel på det sätt vi hade hoppats, men hoppas samtidigt att ni har 
förståelse för situationen. 

Om ni har frågor med anledning av ovanstående ber vi er i första hand använda er av 
mailadressen panaxiakonkurs@lindahl.se. 

Med vänlig hälsning 
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