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Baggrund vedrørende forligsindgåelse om Copenhagen Winter Games 
 
Regionen støttede i 2017 Copenhagen Winter Games ApS med 1,7 mio. kr. 
Eventen blev aflyst, da Copenhagen Winter Games ApS gik i betalingsstands-
ning pga. manglende likviditet, herunder pga. likviditetsforskydning og svig-
tende billetsalg. Hovedparten af midlerne var på dette tidspunkt forbrugt med 
henblik på at realisere projektet. 
 
Den 24. oktober 2017 sendte Region Hovedstaden en anmodning om at Co-
penHill A/S, som modtager af regionens bevilling, udarbejdede en komplet 
skriftlig redegørelse af økonomien i eventen, herunder en oversigt over brugen 
af de af regionen tildelte midler, 1.700.000 kr. Fristen for redegørelsen blev sat 
til d. 27. oktober 2017, kl.15.00. Regionen meddelte samtidig, at såfremt even-
ten ikke blev gennemført, så skulle midlerne tilbagebetales. 
 
Da den modtagne redegørelse, af 27. oktober 2017 ikke var fyldestgørende nok 
til at skabe et overblik over situationen, besluttede administrationen, efter råd 
fra regionens chefjurist at hyre en advokat ind på opgaven. Valget faldt på Re-
né Offersen fra DLA Piper. Den 31. oktober sendte Region Hovedstaden en 
genanmodning til CopenHill A/S om en økonomisk redegørelse med frist til d. 
2. november. Herefter mødtes administrationen med advokat René Offersen for 
at drøfte sagen fremadrettet.  

Under et dialogmøde den 3. november mellem administrationen og CopenHill 
A/S om den udvidet redegørelse og den fortsatte proces blev det klart, at Co-
penHill A/S protesterede mod regionens krav. Herefter fortsatte advokat René 
Offersen processen for at afklare forholdet og indledte dialog med CopenHill 
A/S advokat om Region Hovedstadens krav.  

Advokat René Offersen rådgav under et møde d. 18. januar 2018 administrati-
onen om, at der burde søges opnået et forlig, da der ellers meget vel kunne bli-
ve tale om at kaste gode penge efter dårlige, idet Region Hovedstaden ved en 
retssag ville have større risiko for et tab, rent økonomisk, end chance for at op-
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nå en gevinst, når det samlede regnskab ville blive gjort op. Denne rådgivning 
er underbygget nærmere i advokat René Offersens brev af 9. februar 2018 (se 
bilag). 

Administrationen valgte at følge advokatens rådgivning, og forliget blev tiltrådt 
af administrationen den 12. juni 2018. Det blev endeligt indgået den 18. sep-
tember 2018, hvor alle parter havde tiltrådt dette.  

Forliget blev accepteret efter nedenstående fordelingsnøgle: 

  Bevilget Procentfordeling Tilbagebetaling 

Region Hovedstaden       
1.700.000 kr. 50,75% 168.739,97 kr. 

Wonderful Copenhagen 
1.000.000 kr. 29,85% 99.258,81 kr. 

Sport Event Denmark 
650.000 kr. 19,40% 64.518,22 kr. 

        

I alt                
3.350.000 kr.   332.517,00 kr. 

 
Af forligets punkt 2.3 fremgår videre, at CopenHill A/S skal betale en eventuel 
dividende, som CopenHill A/S måtte modtage fra konkursboet efter Copenha-
gen Winter Games ApS i relation til kravet vedrørende tabte bevillingsmidler. 
Sådanne eventuelle yderligere midler vil blive fordelt efter samme fordelings-
nøgle som ovenstående. 
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Bevilling til Copenhagen Winter Games 9. februar 2018 

J.nr.: 321568-LGR 

Som aftalt på mødet den 18. januar 2018 har jeg i forlængelse af advokat Annaca 
rina Staunstrups brev af 8. januar 2018 indhentet oplysninger om CopenHills øko 
nom 1. 

Efter det foreliggende synes sagen at kunne afsluttes ved, at CopenHill til Region 
Hovedstaden, WoCo og Sport Event dels samlet betaler kr. 332.517, dels giver 
transport i sit krav på dividende hos Copenhagen Winter Games. Juridisk vil der 
måske kunne opnås dom for det fulde beløb, eller dog et større beløb, men der vil 
være sagsomkostninger forbundet hermed, og det er forbundet med tvivl, om der 
vil være økonomiske midler i selskabet på tidspunktet for eventuel dom. Da jeg 
ikke ser nogen principiel interesse for Region Hovedstaden i at fremme sagen ved 
domstolene, bør det overvejes at afslutte sagen på de anførte vilkår. 

Jeg vil gøre uddybende bemærkninger om baggrunden herfor: 

I mit brev af 3. november 2017 udtalte jeg, at det på det foreliggende grundlag 
var min vurdering, at CopenHill efter bevillingsaftalen er forpligtet til at tilbage 
betale den fra Region Hovedstaden oppebårne I. rate. Mit forbehold om det fo 
religgende grundlag blev som angivet i udtalelsen taget, fordi CopenHills syns 
punkter ikke forelå fuldt oplyst. 

Efterfølgende har CopenHill først på mødet den 3. november 2017 og efterføl 
gende uddybende i advokat Annacarina Staunstrups brev af 8. januar 2018 be 
stridt at være forpligtet til tilbagebetaling. Det er opfattelsen, at CopenHill alene 
var forpligtet til at gøre sit bedste for at gennemføre projektet, og at dette resultat 
bekræftes ifølge advokaten af en konkret vurdering af forløbet forud for indgåel 
sen af bevillingsaftalen. Sidstnævnte støttes bl.a. på påstande baseret på forløbet 
af telefonmøde og vil dermed være genstand for vidneførelse under en eventuel 
retssag. 

Rene Offersen 

Advokat 

Dir. tlf. 33 34 02 23 

Mail rene.offersen@dlapiper.com 

Lene Grønne 

Sekretær 

Dir. tlf. 33 34 02 18 

DLA Piper Denmark 
Advokatpartnerselskab (CVR 
nummer 35 20 93 52) er en del af det 
globale advokatfirma DLA Piper, der 
opererer via flere særskilte juridiske 
enheder. Vores kontorer i Danmark 
ligger på Rådhuspladsen 4. 1550 
København V, og DOKK1, Hack 
Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 
Aarhus C. 

På www.dlapiper.com findes en liste 
over kontorer og firmaoplysninger 

Hovedtelefonnummer I Danmark: 
+45 33 34 00 00 
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Der er altid procesrisiko, og det navnlig i sager, hvor udfaldet helt eller delvist 
beror på vidneførsel, og konkret vil det som baggrund af betydning, at der ikke 
er grund til at betvivle, at Copen Hill faktisk har anvendt bevilling til udgifter om 
fattet af bevillingsaftalen, således som jeg redegjorde for i brevet af 3. november 
2017. 

Advokat Annacarina Staunstrup har ved e-mail af 5. februar 2018 sendt en urevi 
deret opgørelse over selskabets økonomi. Selv om CopenHill ifølge opgørelsen 
har en egenkapital på kr. 2,4 mio., konkluderer advokaten, at hun anser det for 
"yderst tvivlsomt", om der er kapital tilbage ved en eventuel domfældelse. Dette 
skyldes, at egenkapitalen er tilvejebragt for og er disponeret til projektet på Ama 
ger Bakke, således som det fremgår af likviditetsbudgettet. På forespørgsel er det 
bekræftet, at beløbet på kr. 1.250.000 er deponeret, hvorfor det efter min opfat 
telse burde have været medtaget som aktiv i stedet for at indgå i den likvide be 
holdning. Det fremgår, at egenkapitalen kan blive reduceret ved et momskrav på 
ca. kr. 587.500 rejst af konkursboet efter Copenhagen Winter Games. 

Henset til at selskabet som projektselskab er kapitaliseret med henblik på at kunne 
gennemføre projektet, er advokat Annacarina Staunstrups forudsigelse om sel 
skabets økonomiske stilling ved domfældelse realistisk. 

Det fremgår af opgørelsen, at Copen Hill har et nettooverskud fra håndteringen af 
Copenhagen Winter Games på kr. 332.517. Dette beløb bør tilbagebetales. 

Som anført skal der ved beslutningen om det videre forløb tages hensyn til, at der 
vil være sagsomkostninger til advokat mv. ved en eventuel retssag. Omfanget 
heraf vil delvis bero på Copen Hills procesførelse, hvilken vil være et spejlbillede 
af selskabets økonomiske udsigter. 
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