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Redegørelse om Rejsegarantifondens behandling af TravelCo Nordic A/S 

 
Rejsegarantifonden har bedt Advokatfirmaet Poul Schmith om at foretage en uvildig 
undersøgelse af forskellige forhold før, under og efter, at TravelCo Nordic A/S gik konkurs. 
Advokatfirmaets redegørelse er nu færdig. 
 
Hovedkonklusionerne i redegørelsen er: 
 

1) Rejsegarantifondens beslutninger i sagen har taget sit udgangspunkt i saglige hensyn 
og har været baseret på et forsvarligt beslutningsgrundlag. 

 
2) Rejsegarantifondens tilsyn har løbende søgt at sikre sig et tilstrækkeligt og retvisende 

beslutningsgrundlag for bestyrelsen. 
 

3) Rejsegarantifondens bestyrelse er i medfør af lovgivning overladt et betydeligt skøn ved 
vurderingen af, hvordan en rejseudbyder skal afdække fondens risiko. Dette skøn 
udøves på baggrund af fondens formål, der er at sikre forbrugerbeskyttelsen til den 
samlet set laveste omkostning for branchen i almindelighed, samt i tilfælde af en 
forestående konkurs. Desuden har bestyrelsen hjemmel til at acceptere et lavere forslag 
om konsolidering efter en konkret vurdering. 

 
4) Bestyrelsen har hjemmel til at inddrage fondens risiko på et givent tidspunkt. 

 
5) Det er advokatfirmaets vurdering, at bestyrelsen ikke har handlet hverken 

ansvarspådragende eller kritisabelt i sin behandling af sagen. 
 

6) Det vurderes, at beslutninger om at fravige gældende praksis bør forelægges den 
samlede bestyrelse, såfremt der er tid til det, og ikke alene træffes af formanden. 

 
7) Der er i de øvrige forhold efter konkursen og i forbindelse med salget i sin helhed ikke 

grundlag for at rejse kritik af de involverede parter. 
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Bestyrelse og direktion er tilfredse med redegørelsens konklusioner, der bygger på et 
omfattende materiale. Det har hele tiden været bestyrelsens opfattelse, at de trufne 
beslutninger hviler på saglige hensyn, og at de ligger inden for rammerne af den gældende 
lovgivning. 
 
Bestyrelsen vil i den kommende tid have en nøje gennemgang af hele undersøgelsen med 
henblik på at vurdere, om der kan uddrages læringspunkter til justeringer af fondens fremtidige 
praksis. Det gælder i forhold til interne processer, krav til analyser og redegørelser samt evt. 
behov for justeringer i lovgivningen på området. 
 
Redegørelsen offentliggøres i det omfang, det er muligt under hensyntagen til, at der er 
oplysninger og beskrivelser, som er omfattet af forretningsmæssige eller fortrolighedsmæssige 
hensyn. Det betyder, at de afsnit, der udgør advokatfirmaets beskrivelser og analyser af 
forløbene i sagen, er udeladt, da de indeholder mange og meget detaljerede oplysninger, som 
er omfattet af rejsegarantifondslovens par. 13a. Ifølge denne bestemmelse har direktion og 
bestyrelse tavshedspligt bl.a. om de oplysninger, fonden har forlangt at få af rejseudbyderne 
om kapitalberedskabet. Bestyrelsen har vurderet, at denne tavshedspligt ikke ophæves, selv 
om rejseudbyderen går konkurs, medmindre der alene er tale om helt overordnede forhold 
vedrørende selskabets kapitalberedskab op til konkursen, jf. hvad fonden anfører i sin 
årsberetning om årets konkurser. 
 
Til gengæld har bestyrelsen valgt at offentliggøre alle advokatundersøgelsens sammenfattende 
vurderinger stort set i deres fulde ordlyd, da de omfatter advokatfirmaets vurderinger af 
Rejsegarantifondens handlinger i sagen. Og netop dette har været bestyrelsens ønske at få 
vurderet af en uvildig part. 
 
Redegørelsen til offentliggørelse kan læses her. 
 
Bestyrelse og direktion håber med denne redegørelse at have skabt klarhed over sagens forløb 
og grundlag, og anser hermed sagen for afsluttet. 
 
 
Kontakt 

Bestyrelsesformand Kjeld Zacho Jørgensen står til rådighed, hvis der efter gennemlæsning af 
rapporten er spørgsmål. Tlf.: 30370410. 

https://www.rejsegarantifonden.dk/fileadmin/user_upload/PS_Rapport_TravelCo.PDF

