Bilag 18. Fremlagt 28-09-2018 Lundgrens
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Bilag 28. side 1. Fremlagt 09-07-2019. Lundgrens
Uden bilagsliste uden forklaring
Bilag 226.
Uden at oplyse eller dele kopi med klient
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3100 Hornbaek

YSKF. BANK

Fremlagt Bilag 18. 18. 19. 28
§

Valutascrvice

Alt Lundgrens fremlægger 09-07-2019. Bilag 28-104
Er fremlagt retten uden forklaring / anbringner
Uden at oplyse klienten noget herom

Vestergade 8-1$
DK-8600 Silkcbcrg
Teiefcm 89 8989 89
Telefax 89 89 78 38
www.Jyske&ar.k.dk

fief,

1^16776908

Dato 16,07.2008,

Side 1/1

Rentegwap, rer. WQ15776
Din

er lykket pr

den 30,12.2008.

Hovedstol -

DKK

Handelsdato
Startdato
Slutdato

15.07.2008
30.12,2008'
29.12.2028

Forretningen er lukket med ftflgende
gevinst,

OKK

4.328.000, OO

0,00

Venlig hllsen
Jyske Bank A/S

Sammen hold det som Lundgrens fremlægger 09-07-2019. med det
som klienten har fremlagt 28 & 29-12-2018. Bilag 28-101.
Er fremlag både iorden og littreret rigtigt.
Fremlagt med Bilags Liste Klagens Bilag 64.
Dette er efter at Lundgrens først 28-09-2018. Klagens Bilag 22. 23.
fremlægger Bilag ulitrret.
Hvilket Retten gør Lundgrens opmærksom på Bilag 33. 13-11-2018.
Lundgren fremlagde på trods af Bilag 33. 2 ulitreret Bilag 18-12-2018
Hvilket Klienten har opdaget,og oplyser Lungrens Bilag 50. 03-12-18
Se Bilag 62. 63. 64. og blandt andet en kopi 20-02-2019. Bilag 61.
Lundgrens bekrafter modtagelse ved Bilag 52. 09-01-2019.
Og som Retten også har skrevet til
Lundgrens ved Bilag 51. 08-01-2019. Klient får først kopi 23-08-2019
SWIFT Code JYBAOKKK
CVP:-nr

17616o1"

Når Lundgrens 08-07-2019. Bilag 93. punkt 9-151
Side 5.
siger Punkt 29. at klient har lavet bilags rod,
Så er det USANDT. istedet lavet Lundgrens igen rod i klagers Bilag
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Bilag 226

Lundgrens fremlægger bilag i ringe kvalitet 09-07-2019.
Ændre samtidig i bilags littering som klienten skrev til Lundgren
3 januar 2019. var blevet rettet op efter Rettens brev 13-11-2018
At Lundgren ikke har styr på littering Bilag 33. og igen Bilag 51
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Hvis Lundgrens ikke havde lavet uorden i littering
og meddelt klienten om Bilag 51. uden klient først 21-08-2019 skulle anmode retten
om agtindsigt
Hvis Lundgrens arbejde for klienten, ville det være narturligt at spørge denne, frem
for at uden om klientens viden og godkendelse at 09-07-2019. at ændre den littereing der er
både brugt i alle breve i perioden 28-12-2018 til 27-08-2019 og var rigtig. med bilags liste
for at forvirer klient med at ændre littering og ikke rette bilags liste og at
lade klientens påstande og forklaring bilags liste der var fremlagt retten 28-12-2018 forsvinde
påtrods af Dan Terkildsen i Bilag 126 forsikker det er fremlagt
og som Emil Hald Windstrøm telefonisk forsikkrede klienten 22-03-2018 at alle bilag ville blive
medtaget BIlag 92.
LUNDGERNS ER I ONDTRO og har vidst siden 8 januar at retten ville se bort fra klientents bilag
og de mange gange klienten nævner Bilag 100 & 101. som vigtige, oplyser Lundgrens intet om at de
ikke er fremlagt
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Bilag 226
Carsten Storbjerg <car

BILAG 30
LUNDGRENS

>m>

Det naermeste svar pa en underskrift fra Nykredit
Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: peter_soerensen@ofir.dk
Bcc: carsten.storbjefg@gmail.com

18.oktober2016kl. 18.35

Hej Peter
er dette her ok, Ira Nykredit
Hvor jeg beder Nykredit om at skrive at jeg ikke har hjemtaget bilag 31 tilbudet p& 4.328,000 kr
Mils hjemme
Hi)sen Carsten

Den 18/10/2016 kl. 14.32 skrev Mette Egholm Nielsen <metn@nykredii.dk>:

Kaere Carsten
Som det fremgSr af brevet (som jeg har vedhaeftet igen), kan jeg pa vegne Nykredit Realkredit A/S oplyse, at

vi ikke i vores system har en registrering om, at vi pi dine vegne har hjemtaget et cbUgationsian i 2008 pi kr.
4.328.000, etler at dette skulie vsere udbetalt til Jyske Bank.
Det mener jeg er et klart svar p& dit spargsmal.

Venlig hilsen
Mette Egholm Nielsen

Mette Egholm Nielsen
Advokat

Disse Bilag 28. 29. 30. som Lundgrens
fremlagger 08-07-2019. uden at informere
klient, uden bilags liste, uden anbringner
Sendt fra min iPhone

og samtidig har fjernet klientens påstande
som klart var fremlagt ved Bilag 100. og 101.
kan kun have været for at skade klienten sag.
Bilag 100. og 101. er Klagens Bilag 62. & 63.
Disse nåede klient at skrive i Bilag 224.
2. sep. uden Lundgresn fremlagte påstande
Side 7.
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B I LAG 31

LUNDGRENS
! Opmjflngsdlstrlkt
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Itelga lovbekandtgisrfilse nr. 494 af 12,6.2003 er dan, som flytter, borttager,
lo 't<JQ \
beskadlger •[(•r ddataagger et kandellgt skelmasrke eller et varigt masrka for
opmiling, pligtlg til betale udglftarne ved dets genanbrlngelse, og kan idemmas bade, ;,f. § 46,

.Maleblad

08

Herfra laver Lundgrens et totalt rod i
klientens instruks om at fremlægge
2 Bilag. mere bliver ingurret
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M0rdrup By, Mardrup

Kommune;

Helsingpr kommune

Opm^lt I:

junl 2006

M§!forho!d:

1: 1000

Landinspektpf J-nr.: 2006199

Per Christian Nielsen

V'

Landinspekter

LANDINSPEKTI3RKONTORET

Dato: 6. juni 2006

IS SRIK NIELSEN « PER CHRISTIAN NIELSEN A/S
OLE AZMERSVSJ 3 - 3000 HELSING0R
TELF. 4S 22 08 80 - FAX 4fl 29 80 8S

Sigoatorforklarln^
l

: Bllndt skel, dar ll<ke bartfalder

Andre slgnaturer:
Se DS 104 og 196

Mil eller koordlnatef' dar kun er 01 bnj9 ved Indlaagnlngen pS matrlkelkortet, er anglvet meet klamme.
Mil eller koordlnatef- der er overfdrt fra en sag, der tidllgere er Indsendt til Kort & Matrikelstyrelsen, er maerket med GL

Side 8.

t

LANDINSPEKT0RKONTORET
.. Ib Erik Nielsen & Per Christian Nielsen A/S
Landinspektaraktieselskab reg. nr. 220 975

%w

BILAG 32
LUNDCRENS

3000 Helsinger
fax: 49 26 60 86

Ole R0mers Vej 3
tlf: 49 22 09 86

deh
j. nr.

25.10.2007
2006199

FAKTURA

AAB El-vagten 1 ApS
ved/ Carsten Storbjerg
Sevej 5
3100 Hornbask

Vedr.:

HELSING0R

Nummer
Konto __
Reference
Rekvirent

2276
40333400

Matr.nr. lar Merdrup By, Martirup
Bybjergvej, 3060 Espergserde

Undersagelse af ejendomsforhold, gennemgang af arkiv.
udarbejdelse af udstykningsforslag, m0de angaende
udstykning, telefoniske draftelser, udarbejdelse af
matrikuiasr sag, samt fremsendelse af ansagning til
godkendelse hos kommunen.
Udfert i perioden 10/5 - 6/6 2006
Landinspektartimer

9,50 tim

860,00

8.170,00

2,50 tim

860,00

2.150,00

4,00 tim

860,00

3.440,00

Made med rekvirent eg udarbejdelse af supplerende
materials til kommunen.
Udf0rt i perioden 6/10 - 12/10 2006
Landinspektartimer
Udaibejdeise af revideret udstykningsforslag, samt
korrespondance med sagens parter.
Udf0rt i perioden 10/11 - 16/11 2006 samt 16/4 2007
Landinspektartimer

Momspligtig
13.760,00

Moms
25,00%

Betaling ..
Betaling for

: Netto30dage
: 24.11.07

Momsbeleb
3.440,00

Momsfri afgifter
0,00

Fakturatota!
17.200,00

Efter forfald beregnes rentetillaeg 1 '/a % pr. maned fra regningsdato

Bank Nordea: Reg. 2255 konto 0274 311 274

CVRnr. 18 38 93 98

E-mail: nielsen@plf.dk

BILAG 33
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Byggesagsnr.: 2007-08129
Elvagten A/S
Att: Carsten Storbjerg
SevejS
3100 Horn bee k
Tlf.: 43528585
Galten den 22, november 2007

Tifbud pS industrihal * isoferet ti! over 150C

Vi takkerfor Deres fienvendeise og har hermed forn0jelsen, at fremsende titbud pa en isoleret industrihal,
Byggeriet tilbydes i princip som fremsendte tegninger af 10. oktober 2007, i avrigt t felgende udformning:
» St0rre!se

« Stitlspaer

Bygningsmal udv, sokkel - Ca, bredde 9,00 x laengde 51,10 mtr. i alt 460 m2.
+ 1. sal ialtca. 133 m2
+ indskudt bask i alt ca. 95 m2.
13 stk. Stalspssr beregnet efter Dansk ingenisrforenings normer.
Taghceidning 30/25°» Benhojde 4,75/4,00 mtr • Centerafstand c/c 4,20 mtr.
I facader og tagflade monteres vindafstivning, udfares af spaerteverander,
Spaerkonstruktionen leveres komplet slyngrenset og malet i standard farve.

c Tag

Tagplader er eternitbolgeplader - med 15 ars produktgaranti.
Tagpladerne leveres i standard gra - ubehandlet.
Tagase er 75x175 mm tammer, samlet som gerberdrager i 7-deispunkt.
Der monteres vtnkelrygning og hcetter for tagrums ventilation,

• Isolering

T aget udfores med U-vserdi 0,17 W/m20C:
Taget isoleres og beklaedes med folgende materialer:
150+75 mm isolering, 0,20 mm plastfolie som dampspaerre, 38x75 mm krydsforskaHing,
25 x 100 mm spredt forskalling pr. c/c 400 mm. Loftbeklasdning 125 mm traebetonplader.

• Ovenlys

Ovenlys svarende til 7% af gulvarealet, heraf leveres der oplukkelig brandvenWation
svarende til min. 2% af gulvarealet, Der leveres ragsensorer for automatisk aktivering af
systemet. Til systemet leveres 6 stk, eentrater med brandtryk for manuei aktivering.
Ekskl, fremfering af kabler og fodestrom.

* Udhaeng

Stern, vindskeder og underbeklaedning udfores i trykimprasgnerede braedder.
Alternativt udfores industrihallen uden udhaeng = vedligeholdelsesfrlt.

• Tagrender

150 mm Silvermetallic staltagrender med nedlob fort til jord -15 &rs produktgaranti.
■ Side 1 af 3 -
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c Sider

Isolsrlng

r-0 Q V^'”'

Beklaedning er 0,50 mm stalpiader fra Corus med 200 ptastisolbelsegning - Scintilla.
Der kan valges mellem 18 standardfarver, i.h.t. vedlagte farvekort, 25*30 are garanti.
Stalpiaderne monteres med farvede Cometskruer. Losholte pa sider og gavle er 75x150 mm.
Sider udfesres med U-vasrdi 0,18 W/mZ0C:
Sideme beklsedes med felgende materialer:
Vindspaerre, 150+75 mm isolering, 0,20 mm plastfolie som dampspaerre, 38x75 mm
krydsforskalling, 25 x 100 mm spredt forskalling pr. c/c 600 mm, som urtderlag for
vsegbeklsedning i 12,5 mm fsbergipspfader til maiing.

• Porte

6 stk. Ledhejseporte med indbygget gangdori lysntngsmSI - bredd'e 3,50 x hajde 3,50 mtr.
Ledhejseportene leveres med 1 reekke ruder. Overflade lakeret i alu-farve.
Portene leveres og monteres med motor og el-betiening. El-motor ersaerskilt prissat
Ekskf. fremfaring af kabler og fodestrom,

t

* Dore

Leveres i princip som vist pa tegninger i hvid pvc med termoruder,

a Vinduer

Leveres i princip som vist pa tegninger i hvid pvc med termoruder,
Som sasrskilt prissat, er der indbygget 13 stk Velux-vinduer med facadeelement.

o Velfaerd

Der udfores velfaerdsfaciliteter - i princip som vist pa tegninger.
Kontorpa 1. sal samt indskudt dask er beregnet for max, belastning 250 kg, pr. mz.
Alle lofter udfores med traebetonlofter - for god akustik.
Gulve pa 1. sal/indskudt daek afsluttes med gulvspanpiader.
Gulve I stueplan afsluttes med pudset betongulv. (Der er ikke medregnet klinker/fliser).
Alie skiUevagge udferes som lette vsegge, overflader afsluttes med glpspladertil maiing.
Komplet med trappe I galvaniseret udforeise, indvendige dore og diverse abtering med lister.
Kokkenelementer er saerskilt prissat.

c Montage

Ovenstctende industrihal monteres komplet,

c Fundament

Rand- og punktfundamenter stobes til frostfri dybde.
Der er regnet med 0,90 mtr under terrsen og 0,20 mtr over terrasn.
Der armeres vandret med 2 stk. tentor 121 top og bund.
Randfundamentet afsluttes med 2 raekke lecablokke som pudses pa ydersiden,
Jord opgravet fra sokkelrender, laegges i depot pa grunden.

Betongulv

U-vaerdi for betongulv = 0,26 W/mz°C.
120 mm armeret betongulv stobt i beton 25. Guivet vibreres og glittes.
Gulvet I hallen isoteres med 75 mm trykfast isolering type 150.
Guivet i vetfaerdsrum isoleres med 220 mm isolering type 60.
Der indbygges max. 250 mm bundsikringsgrus der opstampes og finafrettes.
Evt. overskudsjord iregges t depot pa gmnden.

Kloak

Der er medregnet standard kloakarbejde.
Tagvand: Tagvand f0res til skelbrcnd max. 25 mtr. fra bygning.
Spildevand: Spildevand fra wc/kakken feres til skelbrend max. 25 mtr. fra bygning.
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Der er ikke medregnet vand-, varme- og saniteisarbejder.

c El

Der er ikke medregnet el-arbejde.

c Mia ler

Der er i kke medregnet malerarbejde.

c Komplet

Der leveres alle nedvendige materialer, sasom ankerjern til speer, boite, sem, skruer etc.

• Projekt

Byggeriet projekteres pS Dansk HaJbyggeri A/S egen tegnestue, tnd. udarbejdelse af myndighedsansegning. tegninger og beregninger. Evt. gebyrer til myndlgheder afboldes af bygfierre.
Pro]ektet udfores i samarbejde med kvalificerede underentreprenorer hvis kvalitet Dansk
Halbyggeri A/S kan stS inde for.

• Pris

Ovenstfende industrihat komple!

kr.

3.585,000,00

+ Levering og montering af el-motor til ledhejseporte

kr.

57,000,00

+ Levering og montering af Velux-vinduer med facadeelement
+ Be I eb afsat til levering og montering af kokken-etementer

kr.
kr.

273,000,00
75.000,00

Samlet pris i aft

kr. 3,990.000,1)0

Prisen er ekskl, moms, og er gaeidende i 30 dage fra dato.
• Betaling

Der betates a’conto efter udfert arbejde, netlo kontant 15 dage.
Vi forbeholder os ret til sikkerhedsstillelse.

^ Betingelser Dansk Halbyggeri A/S salgs- og leveringsbetingelser af juni 2007
Dansk Byggeri's standardforbehold af januar 2007
Hvor intet andet er naevnt er AB 92 gaeidende.

Vi anbefaler at De kontakter Deres forsikringsseiskab i god tid inden byggeriet pabegyndes og tegner de
nodvendige forsikringer i forbindelse med opforelsen. N&r materialeme er leveret pa byggepladsen fienligger
de p& bygherrens regning og risiko.
Vi haber tflbudet vii have Deres interesse, og er der noget De ensker uddybet, er De naturiigvis veikommen til
at kontakte os, Vi serfrem til at here fra Dem.

£

Med venlig hilsen

DANSK HALBYGGERI A/S

Mogens Laustsen
Adm. direktsr

-
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Akut Elvagten
Fra:

LUNDGRENS

Halspecialisten-Feodor Kouznetsov [fk@halspecialisten.com]

Sendt: 13. januar2008 15:46
Til:

elvagten@elvagten.dk

Emne: Tilbud
Kaere Carsten,
Jeg har regnet pei sagerne og er kommet frem til fplgende:
Jeg forslar at vi laver bygningen med 14 graders taghaeldning, swedes at pladsen ovenpci er bedst udnyttet.
5,5 meter i benhpjde og 9 meter i bredden.
Jeg har taget udgangspunkt i de tegninger du har sendt til mig. Dog vil der blive udarbejdet et belt nyt saet,
hvis du vaelger at ga videre med mig.
Det som er inkluderet i mit tilbud:
Udarbejdelse af projekt, varmetabsberegning og kommune og andre tegninger
Levering af bygningen med mal 5,5x9x51,1 m i farve efter dit valg, med tagrender, (Jeg har
ikke medregnet udhaeng, da jeg ikke vidste om du vil have det)
Montering af bygningen komplet- med stal og ovenlysvinduer i alt 12 stk isoleret (90x366)
Isolering af bygningen med troldtex pa loftet, og delvis troldex/gips pa vaegene 300 mm
isolering i loft og vaegge
Levering og montering af det indskudte daek til kontorene
Levering og montering af trapper af stal (til kontorene)
Levering og monteringen af d0re udv/indv, porte(el hejs) i alt 6 stk og vinduer i alt 26
Levering og laegningen af gulve (parket) i kontorene og k0kken
Leveringen og laegning af fliser pa badvaerelser
Komplet spartle/maler arbejde
Opf0relse af skillevaegge/kontorene
Opf0relse af brandvaegge mellem lejemalene
Det som ikke er inkluderer i prisen:
Toilet/vask (levering af sanitetsprodukter mm, og vvs installationer)
El installationer (levering af lys og installationen af det)
Levering af k0kken elementer dog monterer jeg dem gerne
Stdbning af fundamentet
Diverse kloak arbejder og jord arbejde
Samlet pris for alt ovennaevnte DKK 2.403.496 + moms
Hvis der er noget jeg har glemt, sS sig endelig til. Jeg ser frem til at h0re fra dig.
Venlig hilsen/ Kind Regards

Feodor Kouznetsov
www.halspecialisten.com
fk@halspecialistgn.com
Mobil: + 45 28 59 94 55

10-12-2018

BILAG 36
LUNDGRENS

Akut Elvagten
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emnc:

CS Elvagten A/S [Carsten@elvagten.dk]
15 maj 2006 11:45
Nicoiai Hansen
Elvagten A/S
C Storebjerg
Re: Kab af grund

Jyske Bank
Hej Nicolai
Jeg har mode med Frank ( Revisor ) mener det er den 24/5 om grunden.
ban har oplyts mig at ban sarger belaning. sa det haster nok lidt hvis Jyske dank skal
v$re med. om et godt tilbud.
Der skal kunne lanes 2.1 mil straks samt pa forhand gives en bygge kredit pa
2 mil. til byggeri
Jeg har bet Landmaler om at sastte udstykning
gang for 6 grunde. jeg regner med at
s$lge 1 maske 2 grunde for ikke under 1 mil stykket.
Har talt med Danbolig om at det saetter en grund i udbud sa snart der forlasgger
adstyknings plan fra landmaler.
udbudspris ssttes til 1.6 mil.
ellers er mine planer, budget

ps. jeg traekker ikke momsen fra.

Kob af grunden.
ca.
-2.200.000 kr.
( - betalt 110.000 kr. )
Land maler har oplyst mig at det koster
100.000 kr. at udstykke
jeg skal bygge 6 skure i den forbindelse. ca. 6*15.000
kr.
Forventer salg 1 grund
(maske flere)

ca
-

60.000

+ 1.000.000

Bygge omkostninger pr grund. for ca. 160 m2 bolig samt ca. 100 m2 lager
1.600.000 kr.
Grundens pris
370.000 kr.
Udstykning med skur pasat
30.000 kr.
Div. + vand og klorak stik fuld bygge modning 250.000 kr.

ca.

Samlet bygge omkostninger
2.250.000 kr.
Forventet salgs pris i fclge Danbolig pr grund

3.800,000 kr.

Jeg forventer selv en pris i dag vil komme pa mellem 4,2 - 4,5 mil.

Jeg beholder selv 1 grund som Jeg selv kaber privat.
uanset hvad jeg g0r kommer der et overskud. sa jeg er ikke sa bange for at give pant
selv.
i kan tage pant i min Bolig Sovej 5 3100 ornbask om nodvendigt.
jeg har huset til salg pt. men vil sansynligvis ikke saslge, det er jo ikke naemt at
finde noget til en fornuftig pris.i dag. og sa syntes jeg mit hus er sat for billigt,
det er pa Danboligs hjemme side, og jeg har en gasld pa ca. 1.500.000 kr. i huset.
Jeg vil ikke have i kontakter, Danbolig omkring mit eget hus.
men gerne hvis det er om grund salget / med hus pa. dog forst efter jeg er blevet
kontaktet.
venligst
Carsten Storbjerg
1

40333400
S0vej 5

3100 Hornbask

----- Original Message ----From: "Nicolai Hansen" <NICOLAI-HANSEN@jyskebank.dk>
To: <carsten@elvagten.dk>
Sent: Thursday, March 23, 2006 11:28 AM
Subject: Kab af grund

Hej Carsten
Vi bar tidligere talt om, at vi skulle se pa om vi kunne give et tilbud pa
dit kab af grund og opfarelse af ejendom.
I den forbindelse talte jeg med din revisor og vi aftalte jeg skulle sende
det materiale jeg fik videre til dig.
Jeg har ikke glemt dig, men har endnu ikke modtaget noget fra Frank.
Hvis du har mulighed for det, ma du gerne "rykke" ham -- jeg har forsagt uden
held.
Venlig hilsen
Nicolai Hansen
Erhvervsradgiver
Helsingar
Jyske Bank A/S
I.L. Tvedesvej 7
DK- 3000 Helsingar
Telefon 49 25 02 36 (Direkte)
NICOLAI-HANSENSj yskebank.dk
CVR-nr. 17 61 66 17

2
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Akut Elvagten
Fra:

LUNDGRENS

Elvagten A/S C Storebjerg [elvagten@elvagten.dk]

Sendt: 23 januar 2008 11:38
Til:

Nicolai Hansen

Cc:

Elvagten A/S C Storebjerg

Emne: vedr. Carsten Storbjerg / elvagten Bybjergvej tilbud p3 hal ( acpteret Pris, 2,4 mil) kopi af tilbud
fra Halspecialisten-Feodor Kouznetsov

Hej Nicolai
jeg habet du forstar det jeg skriver, jeg ved jo godt noget kan vaere svaert at forsta. men mine
fomemmelser for det her, er pa Jysk, og det er okay.

llermcd har jeg modtaget et tilbud der passer mig og ind i min budgelter.
fra Halspecialisten-Feodor
Kouznetsov
2.400.000 kr.
(prisen er udefra de tegninger Dansk Halbyggeri har lavet ) Jeg regner med at kunne fa lavet kloak
og fundament for 5-700.000 kr.
Han har medregnet * fuldt projekt med kommune, parket i kontor og kokken, samt fliser i bad/wc.
samt malerarbejder komplet.

han arbejder i ovrigt ogsa for dansk halbyg, det foiste tilbud jeg afleveret til dig. pa ca. 3.900.000
kr.godt nok med kloak og fundament)
men uden * Fuldt projekt med kommune, parket i kontor og k0kken, samt fliser i bad/wc, samt
malerarbejder komplet. ( nok, 250.000 kr ekstra.)

Jeg ville have Dansk Halbyg til at revider tilbudet ned til samlet 3,500.000 ( som er mit budget) kr.
men han ville ga ned i pris. ( fra ca. 4.150.000 kr.)
efter sogning pa marked, har jeg nu fundet frcm til, en som iovrigt ogsa saetter halier op for samme
firma,
pris. herefter for samme arbeide anslaet til mellem 2.900.000 og op til 3.1Q0.000 kr.

Jeg er pt. i pris forhandling med 2 kloak firmager, vi ender nok pa de 550.000 kr..

ps. mit samlet max budget er 4.800.000 + grunden. ( den er indsat til 1.200.000 kr. ) selv om faktisk
pris er under 1/3 del.
( momsen traekker jeg fra.)

sa et budget 4.500.000 op til max 6.000.000 kr.
sa ca. 400.000 til 540.000 kr. i 5% obli. 20 ar.
ved mellem 7.500 -10.000 kr, i lejepris pr del

Alle priser er plus moms

05-12-2018

leje forventet min 540.000 max. 720.000

Side 2 af 3

leg har made med Feodor her til aften hos mig, hvor vi mere seriost kan drofte i gang settling
mange hilsner Carsten
40333400

-----Original Message----From: Halspecialisten-Feodor Kouznetsov
Sent: Sunday Jsrtuary 13, 2008 3:46 PM
Subject: T-bec
Kaere Carsten,
Jeg har regnet pa sagerne og er kommet frem til fplgende:
Jeg forslar at vi laver bygningen med 14 graders taghaeldning, saledes at pladsen ovenpei er bedst
udnyttet. 5,5 meter i benhojde og 9 meter i bredden.
Jeg har taget udgangspunkt i de tegninger du har sendt til mig. Dog vil der blive udarbejdet et belt nyt saet,
hvis du vaelger at gS videre med mig.
Det som er inkluderet i mit tilbud:
Udarbejdelse af projekt, varmetabsberegning og kommune og andre tegninger
Levering af bygningen med mil 5,5x9x51,1 m i farve efter dit valg, med tagrender, (Jeg
har ikke medregnet udhaeng, da jeg ikke vidste om du vil have det)
Montering af bygningen komplet- med stal og ovenlysvinduer i alt 12 stk isoleret (90x366)
Isolering af bygningen med troldtex pa loftet, og delvis troldex/gips pa vaegene 300 mm
isolering i loft og vaegge
Levering og montering af det indskudte daek til kontorene
Levering og montering af trapper af stal (til kontorene)
Levering og monteringen af d0re udv/indv, porte(el hejs) i alt 6 stk og vinduer i alt 26
Levering og laegningen af gulve (parket) i kontorene og k0kken
Leveringen og laegning af fliser pa badvaerelser
Komplet spartle/maler arbejde
Opf0relse af skillevaegge/kontorene
Opf0relse af brandvaegge mellem lejemalene
Det som ikke er inkluderer i prisen:
Toilet/vask (levering af sanitetsprodukter mm, og vvs installationer)
El installationer (levering af lys og installationen af det)
Levering af kpkken elementer dog monterer jeg dem geme
Stpbning af fundamentet
Diverse kloak arbejder og jord arbejde
Samlet pris for alt ovennaevnte DKK 2.403.49o

t

moms

Hvis der er noget jeg har glemt, sa sig endelig til. Jeg ser frem til at h0re fra dig.
Venlig hilsen/ Kind Regards

Feodor Kouznetsov

05-12-2018

Side 3 af 3

www.halspecialisten.com
fk@hal5pecialisten.com
Mobil: + 45 28 59 94 55

Bull Guard Anti-virus har skannet denne e-mail og fundet den fri for virus.
Prov BullGuard gratis: www.bul1guard.com

BullGuard Anti-virus bar skannet denne e-mail og fundet den fri for virus.
Prov BullGuard gratis: www.bullguard.com

05-12-2018

Manglende papirer

Side 1 af 1
BILAG 38

Akut Elvagten
Fra:

LUNDGRENS

Nicolai Hansen [NICOLAi-HANSEN@jyskebank.dk]

Sendt: 14. februar2008 14:28
Til:

elvagten@elvagten.dk

Emne: Manglende papirer
Hej Cars ten
Jeg har gaet de forskellige papirer som jeg har faet indleveret igennem.
Jeg mangier en kopi af det endelige tilbud pa hallen.
Derudover skal jeg bede om en kopi af dine regnskaber for 2005/06 og gerne 2006/07, hvis det
er klart
Hvis du ogsa har et personligt regnsklab fra 2006 mi du gerne smide en kopi af det ind til mig.
Ring endelig hvis spprgsmal til dette.
Venlig hilsen
Nicolai Hansen
Erhvervsradgiver
Helsingar

Jyske Bank A/S
I.L. Tvedesvej 7
DK-3000 Helsinggr
Telefon 89 89 17 74 (Direkte)
NICOLAI-HANSEN@jyskebank.dk
CVR-nr. 17 61 66 17
www.ivskebank.dk

28-11-2018

BILAC 39
LUNDCRENS

Der ska! gores plads til et gasfyr i mitte af bygningen

Nyt bygge budget p§ Bybjergvej 43 Espergaerde
678 m2
Afgifter
Afgifter
Afgifter
Afgifter

Vand
Kloak
El
Gas

(med sivbrand)

(andmaier pr. grand
200.000/6
jordbunds undersageiser

hal. Jammer maler porte mm
Grave arb mm betong

efsat til ws arbejder fyr og varme samt vand
afsat til el arbejder tavier lys mm

ved 1 bygning p3 1S§9 m2 gruno

19.219
53.000
13.750
15.000 Afsat
35.000
20.000 afsat

2.403.496 tilbud
566.100 tilbud

300.000 afsat
300.000 afsat

udenoms arbejder
afgravning og lasgge fiiser afvandning
afsat til belaegnings sten 600m2
Planter
Advokat. Rrvisor, Arktiktek r&dgivning, andet.

Uforudset
total

240.200
60.000
10.000
50.000

tilbud
afsat
afsat
afsat

250.000 afsat
4.334.765 eksi. moms.

bygge pris pr. m2 6.393 kr. + moms

For carsten Elvagten Sovej 5 3100 Hornbsek
40 33 34 00

c~

lSf
t-) Ucoki

Til

BILAC 40
LUNDCRENS

Akut Elvagten
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nicolai Hansen [NiCOLAI-HANSEN@jyskebank.dk]
10. marts 2008 12:38
CS Elvagten A/S
SV: Sender: Tilbud vedr. Hal til lejemal.

Hej Carsten
Jeg har talt med Nykredit idag.
De taget forbi grunden senere idag,- og regner med vi har noget fra dem indenfor ca. 1
uges tid.
Jeg har bedt en kollega se pa det med indbetalingen.
Vh Nicolai
-----Oprindelig meddeielse----Fra: CS Elvagten A/S [mailto:Carsten@elvagten.dk]
Sendt: 9, marts 2008 20:46
Til: Nicolai Hansen
Emne: Fw: Sender: Tilbud vedr. Hal til lejemal.
Hej Nicolai
Jeg sender lige tilbudet pa kloark til hallen.
er meget ok

det er vedhaftet, og prisen

ps.
vil du godt bede en om at finde ud af hvem der har betalt 2/6 2006 ref
70278471 kr. 669,38 pa konto udtog 176
jeg kan ikke se hven det er. har fundet de andre umulige indbetalinger men mangier kun
denne, for at vaare oppe til date

hilsen carsten,
elvagten

----- Original Message ----From: "Erik Madsen" <emadsen@firma.tele.dk>
To: <carsten@elvagten.dk>
Sent: Sunday, March 09, 2008 9:15 AM
Subject: Sender: Tilbud vedr. Hal til lejemal.

Filerne er vedhasftede og er klar til at blive af sendt med denne meddeielse.

BullGuard Anti-virus har skannet denne e-mail og fundet den fri for virus.
Prov BullGuard gratis: www.bullguard.com
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Akut Elvagten
Fra:

LUNDCRENS

CS Elvagten A/S [Carsten@elvagten.dk]

Sendt: 25. april 2008 08:00
Tii:

Nicolai Hansen

Emne: Fw: kontrakt

Hej Nicolai
henned en kopi af kontrakt med halbygger og betalings plan til ham
venligst carsten
— Original Message —
From: Feodcr Kuznetsov
To: ark iansvendsen@vahoo.r;om
Cc: crrsten@elvaQten.dk
Sent: Monday, April 21, 2008 10:09 AM
Subject: kontrakt

Hej Jan,
Jeg sender lige fra min privat email adresse. Sender en kopi til Carsten...pr mail og med posten
Venlig hilsen/ Kind Regards
Feodor Kouznetsov

08 12-2018
-

JiO

MELDGAARD
ADVOKATFIRMA

DATO:
J-NR. :
REF. :

21.april2008
17437
BB

ENTREPRISEKONTRAKT
Mellem

Aab Elvagten ApS
Savej 5
3100 Hornbask
herefter benaevnt bygherren
og
Halspecialisten ApS
0sterg^irdsvej 216, hal 2
8340 Mailing
herefter bencevnt entrepreneren

indgas herved aftale om entreprenorens udfarelse felgende fagentreprise:

1.0.

Opgaven.

1.1.

Aftalen torpligter entrepreneren til at udfere fagentreprisen vedrerende opferelse af hal pa
adressen Rybjergvej, 3060 Espergaerde.

2.0.

Aftalegrundlaget.

2.1.

Aftalegrundlaget mellem bygherren og entreprenerenudger felgende:
Entreprisekontrakt
Tilbud af 1. februar 2008 (bilag 1)
Tidsplan (bilag 2)

2.2.

Aftalen er reguleret af AB 92 med de tilfojelser og sendringer, som fremgar af neervaerende
aftale.

3.0.

Entreprenerens ydelse.

3.1.

Entreprenerens ydelse bestir af levering og opsaetning af bygning, herunder projektering,
myndighedsgodkendeiser og udfarelse.

3.2.

Entreprenerens ydelse indeholder ikke beplantningsforslag eller terraenkontering.

3.3
3.4

Entreprenoren sorger for egne velfserdsfaciliteter I felge geeldende lovgivning
Entrepreneren sorter eget affald i bunker ude ved vejen,bygherren f^r afhaentet affaldet

4.0.

Bygherrens ydelse.

4.1.

Bygherren sarger for, at byggegrunden Bybjergvej, 3060 Espergaerde er byggemoden og
baerer ansvaret for jordbundsforhold. Jord og baton entreprise samt projekt for jord og baton
entreprise er bygherre leverance.

5.0.

Entreprisesummen.

5.1.

Som vederlag for entreprisen, fuldt faerdig og konditionsmaessigt afleveret, betaler bygherren
entreprenaren den samlede entreprisesum, der udgor
DKK 2.403.000,00 + moms

5.2.

Bygherren stiller bankgaranti for entreprisesummen og garantien frigives I henhold til folgende
betalingsplan:
a. Rate 1
Ved projektets fremsendelse til Kommunen
Ved projektets godkendelse udbetales der

DKK

50.000,00 + moms

DKK

25.000,00 + moms

b. Rate 2
DKK 400.000,00 + moms
Spasrene afsendes fra fabrik og der ligger dokumentation herfor
c. Rate 3
Bygningen er monteret og lukket

DKK 200.000,00 + moms

d. Rate 4
Materialer er leveret pa pladsen (isolering,traebeton,
gips, tommer)

DKK 600.000,00 + moms

e. Rate 5
Bygningen er isoleret {loft, ydervaegge)
Opforelse af rum i stuen/kekken
Opferelse af indskudt daek
f. Rate 6
Gulvet og fliser er lagt pS kontor og badevaerelser,
alt er malet og spartlet
g. Rate 7
Bygningen er afleveret og godkendt

DKK 600.000,00 + moms

DKK 400.000,00 + moms

DKK 128.000,00 + moms

5.3.

Bygherrens evi. paberabeise af mangier berettiger ikke til at udove tilbageholdelse af et storre
belob end den manglende ydelse er vurderet til. Evt. mangelskrav afklares ved 1 drs
gennemgangen medmindre manglen er vaesentlig.

5.4.

De opgivne priser er fast i 12 maneder regnet fra naervserende aftales underskrift og
indeksreguleres herefter. Entrepreneren tager dog forbehold for forhojelse af stalpris, s&fremt
der indtrasder vaesentlige aendringer i markedsprisen pa stai.

5.5.

Andre opgaver som ikke er aftalt, afregnes pa timebasis a DKK 270,00 + moms pr. time.

5.6.

Alle materialer, som ikke er inkluderet i tilbuddet vil blive faktureret til nettopris + 10%.

5.7.

Entrepreneren vselger evrige materialer sammen bygherren, der ikke er selvstaendig nsevnt i
tilbudet scisonn maling, spartle, parket mv.

5.8.

Der tages forbehold for forhejelse af entreprisesummen for uforudsete myndighedskrav som
felge af bygningens placering og/eller anvendelse.
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6.0.

Ekstraarbejde.

6.1.

Intet arbejde eller forandringer i arbejdet, son medferer krav om aendring af betaling ma
igangssettes uden forudgaende skriftiig godkendelse af byggeiedeisen.

7.0.

Tidsplan.

7.1.

Hovedtidsplan, der vedleegges som bilag 2 til denne aftale er ga:ldende.

8.0.

Forsinkelse.

8.1.

Entreprenaren patager sig ikke ansvar tor forsinkelse, der skyldes vejrlige forhold eller force
majeure lignende forhold, forsinkelse I materialelevering eller lignende. Vejrligsdage opgares I
henhold til definitionen i"AB92” og DMI's ugentlige registreringer

8.2.

Scifremt entreprenaren konstaterer, at afleveringstidspunktet ikke kan overholdes, skal
entreprenaren uden ugrundet ophold underrette bygherren.

9.0.

Udskydelse og standsning af opgaven.

9.1.

Udskydes lesningen af opgaven, efter at losningen af opgaven er pabegyndt, uden at udskydelsen skyldes entreprenorens forhold, er entreprenoren berettiget til - foruden honorar for
det indtil udskydelsen udforte arbejde - at krasve de omkostninger dsekket, som entrepreneren far i anledning af, at opgaven udskydes.

9.2.

Genoptages opgaven, som har vaeret udskudt, er entreprencren berettiget til at kraeve
honorar for det merarbejde, som er forbundet med opgavens genoptagelse.

9.3.

Standses en pabegyndt opgave, har entreprenoren krav pa dsekning af udgifter som bestemt i
pkt. 9.1.

10.0.

Forsikring.

10.1.

Bygherren tegner en generel all risk-forsikring. I forslkringen er indeholdt saedvanlig brand- og
stormskadeforsikring samt forsikring af egne byggematerialer, der opbevares pa pladsen.

10.2.

De til entreprisens udferelse medvirkende entreprenarer er medforsikrede I byggeperioden '
overensstemmeise med AB 92 § 8 stk. 1.

10.3.

Entreprensrens forsikring daekker tyveri af entreprenorens byggematerialer som befinder sig
pa byggepladsen under udferelsen af projektet.

11.0.

Sikkerhedsstillelse.

11.1.

Entreprenarens sikkerhedsstillelse udger 15% eller I alt kr. 360.450,00.

11.2.

Sikkerhedsstillelsen stilles I form af betryggende bankgaranti eller kautionsforsikring, nar
naarvserende entrepriseaftale er underskrevet af begge parter.

11.3.

Nar aflevering har fundet sted, nedsasttes sikkerhedsstillelsen til 10% af entreprisesummen.

11.4.

Sikkerhedsstillelsen nedsaettes til 2% af entreprisesummen 1 ar efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden har rejst skriftlige krav om afhjaslpning af mangier. I si fald
nedskrives sikkerheden, n&r manglerne er afhjulpet.
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11.5.

Sikkerheden cipherer 5 ar efter afleveringstidspunktet.

12.0.

Misligholdelse.

12.1.

Gar entreprenaren sig skyidig i vaesentlig misiigholdelse af aftaien med bygherren, er denne
berettiget til straks at ophaeve entreprisekontrakten.

12.2.

Ophaaves aftaien efter pkt. 12.1. har entrepreneren kun krav pa honorar for si star en del af

far ophsevelsen
udferte arbejde,Lundgens
som er anvcndeligt for bygherren i forbindelse med den
Bilag 18 og 19. det
fremlagt
18-12-2018.
samlede opgaves lesning.

12.3.

Gar bygherren sig skyidig i vaesentlig misligholdelse af aftaien med entreprenaren er
entreprenaren berettiget til at ophaeve radgivningsaftalen.

12.4.

I tilfeelde af ophaevelse efter pkt. 12.3 er entreprenaren berettiget til honorar som opgjort i pkt.
5.

13.0.
13.1.
13.2.

14.0.

Byggestram og Byggevand.

14.1.

Entreprenarens imedarbejdere bor pa byggepladsen, og bygherren sarger for byggestram og
byggevand og afholder omkostningen hertil.

15.0.

Tvister.

15.1.

Eventuelle tvister, der ikke kan lases ved forhandling mellem parterne, afgares ved dansk
domstol og efter dansk ret.

15.2.

Til aftaien barer falgende bilag:
Biiag 1: Entreprenarens tilbud af 1. februar 2008
Biiag 2: Tidsplan for arbejdets udfarelse

16.0.

Underskrifter.

Som Bygherren
Hornbaek, den

Som Entreprenar;
/

Storebjerg Ejendomme ApS
Direktar Garsten Storgaard

2008

Mailing, den

/

Halspecialisten A/S
Direktar
Feodor

2008

Kouznetsov
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Pengemstitutankeneevnet
Amaliegade 8 Bf 2. sal ■ Postboks9029 • 1022 Kobenhavn K
www.fanke.dk • Tlf. (+45) 3543 6333 ■ Fax (+45) 3543 7104

Carsten Storbjerg Skaarup
Sovej 5
3100 Hornbaek

Den 15. februar 2016

Bilag 18 og 19. Side Side remlagt 18-12-2018. Lundgens
Sag nr. 328/2013
Klagens Bilag 47.
PM/IP

Carsten Storbjerg Skaarups klage over Jyske Bank
Under henvisning til din mail af 14. februar 2016 sender sekretariatet kopi af sagens
akter. Vi beder om at matte modtage en kopi af en eventuel dom, nar den foreligger.

Med venlig hilsen

Chefkonsulerrt ^

nst^essepr'
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Bilag 18 og 19. fremlagt 18-12-2018. Lundgens
Klagens Bilag 47.
2. Vedrdrende spdrgsmai om bevisfdrelse:
Ktagerne Kar i sine klageskrifter med tilhdrende biLag i sin beskriveise af sagen
henvist til og refereret til forskellige samtaler og mdder meLLem kLageme og en
raekke forskellige medarbejdere i Jyske Bank.
Det bemserkes, at banken pa en rsekke punkter ikke er enig i klagemes sagsfremstilling og beskriveise af indholdet af disse samtaler og moder mellem klagerne
og bankers medarbejdere.
Banken vil - i det omfang at sagen pa det foreliggende grundlag mod forventning
ikke matte blive afvist, eller banken mod forventning ikke matte blive frifundet,
jf. bankens pastande herom vedrdrende formaliteten - pa et senere tidspunkt un
der behandlingen af den materielle del af sagen fremkomme med naermere bemaerkninger hertil.
3. Vedrdrende sodrgsmal om foraeldelse:
Den af Klager 2 indgaede reuteswap aftale fremgar af arscpgdrelsc for 2008 tilsendt Klager 2 ligesom renteswap aftalen fremgar af efterf0lgende arsopgdrelser
for 2009, 2010, 2011,2012 og 2013 tilsendt Klager 2, jf. irilag I. Her er markedsvaerdien af renteswap aftalen ultimo aret tillige angivet.
Klager 2 bar Ipbende siden etablering af renteswap aftalen i 2008 modtaget kontoudtog vedrdrende bevaegelser og udsving pa realisationskontoen, der indehol
der en Ldbende opgorelse af den urealiserede markedsvasrdi af swap forretrLin_gen,jf. bilag J.
Klager 2 (Klager 1 pa vegne af Klager 2) har i tillaeg hertil siden etablering af ren
teswap aftalen i 2008 via Jyske Netbank Ldbende benyttet sig af netbank adgangen til at fdlge udsving i markedsvserdien af swap forretningen pa realisations
kontoen. Vedhaeftet kopi af logs, jf. bilag K, der viser klagerens brug af netbank
vedrdrende realisationskontoen. Det er saledes dokumenteret, at klageren ldbende og med korte mellemrum har fulgt udviklingen og bevaegelseme i markedsvaerdien pa renteswap aftalen pa realisationskontoen.
De af Klager 2 modtagne oplysninger er tilgaet Klager 1 som direktdr og tegningsberettiget i Klager 2.

Side 6
C6.03.2014

Q 1YSKE BANK

Sides
06.03.2014
KLager 2' s indsigelscr i relation til den mellem banken og Xlager 2 indgaede renteswap aftale, hvor der utvivlsomt er tale om et erhvervsforhoLd, jf. nedenfor.
klageren i det dele i relation til naervasrende klagesag skal betragtes som erhvervsdrivende, og at der saledes i relation til naarvaerende klage er tale om et
erhvervskundeforhold.
forholdet i 0vrigt vaesentligt adskiller sig fra, hvad der sasdvanligvis forekommer i
et privat kundeforhold.
det saledes falder udenfor Pengeinstitutankenaevnets kompetence at behandle
klagen, jf. vedtaegter for Pengeinstitutankensevnet S 2 stk. 2 og stk.3.
Til stotte for den prindpale pastand gdres det for sa vidt angar Klager 2 gseldende, at
Klager 2 er et anpartsselskab, som driver erhvervsvirksomhed indenfor en bred
viite af forskellige omrader, jf. selskabets foimaLs bestemmelse, jf. bilag C.
Pengeinstitutankensevnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og
anpartsselskaber, idet Ankensevnet bar fundet, at klager fra selskaber ikke kan
sidestilles med klager fra private, uanset at det spdrgsmal klagen drejer sig om,
ogsa vil kunne opsta i et privat kundeforhold, jf. Pengeinstitutankenaevnets skrivelser i nservaerende sag af 28. oktober og 5. november 2013 til Jyske Bank med
kopi af brevaf 28. oktober 2013 til klagemes advokat
der blandt andet kan benvises til PengeinstitutankenaevnsafgpreLseme
926/2010 og 2/2003, som der er henvisttil i ovennsevnte skrivelser fra Penge
institutankensevnet.
renteswap aftalen er indgaet som Led i finansieringen af Klager 2' planlagte byggeprojekt pa den af Klager 2 erhvervede erhvervsejendom/byggegrund og vedrprer Klager 2' s gaeldsforbold.
renteswap aftalen er indgaet af Klager 2 med henblik pa afdaskning af det u".c
.iggenae realkreditlon ? Klager 2's ejendom.
de af klageren indgaede renteswap aftale er indgaet som Led i og i tilknytning til
ktagerens erhvervsvirksomhed.
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Side 12
06.03.2014
korte rrieiLerrirum har fulgt bevaegdscr pa og Lidsving i markedsvaerdien af sw^ap
forretm'ngerne pa realisationskontoen, jf. bilag K.
klageme satedes senest ved arsskiftet 2008 /2009 har vseret fuldt ud bekendt
med vaerdien af markedsvaerdien af renteswap aftalen og dens betydning, sa kla
geme pa dette tidspunkt ma siges at have vasret bekendt med (eller burde have
vaeret bekendt med) renteswap aftalens karakteristikaogmekanismer, herunder
betydningen af sendringer i markedsrenten for vaerdien af renteswap aftalen og
risikoen derved. Klageme har senest pa dette tidspunkt vasret bekendt med, at
renteswap aftalens vaerdi svingede i takt med markedsrentes udvikling og matte
saledes indse, at renteswap aftalen ville fa en (yderligere) negativ vaerdi, safremt
markedsrenten faldt (yderligere).
der derudover har der Ipbende gennem tiden vaeret dr0ftelser med klagerne.

banken saledes den 28. oktober 2008 pr. telefon overfor Klager 1 pa vegne af
Klager 2 /Klager 2 oplyste om markedsvaerdien og markedsvserdiudviklingen pa
den af Klager 2 indgaede renteswap aftale. Klager 1 oplyste pa vegne af Klager 2
overfor banken, at Klager 2 pnskede at fortsaette renteswap aftalen med henblik
pa fortsat afdaekning af rented sikoen pa det underliggende variabelt forrentede
kreditforeningslan.
der endvidere den 30. august 2010 blev afholdt mode mellem Klager 1 pa vegne
af Klager 2/Klager 2 og banken, hvor markedsvaerdien ogmarkedsvaerdiudvikLingen pa den af Klager 2 indgaede renteswap aftale blev drpftet. Banken oplyste pa
mpdet, at renteswap aftalens markedsvaerdi havde udviklet sig i negativ retning,
men Klager 1 oplyste pa vegne af Klager 2, at Klager 2 pnskede at fortsaette renteswao aftalen med henblik pa fortsat afdaekning af renter-s’keen pa det under
liggende vadabelt forrentede kreditforeningslan.
Klager 1 pa vegne af Klager 2 /Klager 2 har i Ovrigt lobende underskrevet nye ”Aftale om handel rned finansieile instrumenter” med forhojelse af gul/ rodrisikograanse som folge af den negative udvikling i markedsvaerdieme pa renteswap af
talen. Markedsvaerdien og markedsvaerdiudviklingen pa den af klager 2 indgaede
renteswap aftale er saledes lobende blevet drpftet med klageme i forbindelse
med indgaelse af disse aftaler og forhdjelse af gul/rod risikograense, og klageme
har saledes gennem tiden vaeret fuldt ud bekendt hermed. Vedhaeftet som bilag
L kopi af de af Klager 2 lobende underskrevne ’’Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter
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Telefon:

+45 33 300 200
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+45 33 300 299
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CVR nr. 32 28 39 34

Philip Baruch
Partner, advokat (H)
pb@lundelmersandager.dk

10,September 2015
Sagsnr. 125004

SVARSKRIFT

BS 99-698/2015

Storbjerg Erhverv ApS
(i det f0lgende Storbjerg Erhverv)
CVR nr. 27374476
Spgirdsvej 25
3080 Tikpb
(Advokat Thomas Schioldan Sdrensen)

mod

Jyske Bank A/S
(i det folgende Jyske Bank)
CVR nr. 17616617
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
(Advokat Philip Baruch)

l

pAstand

Overfor Storbjerg Erhvervs subsidiaere, mere subsidieere og mest subsidiaere plstand samt
pastand 2 pastar Jyske Bank afvisning, subsidiaert frifindelse.
Overfor Storbjerg Erhvervs principale pastand pastar Jyske Bank frifindelse.
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Af udskrlften fremgar det tillige, at selskabet har til formal at udove handelsvirksomhed,
handel

med

ejendomme,

virksomheder

og

selskaber,

virksomhedsudvikling,

rekla-

me/markting/udlejning og salg af bfandt andet grossi'stvirksomhed med byggematerialer, elog vvs-tilbeh0r, webportaler og salg pa nettet samt aktiviteter i tilknytning hertil, som handvaerks- og byggeopgaver.

Carsten Storbjerg Skaarup drev i 2008 betydelig erhvervsvirksomhed i en koncernstruktur,
hvor Carsten Storbjerg Skaarup ejede 100% af aktierne i El Vagten A/S, CVR nr. 15688149
og El Vagten Sikker El ApS, CVR nr. 32058892.
El Vagten A/S ejede 100% af anparterne I AAB Elvagten 1 ApS, som senere skiftede navn til
Storbjerg Erhverv ApS.
Den 21. oktober 1999 stiftede Carsten Storbjerg Skaarup Folietech A/S, nu under konkurs.
Carsten Storbjerg Skaarup har siddet I direktionen og bestyrelsen for dette selskab.

Carsten Storbjerg Skaarup har derudover siddet i ledelsen i Elvagten Amager ApS (oplost),
Elvagten Frederikssund ApS (oplpst), Elvagten Helsingpr ApS (oplpst), Elvagten Hprsholm ApS
(oplpst) og Brinkholt ApS (konkurs), ligesom Carsten Storbjerg Skaarup har siddet i ledelsen i
A.K. Varmeteknik ApS.

Det kan laegges til grund, at ledelsen i Storbjerg Erhverv, direktpr Carsten Storbjerg Skaarup
var en saerdeles erfaren virksomhedsleder i 2008.
3.3

Formalet med den indglede renteswap

Formalet med indgaelse af renteswapaftalen var en afdaekning af renterisikoen pa det af
Storbjerg Erhverv optagne underliggende variabelt forrentede realkreditlan i Storbjerg Erhvervs ejendom beliggende Bybjergvej 43, som Storbjerg Erhverv efter opfprelsen pnskede at
beholde som udlejningsejendom.
3.4

Den indgaede renteswap

JiTor
*20-O^-1J30&
Den 3. april 2008 blev der afholdt made hos Jyske Bank ■ Helsingdr med deltagelse af Carsten
Storbjerg Skaarup, Lars Aaqvist, Storbjerg Erhvervs revisor, revisor Frank Poulsen samt erhvervsradgiver Nicolai Hansen. Kontakten til Jyske Bank var foranlediget af, at Storbjerg Er
hverv pnskede finansiering af byggeriet pa ejendommen beliggende Bybjergvej 43.
Allerede under dette m0de forud for indgielsen af swapaftalen var Storbjerg Erhverv bistaet
af revisor Frank Poulsen.

VW'V
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Det blev under dette mdde oplyst, at Storbjerg Erhverv pnskede en rentesikkerhed og forventede ikke at konvertere de underliggende Ian.
Pa m0det redegiorde Jyske Banks radgiver Lars Aaqvist om konsekvenserne ved stigende og
faldende renter, hviiket biev gennemgaet ved fremvisning af piancher i Jyske Banks afdeling.
Carsten Storbjerg Skaarup vilie vide, hvad terminsydelserne ville blive. Carsten Storbjerg
Skaarup interesserede sig ligeledes for den billigste faste rente, han kunne opna. Det praesentationsmateriale, som blev forevist under mpdet i banken, er pa nuvaerende tidspunkt - 7
ar after indgaelsen af renteswappen - ikke laengere tilgaengeligt i Jyske Banks arkiv.
Under modet I Jyske Bank blev der redegjort for, at renteswappen var inkonvertibel.
Ved valg af variabelt Ian tillige med en renteswap opnaede Storbjerg Erhverv en billigere fast
rente end det, Storbjerg Erhverv kunne opna ved traditionel konverterbart realkreditlan. Det
var for Storbjerg Erhverv magtpaliggende at sikre sig en fast og billig rente.

~ \ /

Pa madet den

"

i

=3^!

2008 praesenterede Jyske Bank Storbjerg Erhverv for flere finansie-

ringsmuligheder, herunder indgaelse af en renteswap. Det var Storbjerg Erhverv, der i samrad med Storbjerg Erhvervs revisor valgte finansieringen med en renteswap, idet der blev
lagt vaegt pi, at renten var fast og lavere end ved et konverterbart realkreditlan.

Den 15. juli 2008 biev der afholdt telefonmode med Carsten Storbjerg Skaarup, hvor Carsten
Storbjerg Skaarup bekraeftede, at han onskede at mdgl renteswapaftalen, bilag 1. /t/iSk

Den 16. juli 2008 fremsendte Jyske Bank er, bekraefteise pa renteswap nr. W015785, jf. bilag

x'

, nJe^t

Storbjerg Erhverv kunne Idbende konstatere, hvorledes markedsvaerdien pa indgaede renteswapaftale udviklede sig. Som bilag B fremlaegges kontoudtog for realisationskonto (konto
nr. 5050-2801181), der Ipbende udviser markedsvaerdien pi renteswapaftalen.

Jyske Bank bar lobende ydet supplerende radgivning til Storbjerg Erhverv og talt med direktor Carsten Storbjerg Skaarup om den indgaede renteswap.
Den 28, oktober 2008 stillede Carsten Storbjerg Skaarup supplerende spprgsmal til den indglede renteswap og i saerdeleshed markedsvaerdien pa realisationskontoen. Lars Aaqvist forklarede naermere om markedsvaerdien, hviiket Carsten Storbjerg Skaarup til fulde forstod.
Under den samtale oplyste Carsten Storbjerg Skaarup, at han ikke var nervos for forretningen. Han onskede en fast rente og ville ikke spekulere I renteudviklingen. Han gav siledes
udtryk for, at han var tilfreds.

6
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(opfordring F) til at redeg0re for, hvilken relevans rentefplsomhedsberegningerne har for
naervasrende sag. Alternativt opfordres Storbjerg Erhverv til at lade bilaget udga.

4

RETSGRUNDLAGET

Det fremhaeves indledningsvis, at det er lovgivningen pa tidspunktet for ydelsen af radgivningen og indgielsen af renteswapaftalen l 2008, som skal danne grundlag for rettens bedommelse af den ydede radgivning.
4,1

Bekendtgorelsen om god skik for finansielle virksomheder

helt overordnet gores det gaeldende, at det savel i teori som i retspraksis er statueret, at god
skik bekendtgorelsen er en offentligretlig forskrift, der ikke i sig selv bar civilretlige konsekvenser.

Storbjerg Erhverv har i staevningen (side 8, under punkt 3.1) beskrevet den dagaeldende god
skik bekendtgorelse (bekendtgorelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle
virksomheder).

Helt overordnet bemserkes det, at det savel I teori som I retspraksis er statueret, at god skik
bekendtgorelsen er en offentligretlig forskrift. Det folger af savel teori som retspraksis, at cn
offentligretlig forskrift ikke i sig selv har civilretiige konsekvenser.

Det folger af dagaeldende vejledning nr. 10179 af 12. oktober 2007 til dagaeldende god skik
bekendtgorelse under indledningen, at:

Sifremt en virksomhed ikke overholder bekendtgorelsens regler, kan Finanstilsynet pSbyde virksomheden at berigtige de forhold, der strider imod bekendtgsretsens regler, jf. § 38, stk. 1. Undlader virksomheden at efterkomme et pSbud, kan den straffes med bdde, jf. § 39.
Derimod vil mangtende overholdeise af bekendtgorelsens regler ikke I sig selv
have civilretlige konsekvenser. En kunde vil sSledes ikke umiddelbart have et
civilretligt krav mod en finansiel virksomhed, der ikke overholder bekendtgo
relsens regler. Mangtende overholdeise vil dog kunne have afsmittende virkning pS visse civilretlige sporgsmSl og vil efter omstaendighederne kunne
indgi i vurderingen af, om en finansiel virksomhed efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler har handlet ansvarspSdragende, eller om en aftale helt eller deivist skal aendres eller tilsidessettes efter aftalelovens regler.
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oden at have betalt renteydelserne i henhold til renteswapaftalen uden nogen form for protest
eller forbehold i forbindelse med betalingen.
Ovenstaende underst0ttes af afgprelserne U. 1963.214/1V, U.2002.11160, U.2006.2728V og
U.2007.2227H, som alle fandt, at ugyldighedsindsigelserne var bortfaldet.
I forhold til ugyldighedsindsigelserne efter aftalelovens §§ 30 og/eller 31 gpres det tillige
gaeldende, at der ikke er det fornodne grundlag for at bringe de paberibte bestemmelser i
anvendelse, idet disse forudsaetter, at Jyske Bank har vaeret i ond tro, hvilket bestrides.
6.1

Indenfor rimelig tid

Som ovenfor anfdrt fplger det af savel teori som praksis, at ugyldighedsindsigelserne skal
paberabes og gores gaeldende over for den anden part inden rimelig tid eller uden ugrundet
ophold. Dette betyder, at indsigelsen skal fremsaettes, nar der foreligger oplysninger, der
giver anledning til unders0gelse af, om en aftale er indgaet pa et mangelfuldt grundlag. Som
anfort ovenfor er det Jyske Banks opfattelse, at Storbjerg Erhverv fuldt ud var bekendt med
samtlige de paberibte forhold omkring renteswapaftalen pa tidspunktet for dens indgaelse.

Safremt retten mod forventning finder, at Storbjerg Erhverv ikke var bekendt med de paberabte forhold pa tidspunktet for indgaelsen af renteswapaftalen, skal retten tage stilling til,
hvornar Storbjerg Erhverv blev bekendt med de pagasldende forhold, samt om Storbjerg Er
hverv da har gjort ugyldighedsindsigelserne gaeldende rettidigt.
Storbjerg Erhverv har pi side 34 i staevningen henvist til, at der er en direkte kobling mellem
foraeldelseslovens suspensionsregler og reglerne om reklamation vedrorende ugyldige aftaler.
Jyske Bank kari i den forbindelse tilsiutte sig denne opfattelse (kobling), herunder at det er
de samme parametre, som vurderes, dels i forhold ti! reglerne i forseldelsesioven omkring
suspension af begyndelsestidspunktet for foraeldelsesfristen, og dels i forhold til, om en medkontrahent har fremsat ugyldighedsindsigelser inden rimelig tid eller uden ugrundet ophold
efter, at denne blev bekendt med de pigaeldende forhold.

Til stdtte for, at Storbjerg Erhverv ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt henvises der til det nedenfor anf0rte under punkt 7 og 9 omkring foraeldelse og passivitet, idet
samtlige de der anf0rte forhold og anbringender paberabes til stptte for, at Storbjerg Erhverv
ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt overfor Jyske Bank.

Der henvises I den

forbindelse til de ovenfor refererede afgorelser fra Kpbenhavns Byret af 3. juni 2014, 27marts 2015 og 18. maj 2015.
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6.2

Aftalelovens § 30

I forhoid til det af Storbjerg Erhverv anfsrte omkring aftalelovens § 30 vedrsrende svig, forstar Jyske Bank indsigelsen saiedes, at Jyske Bank skulle have undladt at oplyse Storbjerg
Erhverv omkring de negative sider ved renteswapaftalerne, som er anfprt under mangel 1-5 i
stsevningen.
Overordnet bestrides det, at der skulle vasre tilbageholdt opiysnmger og udvist svig i forbindelse med renteswapaftalens indgaelse, og der henvises i den forbindelse til det ovenfor anfdrte under afsnit 3.4 omkring Storbjerg Erhvervs viden og erfaring med produktet.

Sto"b’erg Erhverv baerer bevisbvrden for. at der skulle vaere udvist svig, hvilken bevisbyrde
,Kne a- ;crtet, idet det bestrides, at tier gaelder en lempet bevisbyrae

jyske Bank har oplyst om alle vassentlige forhoid vedrprende renteswapaftalen, ligesom jyske
Bank ikke har undladt at svare pa eventueit fremsatte spprgsmal fra Storbjerg Erhverv.
Det best-ides

at Jyske Bank derved skulle have 'o-t^et op!ysr5i'ger Det bestrides tillige, at

Jyske Bank vidste eller burde have vidst, at undladelsen af at oplyse de anforte ulemper, kategoriseret under mangel 1-5, skulle have fremkaldt en vildfarelse hos Storbjerg Erhverv om
produktets pkonomiske struktur og betydning.
Endvidere bestrides det, at Jyske Bank skulle have fort:et cpiys rung erne med det formll at
tilskynde en aftale med Storbjerg Erhverv, hvilket er en forudsaetning for, at en viljeserklaering kan bortfalde som fplge af svig. Som bekendt var kontaktet til Jyske Bank afledt af, at
Storbjerg Erhverv onskede finansiering af byggeriet.
6.3

Aftale in ve ns § 31

I forhoid til det af Storbjerg Erhverv anfprte omkring aftalelovens § 31 vedrorende udnyttelse, forstar Jyske Bank indsigelsen saiedes, at Jyske Bank skulle have udnyttet Storbjerg Er
hvervs manglende indsigt omkring renteswapaftalens dkonomiske struktur og betydning henset til, at ordene "manglende indsigt" er understreget i afsnittet.
Det er en betingelse for anvendelsen af aftalelovens § 31, at der bestir et underlegenhedsfnrhoid mellem parterne, at det er denne position, som bevirker, af. Ipftet bliver afgivet, og at
Ipftemodtageren har udnyttet dette forhoid, herunder, at udnyttelsen er utilbprlig.
Overordnet bestrides det, at der bestir et underlegenhedsforhold, og at Jyske Bank skulle
have udnyttet Storbjerg Erhvervs manglende indsigt ■ renteswapaftalens pkonomiske struktur
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og betydning, og der henvises i den forbindelse til det ovenfor anferte under afsnit 3.4 omkring Storbjerg Erhvervs viden og erfaring med produktet.

Dernaest bestrides det, at der er det fornddne grundiag til, at aftalelovens § 31 kan finde anvendeise pa naervaerende sag, ligesom det bestrides, at Storbjerg Erhverv under ingert omstsendigheder viile have tiitradt renteswapaftalen, slfremt Jyske Bank havde radgivet og vejledt om de negative sider, som der er kategoriseret under mangel 1-5.

Endeligt bestrides det, at der er et vsesentligt misforhold mellem parternes ydelser i henhold
til renteswapaftalen.
Safrerrt retten mod forventning matte finde, at aftalelovens § 31 finder anvendelse, gores
det gaeldende, at anvendelsen skal ske saledes, at renteswapaftalen fastholdes, men at vilkirene lempes efter rettens skdn.
6.4

Aftalelovens § 36

Overordnet bestrides det, at aftalelovens § 36 finder anvendelse pa naervaerende sag, idet det
samtidig gpres gaeldende, at swapaftalen ikke indeholder usaedvanlige eller urimelige vilkar,
samt at det ikke strider innod redelig handlemade eller vil vsere urimeligt at gpre swapaftalen
gaeldende mod Storbjerg Erhverv.
Ved rettens vurdering af renteswapaftalens rimelighed skal forholdene pi tidspunktet for renteswapaftalens indgaelse tages i betragtning.
Storbjerg Erhverv bocrer bevisbyrden for, at renteswapaftalen er urimelig og i strid med redelig handlemide, hviiken bevisbyrde ikke er Ipftet.

En renteswapaftale er et anerkendt finansieringsinstrument, hvilket savel Pengeinstitutankenaevnet samt domstolene har haft lejlighed til at tage stilling til.
Der henvises til Kpbenhavns Byrets dom af 30. januar 2014 vedrarende en renteswapsag,
hvor FS Property Finance A/S og FIH Erhvervsbank A/S blev frifundet. Storbjerg Erhverv
gjorde blandt andet gaeldende, at en renteswapaftale var ugyldig, hvilket retten imidlertid
ikke fandt, at renteswapaftalen var. Sagen har mange lighedspunkter med naervaerende sag,
idet dommen behandler en raekke af de problemstillinger, som Storbjerg Erhverv har gjort
gaeldende under naervaerende sag. Dommen (vedlaegges ulitreret) vil blive medtaget i materialesamlingen, er behandlet under sag BS 39B-2417/2011 - E.H. Immobilien Invest GmbH
mod FS Property Finance A/S og sag BS 39B-2418/2011 - Engbirk & Poulsen Immobilien
GmbH mod FS Property Finance A/S og sag BS 39B-2419/2011 - Comercio ApS mod FIH Er
hvervsbank A/S. Dommen er ikke blevet anket.
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Indledningsvis bemaerkes det, at foraeldelsesloven alene finder anvendelse pa foraeldede krav.
Krav, der er bortfaldet som fplge af mangiende rettidig reklamation eller passivitet, er derimod ikke omfattet af foraeldelsesloven og er herefter udelukket fra modregning.
Jyske Bank bestrider, at Sto.'bjerg Erhverv har eller tecretisk kan na-.c lidt et tab, dcr kan
bringes til modregning.

Derudover bestrides det, at betingelserne for at kunne foretage modregning med foraeldede
krav i medfpr af foraeldelsesloven § 24 er opfyldt, hvorfor Storbjerg Erhverv er afskaret fra at
foretage modregning med en foraeldet fordring i Jyske Banks krav.
Det bemaerkes i forlaengelse heraf, at ingen af Storbjerg Erhvervs pastande hjemler et pkonomisk krav, som kan benyttes til modregning pa naer pastand 2, som pkonomisk dog er indeholdt i pastand 1, jf. ovenfor i afsnit 2. Storbjerg Erhverv har i staevningen gjort gaeldende
og nedlagt pastand om, at den mellem parterne indgaede renteswapaftale er uforbindende og
ugyldig ud fra aftalelovens principper, samt at Storbjerg Erhverv er berettiget til at ophaeve
swapaftalen. Safremt retten tager en af Storbjerg Erhvervs pastande til falge, vil Jyske Bank
ikke have et krav mod Storbjerg Erhverv, som Storbjerg Erhverv kan foretage modregning i, i
og med at Jyske Banks krav da vil vaere ugyldigt eller uforbindende for Storbjerg Erhverv.
Omvendt vil Storbjerg Erhverv ikke have et krav mod Jyske Bank (foruden den rente som
byttes i henhold til renteswapaftalerne), safremt Storbjerg Erhverv ikke far medhold i nogen
af sine pastande.
Jyske Bank forstar Storbjerg Erhvervs anbringende saledes, at Storbjerg Erhverv mener, at
Storbjerg Erhverv kan modregne Storbjerg Erhvervs pastaede krav [ eventuelle andre laneforhoid, som der matte vaere mellem parterne, jf. det i staevningen anforte om, at "... Stor
bjerg Erhvervs krsv kan modregnes i Storbjerg Erhvervs tilbagebetatingsforpligtelse i henhold
til det underliggende iSneforhold, og den til enhver tid vasrende negative markedsvaerdi, idet
Jyske Bank bemaerker i den sammenhseng, at Jyske Bank ikke bar forestaet beiiningen i
henhold til de realkreditlan, som er optaget I ejendommen, hvilket tillige ma sta Storbjerg
Erhverv klart.
Det er en betlngelse for modregning i medfpr af foraeldelseslovens § 24, at der er tale om
konnekse fordringer, hvilken betingelse ikke er opfyldt ved modregning i eventuelt pvrige
laneforhold, da der herved vil vaere tale om to selvstaandige og uafhaengige aftaler, Dertil
kommer, at gensidighedsbetingelsen ikke er opfyldt, idet de underliggende realkreditlan ikke
er indgaet med Jyske Bank, men med tredjemand.
Den indgaede renteswapaftale bestar fortsat, og er ikke misligholdt af Storbjerg Erhverv.
Storbjerg Erhverv har saledes ikke krav mod Jyske Bank i anledning af renteswapaftalen, og
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Dette Bilag med flere skulle Lundgrens ikke fremlægge
Det står ikke på Bilags Listen Klagens Bilag 64.
og så bremlægger Lundgrens 2 gange fortløbende
Nykredit
Advokat Mette Egholm Nielsen
Kalvebod Brygge 1 -3
1780 K0benhavn V
metn@nvkredit.dk

Bilag 226.

BILAG AS
LUNDGRENS

11/10 2016

Bilag er også fremlagt retten som. Bilag 116.
ER Klagens Bilag 173. fremlagt 02-09-2019.
Klient viste ikke at Lundgrens 09-07-2019. fremlagde
dette bilag 2 gang. hvilket er forviring for sagen

M0dereferat 11/10 2016 14.00-16.00
af Carsten Storbjerg
Deltagere:
Mette Egholm Nielsen og Michael Pedersen - Nykredit
Anne-Marie Skaamp og Carsten Storbjerg Skaarup - Storbjerg Erhverv ApS.

I forbindelse med behageligt mode d.d.
Hvor vi fik set sagens forlob igennem, og Carsten fik forklaret forlobet i den aktuelle sag.
Nykredit har lavet en mode dagsorden. (der indsaettes Bilags nr. og datoer.)
Nykredit vil geme have en status pa retssagen mod Jyske Bank, og sporgcr ind til om denne sag er
anlagt, Carsten Bekraefter, at der er anlagt en sag mod Jyske Bank, samt at Jyske Bank er blevet
Politi Anmeldt,
Mette vil gerne saettes ind i sagen og Carsten forklare hvordan Jyske bank har lavet ny swap til
Bilag 31. og ved ombytning bilag, uden af vise aile bilag over for Carsten Advokater, sagen er
yderst kompleks, svasr hvilket Mette ma erkende, da hnn selv ikke belt har forstaet sagen, maske er
Carsten ikke god nok til at forklare pa skrift, Carsten forklare hvordan Jyske Bank kommer med et
forslag til lan, og der er 2 muligheder. Bilag 117 10/4 2008 et paforhands ian, samt en byggekredit,
Jyske Bank anbefaler et paforhandslan.
Carsten vselger en byggekredit. Nykredit sender tilbud pa lan 4.328.000 kr. Biiag 31. 20/5 2008,
Jyske bank forslar at Carsten laver rente sikring til tilbudet Bilag 31, Jyske Bank laver denne aftale
10/7 2008, Jyske Bank ringer til Carsten 15/7 2008 anbefaler at l&se renten til tilbudet nu, Carsten
accepteret, at tilbudet bliver rentesikkert, (alle steder i alle bilag fra Jyske bank star at aftalen er
indgaet 15/7 2008 pa denne rentesikring. Lige som at Jyske Bank oplyser at det er swappen Bilag
37, W015785999 der er lavet en rentesikring pa 15/7 2008
Jyske Bank ffemsender kopi af aftalen som Carsten telefonisk har accepteret 15/7
Carsten opdager i 2015 at noget ikke stemmer, det er Bilag 37. aftale som er accepteret til bilag 31.
er swap p& 4.328.000 kr. til Underlaegende tilbud Bilag 31. ogs&pa 4.328.000 kr.
Lanetilbudet fra Nykredit Bilag 31. er aldrig hjemtaget.
Rente sikring til tilbudet Bilag 37. er et bilag Jyske bank har indsat uden Carstens godkendelse
Carsten har godkendt rente sikringen Bilag 60. 15/7 2008 W015776999 til tilbudet Bilag 31.

Side 41.
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Carsten er i forbindelse med efterforskning klarlagt, at den mdgaet attale om rente sikring Bilag 60
som Carsten har godkendt 15/7 2008, denne rentesikring (swap WO 15776999) lukkes pr. den
30.12.2008 hvilket sker med Bilag 59. W015776998
At Jyske Bank uden p& forhand sikker sig en ny aftale med carsten til en ny (rentesikring til Bilag
31.) swap W015785999 lavet 16/7 2008 ma sta Jyske Bank forklare,
Hvilket Jyske Bank prover 10/2 2016 der er bare et problem, Jyske bank skriver at de bare har
ombyttet Bilag 60 ud med Bilag 37, Jyske Bank saledes at det er Bilag 37. der nu rentesikring til
tilbudet Bilag 31.
Men tilbage holder 10/2 2016 oplysningen, om at rentesikringen aftale Bilag 60, den er faktisk
lukket, og dette har Jyske Bank fors0gt at skjule.
Det var det Carsten provede at forklare, ved at laegge div. bilag op, og sa forklarer det, Carsten
sender geme en tidslinie, sa forstaelsen hvorfor der kraeves bevis for at lanetilbudet Bilag 31 er
hjemtaget.
Jyske Bank har fastholdt, og fastholder stadig dette, ved at komme med forkerte oplysninger.
Sender gerne en ny kopi af tidslinien.
Det er nok lidt ncmmer at forsta, men knn Bilag 31. har med Nykredit at gere,
Selv om Mette forklare Carsten at det nye tilbud var med anden type lan, og derfor var tilbud 31. og
tilbud 11 ikke en med rente type, hvilket skulle antyde at ?, de kunne blandes sammen ? Carsten
forstod ikke lige den udlaegning, de 2 tilbud har intet med hinanden at gore.

Under skrivning af ref, tilfores Here oplysninger om lanetilbudet Bilag 31. da Carsten ikke kunne
en underskrift pa, at det tilbud pa 4.328.000 kr. ikke var hjemtaget
TILBUDET SKAL V/ERE UDBETALT SENEST 20/11 2008
Lanetilbudet Bilag 31. er med udlobsdato 20/11 2008 det star pa side 3 nederst.
Lanetilbudet Biiag 11. er med udlobsdato 6/11 2009 det star pa side 3 nederst.
Der star ogsa i tilbudet:
Nar nserveerende ianctilbud udbetales, bortfalder alie andre alternative ianetiibud, der matte
cksistere pa lanudbetalingspunktet.
(hvilket far huskeren i gang der var da vist 2 tilbud fra 20/5 2008 men ligegyldigt) de var udlobet.
Dette er indsat for at hjaslpe Nykredit med at finde et eventuelt hjemtaget tilbud Bilag 31
Saffemt der fintes noget hjemtaget lan pa 4.328.000 kr. i Nykredit
skal det vaere UDBETALT senest 20 November 2008
Dette er jo meget kompliceret, at forsta, netop derfor har ingen af mine advokater set det for,
Vil geme sende en ny tidslinie, med centrale bilag i tids orden, ikke at det har sa meget med
Nykredit at gore, men bilag Bilag 31. indgar, derfor betyder dette bilag en hel del.
Enten er det hjemtaget eller ogsa er det ikke, der er ikke noget maske.
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Carsten udlever nyt rettet, dokument Bilag 31. (bilag 31 .A) paf0rt tekst nederst pa bilaget 1 BILAG
Tekst: Nykredit bekreefter hermed 11/10 2016:
Dette tilbud Bilag.31 aldrig er blevet hjemtaget, (er ikke udbetalt.)
Der bar aldrig va^ret krav fra Nykredit om at dcr skulle stilles sikkerhed
for dette tilbud, der findes ingen lanesag pa tilbudet.
Der findes ingen lanesags dokumenter da tilbudet aldrig er brugt.
Nykredit bar opdaget at Jyske bank bar tinglyst tilbudet, som det var
en gaeld, efter et hjemtaget lan, hvilket Nykredit naturligvis bar meddelt
Tinglysningsretten, retten i Helsingor
Bilag 149.116. den 6 maj 2009. hvor vi aflyser pantet som ej benyttet,
Nykredit bekraefter at der findes et andet lanctilbud. Bilag 11, som er
Formidlet gennem Jyske Bank, og i ovrigt er blevet hjemtaget og
Udbetalt Bilag 39. med 4.270.525 kr. til konto 5050-1414093 6/7 2009
______________________ dato_______________2016
Mette Egholm Nielsen Advokat Nykredit Juridisk afdeling
Nykredit. Kalvebod Brygge 1-3 178OK0benhavn V
(bilag 31. med tekst bliver til Bilag 31 .A) er vedhseftet bilag 149.116 og Bilag 39.
Carsten onsker det nye Bilag 31. underskrevet, for at det skal kunne bruges i sagen mod Jyske
Bank.
Dette bilag kunne Carsten godt noies med underskrift oa. sa det kan ffemlaegges i retten.

Mette oplyser at Nykredit ikke kan underskrive dette bilag, du bun ikke ved om der er hjemtaget
noget lan, pa 4.328.000 kr. som oplyste i tilbudet Bilag 31. fra 20 maj 2008.
Carsten onsker et belt klart svar. om det er hjemtaget eller det ikke er hjemtaget.
Mette siger at det bilag kan hun ikke underskrive, for hun ved ikke om lanet (tilbudet Bilag 31.)
skulle vaere hjemtaget pa en eller anden m&de, Carsten onsker stadig at fa bekraeftet sit sporgsmal.
Nykredit anmodes at finde hjemtagclses dokumenter, med underskrift pa, hvis lanet findes.
Det ma sa i henhold til tilbudet vaere hjemtaget, sencst 20 November 2008 hvor tilbudet udgar

Mette onsker vi starter med at ga til listen, og lobe punkteme igennem.
I forbindelse med gennemgang af de 10 punkter Carsten onsker at Nykredit bekraefter.
Mette oplyser Here gange, i forbindelse med gennemgangen af punkter som Carsten onsker
Nykredit bekraefter, de er faktuelle oplysninger, men det kan Mette ikke underskrive,
Mette vil selv lave referat
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lige som Mctte sely vil omformuler de sp0rgsmal der 0nskes besvaret, bekraeftet og underskrevet.

Mette svare f0lgende, da brevet af 9/10 2016 med de 10 punkter gennemgas.
Der findes nogle Sp0rgsmal som Mette ikke vil / kan svare pa, saledes at svaret ikke kan bruges
direkte i sagen mod, Jyske Bank, hvilket Carsten udmairket forstar, Carsten opiyser at ban gernc vil
kunne trsekke Nykredit, af anmeldelsen ser n0digt Nykredit indblandet i Jyske Bank sagen.

1. Pa sporgsmalet om Lanetilbudet 4.328.000 kr. Bilag 31. 20/5 2008 er hjemtaget og udbetalt.
Mette kan ikke bekraefte at lanetilbudet Bilag 31. ikke er hjemtaget, men siger at der ikke
udbetalt noget lan.
Carsten anmoder Nykredit under sage, om lanetilbudet bilag 31, pa mystisk vis skulle
vaere hjemtaget, uden nogle i Nykredit ved det, og hvis det er hjemtaget, sa at bevise
dette, som bilag der er med Carstens underskrift for en hjemtagelse,
og den garanti der er lavet mellem Nykredit og Jyske Bank for dette lan (ianetilbud)
Pa samme made som bilaget garantien fra 28/5 2009 over for Carsten.
Sagen er central, og Antes der et lan, sa findes der ogsa bevis pa hjemtagelsen.
Hvis Nykredit ikke kan finde bevise at Carsten har hjemtaget tilbudet pa 4.328.000 kr,
i Nykredit, Anmodes Nykredit underskriver det udleveret Bilag 31.A (med tekstt
Dette bilag er centralt i politi anmeldelsen og sagen, over Jyske Bank, da Jyske Bank
har pastaet lanetilbudet hjemtaget i 8 ar, og fortsaetter at lyve det hjemtaget.
Vi saetter stor pris pa at Nykredit ikke hjaeiper Jyske Bank, ved at daekker over ved
Sandheden ved ikke at ville besvare om et Nykredit lan Bilag 31. er hjemtaget eller ej.
Nogle ma kunne underskrive, hvis Mette ikke kan eiler vil underskrive.
2. Pa sporgsmalet om det alene er Jyske Bank, der har godkendt byggebudgettet, Bilag 100,
side 2. (kr. 4.230.404,08 kr.) som ligger til grund for Ianetilbud pa 4.300.000 kr. Bilag. 11
fra 6/5 2009
Mette svare at Nykredit ikke har dette byggebudget, som Carsten har afleveret til Nicolai
Hansen i Jyske Bank i forbindelse med lanetilbudet Bilag. 11 som er hjemtaget og udbetalt,
Carsten opiyser at det er Nicolai Hansen der har staet for lanetilbudet, og f&et budgettet.
Nykredit vil geme have en kopi af budgettet hvilket aftales at Carsten sender en kopi af.
Mette opiyser at datoen hvor Nykredit udbetaler lanet er 3/7 2009, Carsten spoger om det sa
ikke er udbetalt til Jyske Bank, som derefter har indsat dem pa konto 5050-1414093 og viser
Bilag. 39 hvor der 6/7 2009 er indsat 4.270.525 kr.
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Mette der kan vsere en forsinkelse pa overfiaringen.
Nykredit ikke bar dctte budget i deres lanesags materiale, og oplyser at Nykredit
sikkert ikke bar set det, Nykredit mener godt at det alene kan vaere Jyske Bank som
alene bar godkendt budgettet, over for Nykredit
Mette vil gerne at Carsten fremsender kopi af bygget budget Bilag 100. side 2. som
ligger til grund for tilbudet Bilag 11.

3. Pa sp0rgsmalet om nykredit vil bekraefte, at der ikke er givet noget lan pa 4.328.000 kr. og
at der ikke fra Nykredit, er blevet kraevet sikkcrhed for lanetilbud Bilag 11. fra 20/5 2008 kr.
4.328.000 kr.
At Nykredit bekrsefter at der ikke er stillet nogle sikkerheder over for Nykredit pa 4.328.000
kr. den 16/4 2009 hvor Jyske Bank Bilag 109. haever pa Carstens konto for at stille garanti
til et pa forhandslan. og om Nykredit forst er blevet oplyst om derme garanti 10/10 2016
Mette svare at Nykredit ikke kan se der bar vseret en garanti pa 4.328.000 kr.
Og spoger om det ikke kan vasre en garanti, pa den byggekredit som Carsten bar oplyst at
have lavet i Jyske Bank til at bygge for, for der tages beslutning om at fa et paforhandsian.
Michael oplyser at en byggekredit ikke bar en forMndslan-gar, som den Jyske Bank bar
hasvet pa for at stille garanti Bilag 109 Nykredit. Mette kikker og prover at forsta hvad det er
for en garanti, belobet er 4.328.000 kr. som Jyske Bank bar lavet en Forhands Garanti for.
Mette bar spurt hvor stort byggekreditten var, Carsten oplyste ca. 2.000.000 kr.
Oplysning tilfores bygge kreditten (bar intet med bilag 31 og 109 eller Nykredit at gore)
Bilag 111 Byggekredit til cvr. 15688149 konto 5050-1354141 til 1/8 2008 kr. 1.800.000 kr.
Biiag 112 Byggekredit til cvr. 27374476 konto 5050-1354141 fra 9/6 2008 kr. 1.800.000 kr.

Mette bar et dokument, som Carsten ikke set for, omkring cn garanti fra Jyske Bank
Denne garanti er dateret 28/5 2009 og bar et garanti belob pa 4.300.000 kr. som er lavet
mellem Jyske Bank og Nykredit.
Carsten onsker kopi af dette bilag, som Nykredit vil sende pa mail.
Carsten oplyser om tidslinie for sagen, kan sendes. (indsanter her Bilag 11. tilbudet pa
4.300.000 kr.-Bilag 38 godkendelse 19/5 2009 -her kan den garanti pa 4.300.000 28/5
2009 indsaettes. - Bilag 39. udbetaling af lanetilbud fra Bilag 11.)
4. Carsten unsker alle bilag omkring Garanti (garantier hvis der er Acre) som er givet.
Mette bar vist Bilaget garantien fra 28/5 2009 og vil sende dette, Nykredit bar ikke fundet
andre garantier.
5. Carsten beder Nykredit bekraefte at Jyske Bank pa intet tidspunkt, bar oplyst Nykredit at der
var en swap, for Nykredit selv opdagede dette i regnskaberne, pa samme made at bekraefte
at swappen er skyld i at bidraget er sat op.
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Mette svare, ikke pa om Nykredit opdagede swappen i regnskabet, men siger at det kan
Skyldes mange ting, Michael siger, at det kan skyldes mange ting, som negativ egenkapital
og at swappen er negativ, at en swap som er negativ ikke betyder noget hvis man har
egenkapital der overstiger swappen, men hvis egcnkapitalen er negativ, kan bidraget halves.
Altsa en swap der er negativ pavirker virksomheden negativt, og bidraget saettes op, safrenu

virksomheden far en negativ egenkapital som folge af swappen
Carsten siger hvis Nykredit ville modtage de penge, fra salget af grunden Bybjergvej 45
tidligere, ville egenkapitalen vaere positiv, idet bclobet fia salget fra grundet stadig ikke er
medtaget i regnskabet. (kan ogsa ses i bilag 13.3 i stasvning)
Carsten oplyser at have pa skrift fra Nykredit at SWAP giver det hojeste bidrag, af alle.
Til oplvsning, INDSKUDT, for sagen mod jyske bank.
(Carsten har dokumenter fra Nykredit som oplyser at swap altid giver det hojeste bidrag, og
at Nykredit oplyser at swap, fortrinsvis er til andelsboligforeninger og stone virksomheder,
det et nyt for Carsten at en negativ swap ogsa kan give forhoiet bidrag, dette oplyste Jyske
Bank heller ikke, men kun at swap var det bedste og billigste, samt at gik den i minus,
betod det intet, for den ville ga i 0,00 til sidst.
Carsten oplyser at har oplysninger fra andre Nykredit sager, om hvad swap er, og oplyser
at han pa intet tidspunkt har modtaget noget fra Jyske bank, om hvad swap er, kun at Jyske
bank fortalte at det var det bedste og billigste, oplyser at det materiale som Nykredit har
udleveret syntes ok, sammenlignet med hvordan Jyske Bank gav deres forklaring mundtligt
og tegnede pa tavle.
Carsten oplyser som tidligere, at bidraget steg efter at regnskabet blev afleveret.
(der er lobende givet forskellige forklaringer pa swappen,)
Safremt Nykredit har faet oplysning om swappen fra Jyske bank, anmodes disse
bilag udleveret.
1 Jnder modet Sporger Mette Carsten om vi optager samtalen, hvilket Carsten oplyser at det gor de
ikke, Carsten sparger sa om Nykredit optager samtalen i lokalet, for sa ansker han en kopi, Mette
oplyser at samtalen ikke optages.
6. Carsten beder Nykredit bekreefie at Nykredit er blevet kontaktet af Jyske Bank, omkring at
Carsten ansker garantien, som Jyske Bank stiller over for Nykredit, den pa 4.300.000 kr.
(fra 28/5 2009) nedskrevet til faktiske gaeld, Carsten oplyser at, Bilag 43. at 12/8 2011
oplyser Casper Dam Olsen, til Carsten, at han har bet Nykredit nedskrive garantien, til
faktiske gaeld, da Carsten ikke tar svar, rykker Carsten pa skrift, 3/2 2012 Bilag 71. for at
fa garantien nedskrevet, til den faktiske gaeld. hvorfor skal der ga over 175 dage ?
Carsten siger det er nonnalt at en garanti, nedskrives i byggesager, hvilket Michael er enig i

6

Mette svare, at him ikke har noget pa at Jyske Bank skulle have rettet henvendelse til
"N'ykredit, for at fa nedsat garantien til faktisk restgaeld, kan ikke bekrasfte henvendelsen.
Carsten det ma vaere noget pa det. Det er jyske bank som har glaeden af at tage 3.5 % i
Provision, af de penge som Carsten har afdraget pa paforhindslanet, Jyske Bank ma have
dokumenter, hvis Nykredit ikke har kendskab til denne henvendelse, er der jo ikke nogle
bilag.
Mette oplyser at Nykredit er flyttet, (jeg kan have misforstaet ordet flyttet) og noget kan
vaere lagt forkert. (omkring henvendelser i sagen)
Michael indskyder at der maske kan vaere kraevet storre sikkerhed, grundct fald i
Ejcndomspriser osv. ?
I forbindelse med referent, taenker Carsten pa:
(Nykredit har risiko pa maks. Rest belobet pa det pa forhandslan som er udbetalt, Bilag 11.
pa 4.300.000 kr. hvis gulden rest gaslden er omkring 3.500.000 kr, har Nykredit sa en
storre risiko end pa forhandslanet bilag 11.
Mette oplyser at Nykredit har haft pantebrevet pa ejendommen Bybjergvej 43 og 45 under
hele forlobet, ogsa som sikkerhed, da Jyske bank stillede sikkerhed for hjcmtaget bilag. 11.
++

Hvis Nykredit har naegtet Jyske Bank at nedsaette garantien over for Nykredit, til
Faktisk restgaeld bedes dettc bekrasftet.
Hvorfor Venter Nykredit 175 dage med at give Jyske Bank et svar, safremt Nykredit
Har fact henvendelsen fra Jyske Bank.
++

Nu er Carsten blevet oplyst at Nykredit ikke har en sadan henvendelse liggende fra
Jyske Bank, og behover ikke svar pa det lige over, som er medtaget i sagen mod Jyske
bank.
7. Carsten beder Nykredit bekraefte at Nykredit ikke har bet om at grunden Bybjergvej 45.
3060 Espergaerde, skulle tvangs saslges.
Mette bekreefter at Nykredit pa ingen made, har bet om eller onsket at Carsten solgte
grunden for at nedbringe ianet i Nykredit (Bilag 11)
Der er bekraeftet og givet klart svar.
8. Carsten beder Nykredit beknefte at Nykredit ikke har udbetalt noget lan til Carsten i
perioden 20/5 2008 til 16/4 2009
Mette bekrtefter at Nykredit ikke har udbetalt noget lan i byggesagen for 3/7 2009
Carsten viser Bilag 39. fra 6/7 2009 hvor Nykredit Jyske Bank indsaetter 4.270.525 kr. pa
konto 5050-1414093
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Carsten er af den opfattelse at Jyske Bank har faet belebet fra Nykredit 3/7 2009 og at Jyske
Bank 3 dage efter indsaetter belobet til Carsten. Saledes er Tilbudet Bilag 11. hjemtaget og
udbetalt
Der er bckracftet og givet klart svar.
9. Carsten beder Nykredit bekraefte at Jyske Bank over for Nykredit har naegtede at oprette en
deponerings konto til brug for provenuet efter salget fra Bybjergvej 45.
Mette har antydei om det ikke var Carsten selv der ville saelge,
Hertil svare bade Anne-Marie og Carsten samtidigt at det var Jyske bank der kraevede salget,
Carsten fortsastter med at fortadle at Jyske Bank ville have at alt blev solgt, saledes Jyske
bank kunne fa deres penge.
Carsten udlever et bilag hvor det lydeligt, fremgar at det er grund lanet ved Carsten Privat
der skyldes penge pa. (dengang var gaelden 2.400.000 kr.)
Mette onsker ikke bekraefte, at Jyske bank har benajgtet at oprette en deponerings konto,
Carsten siger det er lige meget vi bruger Bilag 73. side 2 (ogsa Bilag 2 i staevning)
Og oplyser at Jyske bank har modtaget mail hvor De oplyses om at Nykredit laver en
deponerings konto, da Jyske Bank ikke lave en.
Behover ikke mere end bilag 2. fra staevning, det er fmt nok.
10. Carsten beder Nykredit bekraefte at Jyske Bank har staet for alle godkendclser af lanetilbud
over for Nykredit, samt lavet anmeldelser, tinglysninger samt sorget for at anmelde at
Nykredit har faet oprykkende pant, i Ejendomme Bybjergvej 43 samt Bybjergvej 45 over for
Nykredit,
Carsten oplyser at det er i den ejcndom, som Jyske bank sener kracver solgt.
Mette bekraefter.
Der er bekraeftet og givet klart svar.

Indskyder lige at nar der star Carsten ment faktisk som Virksomheden, men det er Carsten
der taler.

Vi gar nu over til at tale om den faktiske staevning mod Nykredit hvor Carsten har staevnet Nykredit
Carsten oplyser at del var en nodvendighed, eftersom Nykredit ikke bcsvarede hans breve, hvor
carsten forsogte at fa en aftale som ved brevet Bilag 13,14,18, og at carsten var banke for at der
kunne ske foraddclse,
Efter sagen mod Jyske Bank, viste Carsten at Jyske bank sigter efter Forasldelse i deres sager, derfor
var Staevning nodvendig, og gor klart at det ikke er hans on ske at kore sagen i Retten
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Mette oplyser at stsevningen er belt forked., at Carsten sammen blander at det bade Sovej 5 ejendom
og Bybjergvej 43 / 45 som er sammenblandet i stsevning, Carsten forstar ikke hvad Mette mener
Det er godt nok Carsten selv, der har lavet stasvningen, saledes kan der jo godt vaere nogle fejl, men
Carsten mener ikke at have sammen blandet, bade Carsten Privat og Storbjerg Erhverv ApS som
Sovej 5. 3100 Hornbaek og Bybjergvej 43 og tidligere ogsa nr, 45. 3060 Espergasrde
Carsten er lidt forvirret nu, og forstar ikke hvad Mette fortaeller om at stasvningen er belt forkert.
Mette sporger om hvordan tallet fremkommer, Carsten viser Bilag 20. som Mette syntes er tint
opdelt.
Mette sporger ind til hvad det er for 3 belob Carsten pastar Nykredit skal betale, og hvor de belob
kommer fra, Mette siger der er skraevet pa en sadan made i staevningen at en dommer ikke engang
vil kunne forsta det, og en dommer ikke gider se de bilag.
Mette beder Carsten forklare, de 3 belob, og dette forsoger Carsten fortaeller at Michael og Mette
bare tage bilag 6 og bilag 9, sa kan de se den termin som er betalt for den periode, og hvad Nykredit
har aendret det til, og at jeg sa ikke har fact det penge retur, selv om der er rykket. (se bilag 13)
Carsten syntes ellers det er nemt at se.
Mette siger at det er forskellige ejendom, og at bilag 9. er Carsten privat, og det er blandet sammen.

/J'Carsten forstar bare ikke at Mette ikke kan se det som Carsten prover at vise.

Mette har nogle sammen haeftede bilag, hvor Mette siger vi har betalt de penge retur, og Carsten har
fact mail pa det, hertil siger Carsten men jeg her ikke faet dem! Hvornar.
Hvortil Mette siger sa har Jyske Bank negledc dem, for der er betalt ind pa en konto i Jyske Bank
a

Carsten beder om iige at naeriaese de dokumenter hvor Nykredit, gerne vil overbevise Carsten at
Nykredit i hvert fald ikke skylder Carsten de penge.
Carsten ser efter og kan ikke se at det er samme belob, og siger det er ikke det der, Carsten kommer
til at tasnke tilbage, der var en gang han kom til at betale 3 terminer dobbeit, det var Nykredit Privat
Sovej 5 / Total Kredit Sovej 5 / Nykredit Bybjergvej 43 men er det dette her som Nykredit
sammenblander i staevningen?
Hvis Nykredit ser pa Bilag 13.1 overst har Carsten fortalt om disse penge som Nykredit betalte
tilbage, og at der dengang gik 4 uger for Carsten fik dem, det passer vil godt nok med at de blev
indsat i Jyske Bank, det har bare intet med stasvningen at gore.
Carsten far nu forklaret hvordan de 3 * omkring 35.000 kr. er kommet ffem.
Michael siger det kan vasre at de er indlfiet i lanet, men ser det kan de ikke vasre.
Mette siger men se lanet er lavet om bagud, sa har du speget renter, Carsten svarc ikke pa dette, og
peger pa talende og pa datoeme, der er forskel,
Michael og Mette bliver enig om, at det vil de s& lige se, og noter at Bilag 6, 7, 8, 9,10,11 skal
kontrolleres igen, og vil vende tilbage.
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Vi kommer frem til nasste punkt i opg0rclsen, bidraget 3 %
Mette siger det er vist ikke noget vi kan gare noget ved,
Carsten er ikke enig, og forklarer at siden Nykredit ikke ville tage imod salgs summen (provenuet)
som Nykredit har gjort krav pa, siden 27/8 2013 Se bilag 14, her skriver Carsten det averst,
Grunden til at der star den 28/8 2013 er at Carsten f0rst nedskrev, og sendte mail dagen efter til
Nykredit, den er sendt ogsa til hoved postkassen (Carsten laver som regel et skriv efter et mode.)
og sender gerne en kopi af hvad der er talt om,
sa Mber da ikke at Nykredit vil Bcnasgte at Nykredit 27/8 2013 telefonisk har gjort krav pa at fa
hele provenuet, efter salget af Bybjergvej 45. (har vist ogsa et tidspunktet noteret.) Carsten var
darligt blevet rask efter sin sygdom, men husker rimeligt godt.
Mette oplyser at Nykredit ikke var forpligtet at modtage provenuet, sa Carsten skulle vaere
taknemmelig, over at Nykredit ville oprette en deponerings konto, hvilket Carsten bekraefter at han
er glad for, og siger sa havde jeg jo ikke fttede dem inu ©
Mette oplyser at det var alcnc Jyske Bank som skulle oprette en deponerings konto og modtage
provenuet, hvilket Jyske Bank klart har naegtede, og Bad Carsten bede Nykredit om at modtage
provenuet,
Carsten forklare Mette at hun ma da kunne se Carsten som den lille, som vasrende en lus mellem 2
negle, Nykredit og Jyske Bank,
Jyske Bank pa den ene side naegtede bare alt, og Nykredit besvarede ingen breve for 24/11 2015
Mette Beder Carsten oplyse om der er flere henvendelser til Nykredit fra Carsten ! ja der er en del,
Og der kan ogsa vaere sendt mail, fra Jyske Bank til Nykredit, (dette er ikke sikkert, Carsten har
kopi det er jo Jyske Bank og Nykredit) (tidligere har Carsten oplyst at Jyske Bank har naegtet at give
aktindsigt)
Jyske Bank har i hvert fald givet opiysningen at Carsten skulle rette henvendelse til Nykredit, og
der er sket flere gange.
(dette far jeg ikke fundet frem nu, alene dette her referat, har taget lang tid at skrive, men vil geme
have det mad som vi har talt om. Tro mig nar jeg fortalte at jeg har sendt flere breve,)
Carsten forklare at Bidraget er de penge nykredit har taget fra Carsten i den periode fra Nykredit
kraevedc at fa hele provenuet far salget af Bybjergvej 45. til Nykredit rent faktisk ville svare og
iukke sagen.
Mette oplyser at det er jo peanuts for nykredit og deres resultat, og Nykredit lige far dette her bidrag
ogsa, Carsten siger at han ikke kender til Nykredits regnskaber, men at det er mange penge for
Carsten
Vi taler sidst om at Nykredit kunne modtaget de penge for laenge siden og have sparet Carsten ja
familien for de penge, som Nykredit er staevnet for,

10

Carsten har lagt et bilag, som kan bruges iil at forlig, der skal bare skrives et tal p&, og der er piads
til et plaster, passer fint sammen med at Mette fortalte at Carstens tab jo var peanuts for Nykredit,
Bade Anne-Marie og Carsten har ikke rad til peanuts, men modtager geme.

Vi har faet talt sagen godt i gennem og sat ansigter pa,
og selvfolge er Carsten interesseret i at blive fuld kunde, i Nykredit, som vi taler om Rcvisor skal
lige pa banen.
denne her sag har kostet rigtig meget tid, og at det er gaet ud over forretningen,
(og 2 maneder med hacket hjemmesider)

Carsten og Rie er glad for at have modtes med Nykredit og ser frem til at kunne lukke sagen, og
drive en forretning, og fa vores liv tilbage.

Nykredit ma geme bidrage, til at Jyske Bank far oplyst at Lanetilbudet Bilag 31. ikke findes.
Og at Carsten har omtalt noget med Garanti, osv. pa lan der ikke findes.
Det ville jo vaere nemmest, at Jyske Bank fandt deres Checkhasfte ffem og lukkede deres sag, Dc
skal jo bare give mig en Undskyldning, eller bevise at Bilag 31 findes hjemtaget i Nykredit, ©

Med venligst hilsen
Carsten Storbjerg
Anne Marie Skaarup

Sovej 5. 3100 Hornback
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Side 51.

Igen fremlægger Lundgrens et bilag der ikke står På bilags Liste Klagen Bilag 64.
Som Lundgrens jo har modtaget, eller kunne have kontakt klienten herom
Da klienten ikke er oplyst om at Lundgrens ændre i Litrring og fremlægger bilag
09-07-2019. og klienten ikke har dette bilag på sin liste, vil klienten have det fremlagt
02-09-2019. Klagens Bilag 173. det er fremlagt som Bilag 116. 2 sep.

Bilag 226.

klagens Bilag 173.
som grundet at Lundgrens ikke oplyser klient
fremlægges 09-07-2019.dobbelt 45 og 46.

Side 52

Dette bilag 53. fremlægger Lundgrens
dobbelt. se side 84
egen fejl

Side 62

Bilag som klient fremlagde 28-12-2018
som Bilag 36. i god kvalitet
Budget pa det som mangier

S^stx~sx_\\ A09-07-2019
LM
bilag

InW, moms.

A7

lundgrens

3.391.939,10
73.500.00
4.500,00

^Ovenlys. Vinduer 12 stk.
*/Svenlys. Vfnduer 6 opluklige tilaeg
Darer til bygning 30 I alt
Vlralasten rest

^"^50.000,00

Fyr. 40 kw
H<loarkafgift anslSget ikke modtaget
ptagpap palagt.

37.500.00 •
75.000.00
62.500.00
75.600i’00
#^45.000,00

Wrapper.
Guiv palsegning
& montage ovenlys
^ Montage gipsveege ydervaege

^

Bilag 226.
37.500,00

75.600.00
45.000.00
22.500.00
60.000.00
11.250.00

22.500.00
60.000.00'
11.250.00
11.500.00
/-S’ 1*600^0

monter letter i stuen
Fliser Kakken
Fliser Bad
Fliser / eller epoxy lager

73.500.00
4.500.00
61.216.00
250.000,00

33.000.00
30.000.00
15.000.00

montage fliser bad
monter fliser kekken
* monter fliser/epoxy
/^Eltavle stor fyrrum

30.000.00
35.000.00

V Eltavler i lejemS!
\f■Kakken elementer bordplade/ vask

30.000.00
30.000,00
30.000.00
82.000,00

82.000,00

10.500.00
37.500.00
100.000,00

10.500,00
37.500,00
100.000,00

50.000.00
50.000.00

50.000,00

KKomfur keleskabe emhsette

fb

Varmeslanger / gulv varme / styring
wb beholder
Handvaske eg wc Ophsengt brus.
WS hjaelp
div rer varme central termoatster

35.000.00
30.000.00
30.000,00
30.000,00

!

Mating
Msler.
/^div. el matrl og belysning edb.

150.000,00
150.000.00

^elektriker del af

100.000.00

150.000.00
100.000. 00

30.000.00

30.000,00

Video overvSning
Fliser udv.

100.000,00

Pal®gning af fliser og dren

300,000,00

tilsyn

20.000.00
20.000,00

div,

40.000.00

Grent omrade

y maskin ieje div leje rest.

1;

30.000.00
5.633.005,10

375000

317500
WS'

el alt

633566
Temrer

375.000,00

El
i ait ink!, moms.

5.288.005,10
1.057.601,02
4.230.404,08

Moms
847,40 m2 byggepris budget

4
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Side 63.

m

Statusbalance, budget og andet

Side 1 af 1

Klint fremlage dette som Bilag 37.
28-12-2018. i god kvalitet

Bilag 226.

BILAG 48

Akut Elvagten

LUNDGRENS

Fra:

Casper Dam Olsen iCASPER-DAM@jyskebank.dk]
Sendt: S.juli 2009 17:55
Til:
elvagten@eivagten.dk
Emne: Statusbalance, budget og andet

Hej Carsten
Vi bar bedt Nykredit acceptere at du bar aendret i planerne omkring opfprelse af hailen. I den
forbindelse bar jeg brug for at du sender mig en statusbalance for hvordan det er gaet indtil nu
i 2009. Derudover skal jeg bruge et budget for El Vagten A/S og for jeres private pkonomi.
Hvor meget forventer du at El Vagten A/S skal leje af den nye ejendom og hvad kommer de til
at betale I husleje? Hvordan gar det med udlejning af resten af lejemalene i ejendommen? Det
er vigtigt at du allerede nu bar nogle mulige lejere pa handen.
Jeg skal bede dig snakke med din revisor om hvordan og hvornar du kan forvente at fa momsen
retur pa dine byggeudgifter. Som jeg ser det vil du fa behov for midlertidig ekstra traek pa op til
1,1 mio. kr. svarende til 25% af 4,4 mio. Er det korrekt forstaet?
Som naevnt far vi en udfordring da renter, provisioner og tinglysningsomkostninger ikke er
meeraget; dit byggebudqet. Pt. er der bruqt ca, 514.000 kr. pa det og samlet vil det kunne
Ipbe op sma 800.000 kr. nar det hele er faerdigt. Jeg skal bore dig om du bar mulighed for at
finansiere dette via private midler og/eller via likviditet fra El Vagten? Har du fremadrettet
mulighed for at betale renter og provisioner via din private konto og/eller El Vagten?
Ring til mig i morgen sa tager vi en snak omkring ovenstaende.

Venlig hilsen
Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingefr

Jyske Bank A/S
I. L. Tvedesvej 7
DK-3000 Helsingdr
Telefon 89 89 17 73 (Direkte)
CASPER-DAM@ jyskebank. d k
CVR-nr. 17 61 66 17
www.iyskebank.dk

Er du sikret mod tab pi dine kunder?

J

SlfctCQrt

S 3 /C? -

Side 64.
08-12-2018

Bilag 226
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BILAG 50
LUNDGRENS

»

TekfvJsk Porvaltnlng

echinus ApS
Herretisvejen X
3400 HHIensd

Byg^asa^asektion
Mancbupwsj iS
3360 Espergazrde
Tsteffin
Fax
Giro
EAN

=

4323 2587
49 28 24 04
9 009515-

wwwhetomgor.dk
Dato
24.03.2009
Sagsnr.
09/4501
Sagsbeh. Vladimir Matkovic

(

c
l

Byggetilldtfelse
Matr. nr.:
Adnesse:
Ejendomsnr. •

Delareal af 1 ar, Mprdrup By, Mprdrup
Bybjengvej 43, 3060 Espergaerde
25132-9

(
f

Der meddeles herved iillatfelse til opfprelso af kontor, lager og vaerkstedfcygning
7|i4 rf*2 (stueetage
7 1*1^ + J. sat pft 2S7
m*)

1
:

Tilladelsen er givet pa faetingelse af, at arbejdet udfares I overensstemmelse
med de oplysnlnger, der er givet i Deres ansegnlng, ligesom det fomdsasttes, at
byggerret udfpres I overensstemmetefi med g^ldende normer ag regler.
Der er ved afdelingens.sagsbehandtlrig lidte taget stJlIiog til om projektet over
holder eveotuelfe prlvatretlige servitutter pi ejehdommen.

t

l
1

)
>1

Byggetliladelsen bortfaWer I henhold t!l tjyggelovens § 16 stk. ?, hvis byggearbejdet ikke er plbegyndt inden 1 Sr fra tflladelsens dato.
Tit byggetiiladelsen borer tegningsbifag nr. : 1-10
Opkraevntng af gebyr for byggesagsbehandli ng pS kr. 46.976,- fremsendes sserskilt til Echinus ApS.
Betingelser
1. at bestemmeteer I iokaiplan 3.1 vedrprende dette byggerl lagttages,

r

2. at der fremsendes oplysnlnger om varmeinstallationer,
r

7

.-II

3. at ejendommen saerskilt matrlkuleres,

*— .aX'i

V L

1
Sbnmfl^aer;
nwndog-wstosg 9.30-14,33
toodig 9^0-16.45

Ndw-we-si.tio'
Tetofonaderj manOBig 8.00-15.00
tifsttog-oostfag B.OO-16.00
tbfftfag 8.00-17,00
fr«l»g 8.00-12.30 '

i klientens fremlagt 28-12-2018
er dette og klientens øvrige Bilag
fremlagt i bedre kvalitet se Klagens Bilag 225.
er som nr. 39

Bilag 226.

Side 67.

Side 1 af 1
BILAG 52

Akut Elvagten
Fra:

LUNDGRENS

Thomas Hansen [trr.sh@nykredit,dk]

Sendt: 29. august 2012 *>0 24
Til:

'Akut Elvagten'

Emne: SV: Personlig mail til Thomas vedr. I£n 057325437 1344714 ? kan jeg virklig nu kun ISne
2.500.000 kr
Hej Carsten
Som naevnt pr. teiefon kan jeg oplyse fplgende:
At optage Ian i Nykredit er det kunden selv der vaelger hvornar dette skal hjemtages.
Nar vi modtager oplysninger og underskrevet lanedokumenter udbetaler Nykredit lanet jf. den instruks der
er modtaget
Med venlig hilsen
Thomas Hansen

Thomas Hrmsen
Ci'hvcrvsrad^iv^r

Nyk.-eaU Direkte'"’’
D. -kt. tlf. 44 55 65 44

IMykreck Direkte1^
Fredorikskcy 4 - I7C0 K- bentiavn V
Tlf. 76 10 90 00
B’iSi;. i os pj http://www.nvkredit.dk
Tlime’d dig t.l Nykrc-dics nyhcdssorvico Oti http;//www.nvkredit.dk/nvhedsservice

08 12-2018
-

BILAG 53

Dette bilag 53. fremlægger Lundgrens @ JYSKE

LUNDGRENS

dobbelt. se side 84.

AAB Elvagten
Sevej 5
3100 Hombaek

1 ApS

Kontoudtog

nr.

Kontonummer

5050

I. L. Tvedesvej

1
143655-9

7

DK-3000 Hetsingar
Telefon 89 89 18 00
Telefax 89 89 18 01
www.jyskebank.dk

Forhandslans-gar.

IB AN
Date

DK40 5050 0001 4365 59
31.12.2009
Side
1/1

UDBETALING/
DATO
POSTERINGER PA KONTOEN______________ VAL0R______ INDBETALING
15.04.09 Transport
04.09 If lg. nota.... .
""""".. .... “ .. 16'. 04 '
... .137517736”
6.04.09 Provision
16,04
13.517,3616.04.09 Iflg. nota
16.04
4.328.000,0028.05.09 Nedskrevetgarantibelab
29.05
28.000,66
01.07.09 Overfprt fra 5050135414-1
01.07
16.218,22
01.07.09 Provision
01.07
16.218,22'6"rri'6To'9“overf0rt fra"T650"T35n'4-T
OlTlO
.........167257732
01.10.09 Provision
01.10
16.257,32-

___________ SALOP

0,00
;i3.517v 36''

0,00
4.328.000.00-

'i'TaooToo'oToo-'
4.283.781,784.300.000.00-

T62837742768'4.300.000,00-

\
Side 69.
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JYSKE BANK

AAB Elvagten 1 ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergaerde

Kontoudtog

nr.

Kontonummer

5050

I. L. Tvedesvej

2
143655-9

7

DK-3000 Heisingsr
Telefon 89 89 18 00
Telefax 89 89 18 01
wwwj yskebank. dk

IBAN

Forhandsl&ns-gar.
DATO
31.12.09
04.01.10
04.01.10
06.04.10
06.04.10
01.07.10
01.07.10
01.10.10
01.10.10

POSTERINGER PA KONTOEN
Transport
Overf0rt fra5050 125802-9
Provision
Overfort fra 5050 125802-9
Provision
Overfart fra 5050 125802-9
Provision
Overfort fra 5050 125802-9
Provision

DK40 5050 0001 4365 59
31.12.2010
Side
1/1

Dato

VAL0R
01.01
01.01
01.04
01.04
01.07
01.07
01.10
01.10

UDBETALING/
INDBETALING
15.903,90
15.903,9016.080,61
16.080,6116.257,32
16.257,3216.257,32
16.257,32-

SALDO
4.300.000,004.284.096,104.300.000,004.283.919,394.300.000,004.283.742,684.300.000,004.283.742,684.300.000,00-

w

_
JYBADKKK,

CVR-NR.

17616617

Q JYSivE BANK

6/^
Storbjerg Ejendomme
Bybjergvej 43

ApS

Kontoudtog

nr.

Kontonummer

5050

I. L. Tvedesvej

3
143655-9

7

DK-3000 Helsingar

3060 Espergeerde

Telefon 89 89 IS 00
Telefax 89 89 18 01
www ,j yskebank.dk

IBAN

Fo rh&ndslans-gar.
DATO
31.12,10
'■^.01.11
...01.11
01.04,11
01.04.11
01.07.11
01.07.11
03.10.11
03.10.11

POSTERINGER PA KONTOEN
Transport
Overfgrt fra 5050 125802-9
Provision
Overf0rt fra 5050 125802-9
Provision
Overf0rt fra 5050 125802-9
Provision
Overfart fra 5050 125802-9
Provision

Dato

VAL0R

01.01

01.01
01.04
01.04
01.07
01.07

01.10
01.10

DK40 5050 0001 4365 59
31.12.2011
Side
1/1

UDBETALING/
INDBETALING
15.903,90
15.903,SOie.080, 61
16.080, 6144.708,31
44.708,3137.934,36
37.934,36-

SALDO
4.300.000,004.284, 096,104.300. 000,004.283. 919,394.300. 000,004.255. 291,694.300. 000,00065," 64"
4.300. 000,00-

3-S

*/y

2o//
\\iPu_0 \ki^i

BILAG 5A

H VL

LUNDGRENS

AAB Eivagten l ApS
Bybjergvej 43''
3 06 0 Bspergaerde

POSTERINGSOVERSIGT SIDE:
1
*****************************
FRA: 01.03.08
TIL: 08.04.11
KONTONR:

5050 135414-1

KUIM TIL INTERN! BRUG
BOG.DATO
31.03.08
01.04.08
02.04.08

30.06.08
03.07.08
04.07.08
11.07.08
06.08.08
30.09.08
01.10.08
01.10.08
13.10.08
13.10.08
15.10.08
22.10.08
30.10.08
18.11.08

15.12.08

30.12.08
05.01.09
15.01.09

04.02.09
12.03.09
31.03.09
01.04.09
02.04.09
15.04.09
16.04.09
12.05.09
19.05.09
19.05.09
20.05.09
20.05.09
26.05.09
30.06.09
01.07.09
01.07.09
ROSTOVS

POSTERINGSREFERENCE
Rente
Overf0rt Renter privat Icin
Rentesatser er asndret i dag.
Opsparing
:
L3n
:
Rente
Overfsart renter privat
Rentesatser er amdret i dag.
L&n
:
Lineret aendret med
Lineret aendret med
Rente
privat lan til gmnd, rente
Rentesatser er aendret i dag.
Lin
:
Jordteknik
Halspecialisten
Rentesatser er aendret i dag.
Lin
:
Rentesatser er aendret i dag.
Lin
:
Rentesatser er aendret i dag.
Lin
:
Rentesatser er aendret i dag.
Opsparing
:
Lin
:
Rentesatser er aendret i dag.
Opsparing
:
Lan
:
Rente
Renter privat lin
Rentesatser er aendret i dag.
Opsparing
:
Lin
;
Rentesatser er aendret i dag.
Lin
:
Rentesatser er aendret i dag.
Lin
■
Rente
Renter, prioritetslin
HalSpecialisten, fakt. 1054
Tinglysning pbt Nykredit
Lineformidling Nykredit

VAL0RDATO
01.04.08
01.04.08

POSTERET BEL0B
4.338,6833.252,45-

01.07.08
03.07.08

5,305,2433.419,39-

1,6250
7,7500
*
*
*

8,0000
•k

*

01.10.08
01.10.08

6.297,0535.590,34-

*

*
*

8.5000
13.10.08
13.10.08

28.000,0062.500,00

*

★
*

9,0000
9,2500
9,7500
1,1250
9.5000
0,3750
9,2500
01.01.09
05.01.09

10.179,es
se .527,64-

01.04.09
01.04.09
02.04.09
15.04.09
16.04.09
12.05.09
19.05.09
19.05.09
20.05.09

10.700.0025.011.0131.250.0066.400.0023.517,3612.583,5027.125.00.46.976,0037.900.00-

0,0000
5,0000
8,7500
8,5000

DONG Energy
HELSING0R KOMMUNE
Tinglysning EP 1,5 mio.
Rentesatser er aendret i dag.
8,2500
Lin
■
Ref.5006444055 Matr.nr. 1 ar Nterdru 26.05.09
01.07.09
Rente
01.07.09
Garantiprov 5050 143655-9
01.07.09
Garantiprov 5050 143798-7

5050 00 3864 080411 150035

^ c^}

5^.

iy

12.600,00
14.405,4216.218,2212.113,64-

*
*

*
*

★
*
*
*
if

*

*
*

k
*

T

AAB Elvagten 1 ApS
Bybjergvej 43
3 060 Espergaerde

POSTERINGSOVERSIC3T SIDE:
2
****#*#******+**************:*:
FRA: 01.03.08
KONTONR:

TIL: 08.04.11

5050 135414-1

KUN TIL INTERN! BRUG
BOG.DATO
03.07.09
09.07.09
24.07.09
20.08.09
25.08.09
30.09.09
01.10.09
02.10.09
01.12.09
01.12.09
01.12.09

ROSTOVS

POSTERINGSREFERENCE
VAL0RDATO
UdgAet garanti Halspecialisterne
03.07.09
Erik Madsen fakt 02720
09.07.09
Rentesatser er sendret i dag.
L&n
: 8,7500
20.08.09
5050 141409-3
L&neret aendret med
01.10.09
Rente
01.10.09
Garantiprov 5050 143655-9
02.10.09
Vedr. 5050 141409-3
01.12.09
Rente
01.12.09
Overfart
Kontoen er udgaet

5050 00 3864 080411

150035

POSTERET BEL0B
11.850,30
187.500,00-

1.000.000,00

1.800.000,0011.109,9316.257,327.900,00
4,3717,47-

2 2
-

-

BILAC 55

@ JVSKE BA
I. L. Tvedesvej
DK-3000 HelsingoL

K O P 1

LUNDCRENS

Telefon 89 89 18 00
Telefax 89 89 18 01
www.j yskebank. dk
Kontonr.:
Sagsnr..:

5C50 135414-1
5050 17046/1

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit
' w-v........

..... .. x-X’-’-;

^.:... .o:::.

mm

.-S' :

....

*.

,. .,;... .

. •*.. .v..

AAB Elvagten 1 ApS
Siavej 5
3100 Hornbaek

CPR/SE.nr: 002737-4476
• X... • •.V/AS

KradftraituTia/stiftelsosornkostniffgef

\

L.

V

P

'

t'

V

'

,

Ny kreditramme/trsekningsret.......
LANEBEL0BET er.....................
Tidligere kreditrajiune/treeknin-gsret

iSMt* m.v-,

m

4.

•

'

.

1.800.000,00 kr.
1.800.000,00 kr.
1.800.000,00 kr.

kf,

7,7500% rente pr i.r
7,7500% rente pr cir af bevilget overtrask
20,0000% rente pr 5.r af ubevilget overtrsek
Renten, der er variabel, tilskrives sidste bankdag i hvert kvartal.
Misligholdelsesrente = bankens til enhver tid gaeldende generelle
rentesata for ubevilget overtrsek pd Totalkonto, p.t,
25,00%.
Rentesatsen oplysea p4 forlangende og fremg&r i evrigt af bankens prisbog.
Eventuelle overtrakarenter og misligholdelsesrenter kan krseves uden varsel.
Rente og provisionsbetingelser og terminer for betaling af disse samt lignende ydelser og gebyrer fastssettes af banken. I bankens generelle forretningsbetingelser "S&dan
handler Jyake Bank," er beskrevet med hvilke varsler, smdringer kan ske.

wni
Beregnet labetid
0 kr 3 m^neder
Kreditten indfries den 01.09.2008, medmindre der trseffes ny aftale om afvikling.
Det beregnede betalingsbeleb den 01.09.2008 udgor 1.823.695,78 kr.
Afviklingen er beregnet pS. baggrund af rente m.v. p& udskrivningstidspunktet og fuld
udnyttelse af traekningsretten. En sendring af rente m.v. vil derfor medfore aendring i
ydelsernes storrelse.
Alle posteringer, der ftslger af den aftalte afvikling eller rentetilskrivning, sker pi
den sidste bankdag inden datoen for det pigseldende belobs forfald. Posteringen
har dog altid rentepivirkning (valer) pr. forfaldsdatoen.
Eksempel ,• En ydelse, der forfalder mandag den 01.04., bliver hasvet fredag den
29.03. men med rentepivirkning (valor) mandag den 01.04,
todivkkiefle beUngelset

m

•Sft-

Renten i denne aftale er en favorrente, der er aftalt under hensyn til det samlede forretningsmellemvserende mellem lintager og banken. En sendring heri giver
banken ret til, med en mineds varsel, at forhoje renten til en rentesats, der
Fortssettes....
JB87020 B050 00 8240 090608 111358

BILAG 56

JYSKE BANK

LUNDGRENS

BILAC 56
LUNDGRENS

El Vagten A/S
S0vej 5
3100 Hornbaek

Kontoudtog

nr.

Kontonummcr

5050

1
135414-1

n

1

I. L. Tvedesvej

< .

7

DK-3000 Hdsingerr

Ay

Tdefor

89 89 18 00

Telefax 89 89 18 01
wwwjyskebank. dk

IB AN
Laneret
Uato

Byggekredit
DATO
12.07.06
17.07,06
7.07.06
x7.Q7.06
17.07.06

POSTERINGER PA KONTOEN
Transport
Laneret andret med
Fra privat konto
Etablering af byggekredit
Rentesatser er andret i dag.
Lan
r
6,0000
19.07.06 Restbetaling af grand
31.07.06 Gebyr iflg. nota nr. 1
04.08.06 Rentesatser er andret i dag.
Opsparing^
^i
i
:
0,8750
Lan
6,2500
02.10.06 Til privat konto
06.10.06 Rentesatser er andret i dag.
Opsparing
:
1,1250
Lan
:
6,5000
08.12.06 Rentesatser er andret i dag.
Opsparing
1,2500
Lan
6,7500
29.12.06 Rente
02.01.07 Renter privat kredit
^4,02.07 Check Helsingar Kommune
9.03.07 Rentesatser er andret i dag.
Opsparing
1,3750
Lan
7,0000
30.03.07 Rente
02.04.07 Rnter, privat kredit
07.06.07 Rentesatser er andret i dag.
.... ....Opsparing
1,5000
Lan
:
7,2500
29.06.07 Rente
02.07.07 Overf0rt Renter, privat prio.konto
28.09.07 Rente
01.10.07 Overf0rt Renteudgifter grundkob
28.12.07 Rente
'otToITob' Overfart Renter privat kredit
05.02.08 Rentesatser er andret i dag.
Lkn
:
7,5000

DK49 5050 0001 3541 41
1.800.000
U5.U2.2UU8

Side

1/1

VAL0R

UDBETALING/
INDBETALING

17.07
17.07
17.07

1.800.000,00
2.150.600,00
5.000,00-

19.07
01.08

2.110.200,00-

02.10

21.400,00-

14.000,00

01.01
14.02

173,36
29 357,3683 181,24-

14.173,36
15.184,CO98.365,24-

01.04
02.04

972,4930.281,92-

99.337,73129.619,65-

01.07
02.07
01.10
01.10
01.01
07.01

2.277,8132.127,272.990,9833.595,123.666,2033.573,56-

131.897,46164.024,73167.015,71200.610,83204.277,03237.850,59-

SALDO
0,00

02.01

0,00

0,00
2.150.600.00
2.145.600.00

35.400,00
"35"740"0700"

TToThtFo

1^>

© JYSKE BANK

AAB Elvagten
S0vej 5
3100 Hombsk

1 ApS

Kontoudtog

nr.

Kontanutnmer

5050

I. L, Tvedosvej

2
135414-1

7

DK-3000 HeJsingor
Telefon 89 89 13 00
Telefax 89 39 18 01
www.jyskebank.dk

IBAN
Lineret
Dato

Byggekredit
DATO
05.02.08
31.03.08
01.04.08
02.04.08

30.06.08
03.07.08
04.07.08
11.07.08
06.08.08
30..09.08
01.10.08
01.10.08
13.10.08
13.10.08
15.10.08
22.10.08
30.10.08
18.11.08

15.12.08

30.12.08
05.01.09
15.01.09

_0lJH1015

04.02.09

POSTERINGER PA KONTOEN
Transport
Rente
Overfart Renter privat lAn
Rentesatser er andret i dag.
Opsparing
:
LAn
:
Rente
Overfart renter privat
Rentesatser er sndret i dag.
LAn
:
Laneret asndret med
Laneret asndret med
Rente
privat Ian til grund, rente
Rentesatser er asndret i dag.
Lan
:
Jordteknik
Halspecialisten
Rentesatser er eendret i dag.
Lan
:
Rentesatser er *ndret i dag.
Lan
:
Rentesatser er eendret i dag.
Lan
:
Rentesatser er eendret i dag.
Opsparing
:
Lan
:
Rentesatser er sndret i dag.
Opsparing
:
Lan
:
Rente
Renter privat lAn
Rentesatser er eendret i dag.
Opsparing
:
Lan
:
Rentesatser er eendret i dag.
Lan
:

DK49 5050 0001 3541 41
1.800.000
04.02.2009
Side
1/1

ODBETALING/
INDBETALING

VAL0R
01.04
01.04

4.338,6833.252,45-

SALDO
237.850,59242.189,27275.441,72-

01.07
03.07

5.305,2433.419,39-

280.746,96314.166,35-

li.07
06.08
01.10
01.10

0,00
0,00
6.297, 0535.590,34-

314.166,35314.166,35320.463,40356.053,74-

13.10
13.10

28.000, 0062.500,00-

384.053,74446.553,74-

10.179,6836.527,64-

456.733,42493.261,06-

1,6250
7,7500

8,0000

8,5000

9,0000
9,2500
9,7500
1,1250
9,5000
0,3750
9,2500
01.01
05.01

-

0,0000
9,0000
8,7500

—

JYBADKKK,

CVR-NR.

17616617

JYSKE BANK

iKll

AAB Elvagten
Savej 5
3100 Hombask

1 ApS

‘5^

Kontoudtog

nr.

Kontonummer

5050

I. L. Tvcdesvej

3
135414-1

7

DK-3000 ttdsingfirr
Telefon 89 S9 18 00
Telefax 89 89 18 01
www.jyskebank.dk

IBAN
Dato

Byggekredit
DATO
POSTERINGER PA KONTOEN
04.02.09 Transport
12.03.09 Rentesatser er aendret i dag.
Lan
: 8,5000
31.03.09 Rente
6l.64.69 Renter, prioritetslan
02.04.09 HalSpecialisten, fakt. 1054
15.04.09 Tinglysning pbt Nykredit
16.04.09 L&neformidling Nykredit
12.05.09
19.05.09 DONG Energy
i9.65.69 HELSING0R KOMMUNE
20.05.09 Tinglysning EP 1,5 mio.
20.05.09 Rentesatser er asndret i dag.
Lan
:
8,2566
26.05.09 Ref.5006444055 Matr.nr. 1 ar Mordru
30.06.09 Rente
01.07.09 Garantiprov 5050 143655-9
01.07.09 Garantiprov 5050 143798-7
03.07.09 Udgaet garanti Halspecialisterne
09.07.09 Erik Madsen fakt 02720
24.07.09 Rentesatser er andret i dag.
Lan
: 8,7500
'20.OB.09 5050 141409-3
25.08.09 Laneret aendret med
30.09.09 Rente
01.10.09 Garantiprov 5050 143655-9
02.10.03 Vedr. 5050 141409-3
01.12.09 Rente
01 .12.09 Overfort
01.12.09 Kontoen er udgaet

VAL0R

01.04
01.04
02.04
15.04
16.04
12.05
19.05
19.05
20.05

26.05
01.07
01.07
01.07
03.07
09.07

20.08
25.08
01.10
01.10
02.10
01.12
01.12

DK49 5050 0001 3341 41
01.12.2009
Side
1/1

UDBETALING/
INDBETALING

SALDO
493.261,06-

10.700,0025.6ll,6l31.250,0066.400,0023.517,3612.583,5027.125,0046.976,0037.900,00-

503.961,06528.972,07560.222,07626.622,07650.139,43662.722,93689.847,93736.823,93774.723,93-

12.600,00
14.405,4216.218,2212.113,6411.850,30
187.500,00-

762.123,93776,529,35792.747,57804.861,21793.010,91980.510,91-

1.000.000,00
1.800.000,0011.109,9316.257,327.900,00
4,3717,47-

19.489,09
19,489,09
8.379,16
7.878,1621,84
17,47
0,00

JYBADKKK,

CVR-NR.

17616617

3

-^

5/12/2018

Gmail - Men swap ISn er altid dyrest det er hvad jeg kan se stemmer det da ikke
B I LAG

SV

Bilag 226

LUNDGRENS

l

| Gmail

Peter Madsen <peter.madsen666@gmail.com>

Men swap Idn er altid dyrest det er hvad jeg kan se stemmer det da ikke
Nick Krogsgaard Thorso <nick@nykredit.dk>
Til: "P.ma" <peter.madsen666@gmail.com>

23. September 2015 kl. 15.36

Hej.

Som udgangspunkt er bidraget pa et swap Ian hpjere end pa de andre iantyper.

Med venlig hilsen
Nick Krogsgaard Thorse

Nick Krogsgaard Thcrso
NyCredit Direkte®
Kalvebod Brygr;e 47 - 1780 Kebenhavn V

Dette bilag fremlagde klient 28-12-2018.
som 46. ses i klagens Bilag 225.
Klient har fjernet Mail adr. da denne ikke har
relevans for sag
Aligevel fremlægger Lundgrens dette

Ilf. +45 44 55 82 29

Bespg os pa internettet: http://www.nykredi1.cik

Nykredif
ER MAN EN GOLICBANK.

ER MAN HANK FOR ALT, DER ER 0IT

Skriv tekst her
Fra: P.ma [mailto:peter.madsen666@gmail.com]
Sendt: 23. September 2015 15:34
Til: Nick Krogsgaard Thorso
Emne: Men swap iSn er altid dyrest det er hvad jeg kan se stemmer det da ikke
[Citeret tekst er skjult]

Side 78.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=576582d2e38cview=pt&search=all&perrrtmsgid=msg-f%3A1513111311623015103&simpl=msg-f%3A15131113 ...

1/1

BILAG 58
LUNDGRENS

- Faktura

Fakturatekst
! f

I

i ?

M

K. UNDE NR 057325437
KUNDE
STORBJERG ERHVERV APS
l I; bakkegArdsvej 411
HUMLEB/EK
^ 3050
EJENDOM NR. 1344714
BYBJERGVEJ 43
3060 ESPERG/ERDE
L0BENR.
01
01.04.18' 30.06.18
1' PERIODE
1
0950238
FONDSKODE
tilpasningslAn
LANTYPE
. ) PT.
-0,081.9
RENTE % P.A.
LANETS RESTL0BETID
11,00
2.067.681,17
HOVE DS TOI.i
1.167.484,98
NY RESTGiELD
1.181.992,85
OBI,. RESTG/ELD
-244,78
27.273,39
AFDRAG
8.960,69
%, BIDRAG
35.989,30
YDELSE
MORARENTE VEDR.
588,84
11.03.2018
36.578,14
I ALT
SP0RGSMAL TIL DENNE OPKRiEVNING, KONTAKT NYK
70109000 ELLER EMAIL: SERVICECENTER@NYKREDI
3 -i

•?

>

?

3

Fakturatekst
I ■;

j j KUNDENR

057325437
|j KUNDE
STORBJERG ERHVEFW APS
| bakkegArdsvej 411
! 3050
HUMLEB^K.
EJENDOM NR. 1344714
jBYBJERGVEJ 43

I

I[L0BENR.
30 60 ESPERGJERDE

01

PERIODE
01.07.18-30.09.18
:FONDSKODE
0950238
jLANTYPE
TILPASNINGSLAn
|RENTE % P,A, (VAR.) PT.
-0,0819
LANETS RESTL0BETID
10,75
HOVEDSTOL
2.067.681, .17
NY RESTGELD
1.140.217,18
jOBL. RESIGNED
1.181.992,85
|RENTE
-239,19
j AFDRAG
27.267,80
BIDRAG
8.756,14
ERHVERVSKRONER
-437,81
BIDRAG-ERHVERVS KRONER
8.318,3 3
YDELSE
35.346,94
sporgsmAl til denne opkravning, kontakt NYKREDIT pA t
70109000 ELLER EMAIL: SERVICECE'NTERO NYKREDIT . DK

I

BILAG 59
LUNDGRENS

O
Storbjerg Erhverv ApS
C/o Carsten Skaarup
S0vej 5
3100 Hombaek

JVSKt (iANK

BackOffice, Derivater
Vestergade S-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon +45 89 89 73 14
Fax +45 89 89 73 38
SWAPS@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

Dato:
Reference:

15. juni 2018
29532-36994

Betalingsadvisering pa renteswap
Handelsdato
Startdato
SLutdato
Hovedsioi

15. juli 2008
30. december 2008
29. december 2028
DKK 4.328.000,00

BetaMnger

f

Muvserende aoveastol
BetaLingstype
Bel0b

DKK 2.927.634,98
Rente,
DKK-78.740,37

Nuvaerende hovedstol
Betalmgstype
Bel0b

DKK 2.927.634,98
Rente
DKK -2.442,14

Afvikhng af betalinger
Storbjerg Erbverv ApS betaler
Valpr

DKK 81.182,51
29. juni 2018

Afvi klingsoplysninger:
Betalinger i DKK til jyske Bank A/S

Hseves pa konto nr

5050-0001258029

Betalinger i DKK til Storbjerg Erhverv Indsasttes pa konto nr.: 5050-0001258029
ApS

Venlig hilsen
jyske Bank A/S

SWIFT JYBADKKK
CVR-nr. 17616617

7/12/2018

underliggende — sproget.dk

BILAG 60
LUNDGRENS

Ssgeresultat
Du har sogt efter.

Du kan praecisere din segning ved at fjerne
fritekstsagning eller bruge emnesagning.

underliggende

D;.>g kun pa indv-^^d-. rurm{- )

Mentedu: "nl'li’d Ai f

:Ti frib.kst ^:c,ning

Emir-> agnfr.3
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Retskrivningsordbogen
‘IvVfit d8S^V“ UbefzJSltLl underliggenda etager; en underliggende arsag

Den Danske Ordbog
♦ !SMiHadj. (artii'n er forko.tgt -• c
1.

Ii“^ihp

rmilffi riojiet;

antohym

^n i DDO)

uv'iriicjitertrU;

• som ikke kommer direkte til udtryk, men er til stede under overfladen • isaer om felelser og holdninger;

Dansk Synonymordbog
• underliggende: tilgrundliggende, liggende bagved, primaer, basal

Ordbog over det danske Sprog
^
(1

BEM/ERK: Ordbog over det danske Sprog er en Kistorisk ordbog, som indeholder former der IKKE nodvendigvis er I
overensstemmelse med gsldende retskrivning.

* Ti.' ',r i.1"- r:!;g.C' rfe, et. (substantivering af II. -liggende 5; emb., jur.) hvad der h0rer ind under noget; /sasr: underliggende (5) gods, jord.
(kejserdommet) skulde udpve Suveraanitetsrettigheder over alt sit Underliggende. Lehm,IL203. (munkene) bar mere Underliggende end
Bergen her. Drachm. VD.18.
(
•

i1'1'. i r.r f'-r.-ortr.' -

.'v|jjvyj.

artl'i'-n i

S)

T;.._Ounder-liggende, part. adj. (glda. vndhaerlighende (i bet 1); til ^il:

og ligge under) 1) som ligger neden under ell. lavere : forhold til

nogot, de underliggende dybe Dale. Schousbolle.Saxo.f2r. Den (dvs.: en kaskade) styrter ned i en egentlig Klippekrog, lige over for det
underliggende Meiringen.
foi+iM* ,i - .r fcr'mrtot - y Kvl V-rSir1 n i r l- "l

- o

c-

o
Ordmuseum

Ordene pa der.ne side optrsder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har
vaeret brugt indenfor...
I-UI

Ordene pa denne side optraeder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kurv.), der angiver at ordet har
vaeret brugt indenfor...

ttE-Z;'':,.
Ordene pa denne side optraader i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har
vaeret brugt indenfor ...

- C-

Pa sprnget.dk bruger vi cookies til at furu ststistik over trafikken pa siden. rormalet er at sikre ct indholdet er relevant
fiiide for brurereii Lse: mora.
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https://sproget.dk/lookup?SearchableText=underliggende
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Vis forkortet

bagvedliggende adjektiv
B0JNING
U DT ALE -

Q

Setydninger
1.

som tigger bag ved noget

: cse

t NjERHSHSM

BELIGGE ijIEL), 3TED
beliggende, lokaliseret, baseret • velbeliggende • afsidesliggende, fjerntliggende, fjernereliggende • fritliggende • h0jtbeliggende,
hajtliggende, lavtllggende, hujereliggende, h^jtplaceret • lavtheengende, frithaengende, nedhaengende • omkrlngliggende, orrliggende,
foranliggende, bagvedliggende • n^rliggende, naermestliggende, tsetliggende • averliggende, underliggende, tvaerliggende •
faststaende, fritstSende • velplaceret, velanbragt
fra Den Danske Begrcbsordbog,

jitel 3

i,AG''EO

bagvedliggende, bagvedstaende agter1, bagest, allerbagest • daekket til, skjult
fra Den Danske Beqrebsordbog, kai. tel 3

...vis mindre
’<J’ Lass mere am Den Danske Begrebsordbog
l.a

ovc^FLr.T

som er (underiiggende) drivkraft, baggrund eller erfaring for noget

OSD I N/ERHEDEN

Arsag

iilgrundiiggende, bagvedliggende • ansvariig for, novedansvarlig • meavirkende, medbestemmende • igangsaettende,
katalytisk • udslagsgivende, afgdrende, altafgorende
fra

Den Danske Begrebsordbog,

kap.•

j

...vis mindre
Lass mere om Den Danske Begrebsordbog
bagvedliggende Irsager ©

EK5EMPLER

Rapporter et problem

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bagvedliggende

fra Den Danske Ordbog

Udgives med statte fra Carlsbergfondet og Kulturministerlet
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Dette er Bilag 62.
Men Lundgrens skriver forkert Bilags Nummer
på Bilaget i Klients bilag af 28-12-2018.
Klagens Bilag 225. er det Nr 49. god kvalitet
AAB Elvagten 1 ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergaerde

BILAG S3
LUNDCRENS

dette er Bilag 62. men
Lundgrens kontrolere ikke
I.L. Tvedesvej 7
3000 Helsingdr
Telefon 89 89 17 74 (Direkte)
Teiefon 89 89 18 00 (Omstilling)
Telefax 89 89 18 01

Må være sags Bilag 62. og ikke 53

E-mai! Nicolai-Hansen@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

26.10.2010
Styr pa aftalerne
Hej Carsten
Ifb. med den forhabentlige snarlige afslutning af dit byggeri
modtager du her dit Handlekraftoplaeg, der
• giver overblik over vores fortsatte samarbejde og de
overordnede vilkar for aftalerne.
• giver vores bud p§ Idsning af dine behov
Jeg har taget udgangspunkt i, at byggeriet star lige for at
vaere faerdigt og at byggesagen inden laenge kan afsluttes.
Du skal vaere opmaerksom pa:
• at der er nye dokumenter vedr0rende fastrentebyttet.
Det sker pga. den renteudvikling der har vaeret de seneste
maneder. Bi.a. er der dokument med nye sikkerheder.
• nye deadlines for bl.a. hvornar byggeriet skal vaere
faerdigt og for hvornar lejekontrakter skal vaere pa plads.
• at hvis ovennaevnte deadlines ikke overholdes, er der nye
vilkar (se side 3) og samtidig vil engagementet blive taget
op til fornyet overvejelse, herunder eks. frasalg af
byggegrund/projekt.
• at jeg gerne vil besigtige byggeriet inden den 10.
november 2010.

Sa?t kurssn mod et godt overblik

Jeg glaeder mig til et fortsat godt samarbejde!
Venlig hilsen

SWIFT Code JYBADKKK
5A0S01

Side 84.

CVR-nr. 17616617
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?

Nicolai Hansen
QVERORDNET
DIT BEHOV

SADAIM OPFYLDER VI DET:

Du har last renten fasj i din
erhvervseiendom via et rentebytte.
De seneste maneders renteudvikling
har betydet, at det urealiserede tab er
steget til mere end det vi oprindelig
aftale var loftet. Vi har talt om, at du
0nsker at beholde rentebyttet.

Aftale om ramme for finansielle instrumenter
Vi tilretter din ramme for finansielle instrumenter, sa den
passer til den renteudvikling, der har vaeret.
Det betyder, at rammen er forh0jet til 2.100.000 kr.,
Til fordel for alle parter aftaler vi pa forhand de handlinger,
som bliver sat i gang, hvis det urealiserede tab overstiger
nogle fastsatte graenser.
Disse graenser kalder vi for trafiklys:
Gult lys: Hvis det urealiserede tab pa de finansielle
instrumenter overstiger 57 % af rammen, svarende til
1.197.000 kr., tager vi initiativ til et m0de med dig. Her
dr0fter vi den fremtidige strategi for de indgSede
forretninger.
Rodt lys; Hvis det urealiserede tab pa de finansielle
instrumenter overstiger71 % af rammen, svarende til
1.491.000 kr., er vi berettiget, men ikke forpligtet, til uden
varsel at afvikle forretninger i det omfang, banken sk0nner
n0dvendigt. Herunder afvikling af alle forretninger, selvom
det kan medf0re tab for dig.
L0betid for rammen

Vi dr0fter fortsat rammen en
gang om aret pa baggrund af
indleveret arsregnskab,
budgetmateriale og dr0fte!se af
fremtiden.
Naeste genforhandling senest
den 1.10.2011, hvor rammen
bortfalder, med mindre vi traeffer
anden aftale.

Sikkerhed: Der etableres tilbagetraedeiseserklaeringei pa

Side 3

10.12.2018
OVERORDNET
koncerninterne tilgodehavender, samt transporter i samme,

Fordele ved aftaie om ramme:
• Du kan blive i rentebyttet trods stigningen i det
ureatiserede tab
EJENDOM
DIT BEHOV

SADAN OPFYLDER VI DET:

Forhandslansgaranti 4.300.000 kr er
forlaenget til 1.2.2011.

Vilkar og Forudsaetninger
Byggeriet skal vaer faerdiggjort senest 30,11.2010. Du kan
evt. overveje, at inddrage en ekstern radgiver til at hjaelpe
med at byggeriet kan faerdiggdres.
Der indleveres senest 30.11.2010 et revisorudarbejdet
driftsbudget pa udiejning af ejendommen. Budgettet skal
indeholde forskellige "f0lsomhedsscenarier", eks. ved
mindre m2-pris og/eiier x antal tomme lejemal.
Senest den 1.2,2011 skai ejendommen vaere udlejet, sa
garantien overfor Nykredit kan frigives.
Hvis garantien overfor Nykredit ikke er frigivet senest
1.2.2011 etableres f0lgende sikkerheder:
• Pant i anparterne i AAB El-Vagten ApS
• Virksomhedspant 500.000 kr. i El-Vagten A/S
• Forh0je!se af ejerpantebrev i Bybjergvej 43 med
500.000 kr.
Fremadrettet indleveres kvartalsbalancer p5 El-Vagten A/S.
Naeste gang pr. 31.12.2010, derforventes indleveret senest
medio februar 2011.

Side 1 af 2
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Akut Elvagten

LUNDGRENS

Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]
Sendt: 27. april2011 14:55
Til:
carsten@elvagten.dk; 'peter_soerensen@ofir.dk'
Cc:
Anette Kirkeby
Emne: SV: Opfelgning p£ aftaler
Fra:

Hej Carsten og Peter
Jeg vil gerne lige praecisore fplgende:
*

«

•

Garantien overfor IMykredit og ekstratreekket pa byggekontoen er reelt kun bevilget frem
til 1.4.2011 (i tetefonen sagde jeg 1.5.2011).
Garanti og ekstratraek skal derfor forlaenges, hvilket kraever en kreditbehandling af
engagementet som indstilles til vores kreditafdeling.
I forbindelse med kreditbehandling vil det alt andet lige blive et krav at grunden saettos
til salg hos maegler. Derfor bar vi skrevet at vi forventer I har taget kontakt til maegler
inden 1.5.2011 for at fa deres oplaeg pa udbud af grunden. Opfaeg fra 2 forskellige
maeglere vil vaere en fordel i den forbindelse.
Nedenstaende materiale skal bruges i forbindelse med den presserende
kreditbehandlingen.

Jeg ser frem til at hpre fra jer senest i morgen.
Venlig hilsen
Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingpr
T -r45 o9
i,7 72 | M +<5 25 32 67 32
i. 1. Tvc-'J.iovr.j 7 | DK-3000 Hr.isinrsJr
CVP-nr. 17 61 60 17

F +45 89 39 13 Ox

O

mK£ 9AHH

Tag c’in ^lononni mod po fartcn - “roiit Jvske Mobilbank

Fra: Casper Dam Olsen
Sendt: 13. april 2011 13:21
Til: 'carsten@elvagten,dk’; 'peter .soerensen@ofir.dk’
Emne: Opfplgning p§ aftaler
Hej Carsten og Peter
Tak for et fint mpde i dag. Vi vil som aftalt lige ridse op hvad vi drpftede.
Vi impdeser fplgende materiale umiddelbart efter paske;
•
•
•
•
•

Opgorelse over byggeomkostninger indtil nu
Kopi af brandpolice
Budget fra revisor pa ejendommens drift (ved forskellige lejeniveauer)
Regnskab, inci. speciflkationer pr. 30.9.2010 i El-Vagtcn A/S og Storbjerg Ejendomme
ApS
Statusbalance pr. 31,12.2010 pa begge selskaber

10-12-2018
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*

Debitorliste i E!-Vagten A/S

Nar materialet er indleveret vil vi tage stilling til forlaengelse af garanti overfor Nykredit og
ekstratraekket pa byggekontoen, samt kontakte Nykredit for anmodning om fristforlaengelse til
1.10.2011.
Endvidere forventervi at fplgende tiltag er gjort inden 1.5.2011:
*
*

Der er taget kontakt til ejendomsmaegler vedr. salg af grunde (forventet pris og
salgsperiode)
Safremt du ikke i dit netvaerk kan finde lejere forventer vi at du ligeledes indgar aftale
med maegler omkring formidling af udlejning

Ibrugtagningstiliadelse fra Kommunen er vigtig for frigivelse af garantien, sa derfor bedes du
aktivt sprge for at den kommer pa plads.
Kopi af dagsorden fra vores mdde er vedhaeftet. Vi ser frem til at h0re fra jer.
Venlig hilsen
Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingpr
T +-:5 33 39 .1.7 73 | M
>5 25 32 57 32 | F +45 39 69 15 91
i. L. TvecJt-jvej 7 | DK-3000 IJelsing^r
CVR-n:-. 17 61 Co 3.7

O
din Blic-fpOTii m-;ci
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pa

faiv

n - hfjnt Ivske Mobilbank

JVfKC »ANK

Hvis Lundgren ikke havde lavet uorden i klientens
Littering, Ville et tydligt Bilag 225. nr. 51 være fremlagt
Akut Elvagten uden der som der er sat kryds over
Fra:

Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]
carsten@elvagten.dk

Cc:

Anette Ktrkeby; 'Frank Poulsen'; peter_soerensen@ofir.dk

BILAG 64
LUNDGRENS

Bilag 226.

Sendt: 26. maj 2011 18:10
Til:

Side 1

Emne: VS: Vedtaegterog ejerbog *17.05.2011 Iflg. nota sagsomkostninger 17.05 9.800 kr. pant hvad har
jeg skrevet under pa
Hej Cars ten
Her med kopi af det vi har trukket ud pa dine selskaber. jeg ved ikke hvem Kifa aps er. Det vil
jeg gerne have dig til at fortaelle mig.
Med hensyn til pantet har vi kun et ejerpantebrev pa 2.000.000 kr. som bade har pant i
Bybjergvej 43 og 45. Resten er korrekt. De omkostninger du spprger til er til tinglysning af
virksomhedspantet.
Jeg har faet bevilget forlaengelse af garantien overfor Nykredit og traekket pa byggekontoen
frem til 1.10.2011 under fplgende forudsastninger:
- Indlevering af statusbalancer og budgetter senest 15.6.2011
- Lejemal saettes til udlejning hos maegler senest 15.6.2011 - vi skal have kopt af
formidlingsaftaie
- Grund saettes til salg hos maegler senest 1.7.2011 vi skal have kopi af formidlingsaftaie
- Fremover skal vi modtage lobende opfolgning pa udlejning, drift Elvagten A/S og salg af
grund
Gai'antiprcvisionen stiger samtidig fra 1,5% til 3,0%.
Hvis ovenstaende forudsaetninger ikke overholdes, vil garantiprovisionen stige yderligere.

Venlig hilsen
Cfccper Dam Olsen
Erhvervsridgiver
Helsingor
T +15
89 17 73 | K +45 25 32 57 32
I. L Tvolesv jj 7 | DK-2000
CVR-nr. 17 51 56 17

F : 45 R9 89 18 01

O IY1KI IAHK
lag clii? t :.ommi rn-' J pa far'cen

ncnt Jvske Mobilbank

Fra: carsten [mailto:carsten@elvagten.dk]
Sendt: 19. maj 2011 08:35
Til: Casper Dam Olsen
Cc: 'Peter Sorensen'; 'Elvagten A/S'
Emne: Vedtaegter og ejerbog *17.05.2011 Iflg. nota sagsomkostninger 17.05 9.800 kr. pant hvad har jeg
skrevet under p§
Hej Casper
Hvem er Ktfs aps ?

10-12-2018

Vet du [Kke sende mig en kopi. Af det du har fundet. Og hvor del er fundet,
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Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergaerde

I.L Tvedesvej 7
3000 He!sing0r
Telefon 89 89 17 73 (Direkte)
Telefax 89 89 18 01
E-mail Casper-dam.@jyskebank,dk
Web http://www.jyskebank.dk

04.11.2011
Frist for indlevering af materials i forbindeise med genforhandling
Som bekendt er jeres engagement ud!0bet 1.10.2011 og skal
derfor genforhandles.
Vi bar gentagne gange bedt om indlevering af regnskabs- og
budget materiale, og giver jer nu frist til 15.11.2011 til at fa
indleveret fplgende:
• Regnskaber eller statusbalancer pr. 30.9.2011 pa
Storbjerg Ejendomme ApS og E! Vagten A/S.
• Budget for El Vagten A/S
• Budget for Storbjerg Ejendomme ApS
• Privatbudget
• Kopi af formilingsaftaler og salgsbudgetter for grund
og privat ejendom
I umiddelbar forlacngelse heraf (senest 1.12.2011) skai afholdes m0de med f0lgende dagsorden:
1. Delvis nedbringelse af lanet i Nykredit (anslaet ca.
800.000 kr.)
2. Likviditet til finansiering heraf samt omlaegning/indfrielse af byggekredit.
3. Salg af grund og privat ejendom
Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

S0ren Woergaard

SWIFT Code JYBADKKK
CVR-nr. 17616617

Erhvervs rad giver

Afdelingsdirekt0r

Side 2
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Akut Eivagten
Fra:
Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]
Sendt: 13. december2011 16:43
Til:

Eivagten Administration

Cc:

Peter Sorensen

Emne: SV: Carsten s opdatering
Fik vist ikke lige vedhaeftet det hele...
Venlig hilsen

Casper Dam Oise::
Erhvervsradgiver
Helsingdr
T -1-45 C9 SO 17 73 | H +^5 89 89 18 01
I, L. Tv-Jdcsvej 7 | DK-3000 Heisingrir
CVi'-.-nr. 7 61 68 17

O
Tw-g ciin tkoriorr.ii .nc-d p5 fatten

llriKI SANK

Kent Jvske Mobilbank

Fra: Casper Dam Olsen
Sendt: 13. december 2011 16:42
Til: 'Eivagten A/S'
Cc: 'Peter Sorensen'
Emne: SV: Carsten s opdatering
Hej Carsten
Som jeg tidiigere har fortalt modtog vi et brev fra IMykredit, hvor vi er blevet bedt om at
indbetale 815.000 kr. under vores garanti i forbindelse med dit Ian til opforelse af ejendommen
pa Bybjergvej. Jeg ved ikke om du har modtaget en tilsvarende skrivelse, men ellers har jeg
vedhaeftet en kopi.
Vi har til information bedt Nykredit gore rede for hvorfor de har aendret deres belaningsgraense
og afventer nu at here naermere. Kopi vedhaeftet.
Jeg vi! gerne bede dig undersoge om du har mulighed for at saelge grunden tilbage til
Kommunen som du snakkede om i telefonen i sidste uge.
Endvidere ska! jeg erindre om mit brev af 4. November, hvor jeg beder om indlevering af
budget og regnskabsmateriale. Det ma vaere muligt at have noget klar nu efter skift af revisor
og ny bogholder.
Jeg ser frem til at hore fra dig snarest.

Venlig hilsen

Casper Dam Oisen
Erhvervsradgiver
Helsingor
T -:-45 09 £,9 17 73 1 F ;-45 89 69 .'.8 01
I, L. Tved^sv.j 7 | DK-3000 Helsingsr
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Akut Elvagten
Fra:
Sendt:
Tfl:
Cc:
Emne:

Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]
26. april 2012 11:00
'Michael Christiansen1
'Elvagten A/S’; ’Peter Sarensen'
Bybjergvej 45, 3060 - Storbjerg Ejendomme ApS

Hej Michael
Som du ved er det meningen af Carsten saelger den ubebyggede grund, Bybjergvej 45, tilbage
til Helsingar Kommune. Det har vaeret til behandiing i 0konomiudvalget, der har anbefalet
byradet at godkende tilbagekobet, sa jeg antager at det kommer pa plads indenfor en
overskuelig fremtid.
I den forbindelse skal jeg have dig til at bekraefte at I sletter den ejendom fra jeres pant. Vi har
tidligere snakket om at det Ian I har ydet alene er pa baggrund af vurdering af Bybjergvej 43,
men jeres pant omfatter abenbart ogsa Bybjergvej 45 kan jeg se af tingbogen. Det er vist et
levn fra fpr den blev splittet op i 2 matrikler, taenker jeg.
Lad mig hpre fra dig, og du ma bare ringe hvis det ikke giver mening det jeg skriver©
Venlig hilsen
Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver
Helsingpr
T --45 J9 89 17 73 | F -F4J 89 l" IS 0i
I. L. Tv&fesvej 7 | DK-S000 I ielsifigsr
CVr.-nr. 17 61 66 17

O
T^g din gkcncmi mcd p2 fjrt^n
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Akut Elvagten
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Fra:

Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt:

15. juni 2012 15:47

Til:

'Elvagten A/S'

Emne:

VS: Opfalgning

Prioritet: H0j

Venlig hilsen
Casper CsjTi Oise:;
Erhvervsradgiver
Helsing0r
T :-45
S9 17 79 1 F :^5 89 69 18 01
>. •!.. TveJcovcj 7 j Di;-3000 Heteing^r
CVR-nr. 17 61 C*0 17
0

Ti-.j ciln

incti f-§

BAMK

hcnc 3vske Mobil bank

Fra: Casper Dam Olsen
Sendt: 15. juni 2012 15:43
Til: 'carsten'
Cc: 'Peter Sprensen'
Emne: Opfplgning
Prioritet: Hpj
Hej Carsten
Som aftalt skal jeg bede dig om at tage action pa fplgende:
1. Fa Helsingpr Kommune til at lave overdragelsesaftale klar og sa fa det underskrevet, sa
vi ved hvornar pengene kommer
2. Fa accept fra Nykredit om at de vil slette pantet i grunden pa trods af at provenuet gar
til Jyske Bank
3. Statusbalance pr. 31.3.2012

Venlig hilsen
Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingpr
T +45 GO b9 17 73 | F 45 89 89 1C 01
I. L. Tvede-.vr:j 7 | CK-3000 Helsing )r
CVF-nr. i7 61 65 17

o m**
Tan dir, ‘3Ko, onr.i ned pS larcer,

10-12-2018
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Fra: "Birgit Buch Thuesen" <bbt@iyskebank.dk>
Sendt: 19. august 2013 12:39
Til: "elvaqten@elvagten.dk'' <elvaqten@elvaqten.dk>
Emne: aftaler

c

t

c

\

1

j

Hej Carsten
Takfor snakken i dag.
Vi bar aftalt:
•
at du senest pi fredag sender mig et forslag til afvikling af hele dit bankengagement
*
du tager kontakt til Nykredit og fir en aftale omkring fordeling af provenu fra salg af grund pa
Bybjergvej
Jeg vil gerne pointere, at det er vigtigt at fa solgt Spvej 5, si snart ejendommen er faerdigmalet, skal der
tages nye billedertil salgsmaterialet.
Jeg mener, det er nddvendigt at saette prisen vaesentligt ned for at sikre, at ejendommen bliver solgt.
Jeg kan ikke bruge de salgsfuldmagt du bar returneret, da der ikke er pifort vitterlighedsvidner.
Jeg sender dig derfor 2 ny til underskrift. Fuldmagterne skal underskrives i banken eller i overvaerelse af din
advokat, der kan underskrive som vidne.
Det er vigtigt, at du ikke pifprer fuldmagten begraensninger.
Venlig hilsen
Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso
T -:-!5 L9 £9 21 77 | F ■:■■■■■ 5 £9 39 27 65
Vescjrgade C-15 i 8500 SMkf.-borg
CVR-nr. 17 61 66 17
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Uigenkaldetig salgsfuldmagt og
transport pa samt handpanteret i
satgsprovenu vedr. fastejendom

Undertegnedfl
Storbjerg Hjendomme ApS
Bybjergve] 43
3060 Espergserde
cvr. 27374476
giver hervedjyske Bank A/S fuldmagttili mit/vores eller egetnavn- og medfuLd bindende retsvirkning for mig/os - at
saslge ejendommen/grunden matr. nr.
1 ay Mordrup By, Mordrup
beliggende
Bybjergvej 43, 3060 Espergserde
med de pa ejendommen vserende bygninger og alt rette og lovligt tilbehpr.
Banken er berettiget til, udenmin/vores medvirken, at fore alle nodvendige forhandlinger med kpbeme og acceptere
salgspris og pvrige vilkar uden pa forKand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa
mine/vores vegne at underskrive alle npdvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er
nddvendig i forbindelse med ejendommens salg.
Fuldmagten er uigenkaldelig i 1 ar, hvorefter den kan tilbagekaldes med 1 maneds varsel.

Jeg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhed i det salgsprovenue, der opstar i anledning af ejendomshandlen samt
primaer handpanteret i evt. udstedte sselgerpantebreve i handlen. Transporten og handpanteretten tjener banken til
sikkerhod for enhver forpligtelse, som jeg/vi har eller senere far over for banken.
Hvis der som vederlagi handlen skulle indga faste ejendomme eller andre vserdier, skal denne salgsfuldmagt ogsAvsere
gseldende f.s.v. angar sadanne modtagne vaerdier.
Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for kdberen af ejendommen samt parternes advokater.
Meddelelser i henhold til nssrvaerende fuldmagt bedes rettet til:
• CVR-nr. 17616617
■ Jyske Bank A/S, Vestergade 8 16, DK 8600 5'lkeDorg
Under skri ft

Dato

Til vitterlighed om underskrifternes segthed, daterir.gens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Dato

Dato

Navn

Navn

Stilling

Still mg

Bopael

Bopsei

KtOH9/10.12

O

IYSK.E BANK

Uigenkaldelig salgsfuldmagt og
transport pa samt handpanteret i
salgsprovenu vedr. fast ejendom

Undertegnede
Carsten StorbjGrg Skaarup
SPvej 5
3100 Homb®k

giver herved Jyske Bank A/S fuLdmagt til i mit/vores eller eget navn - og medfuld bindende retsvirkning for mig/os - at
sselge ejendommen/grundenmatr. nr.
1 G Homeby By, Hornbaek

beliggende
Spvej 5, 3100 Hombaek

med de pa ejendommen vserende bygninger og altrette og lovligt tilbebpr.
Banken er berettiget til, uden min/vores medvirken, at fpre alle npdvendige forhandlinger med kpbeme og acceptere
salgspris og pvrige vilkar uden pa forhand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa
mine/vores vegne at underskrive alle npdvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er
nddvendig i forbindelse med ejendommens salg.
Fuldmagten er uigenkaldelig i 1 ar, hvorefter den kan tilbagekaldes med 1 maneds varsel.

leg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhed i det salgsprovenue, der opstar i anledning af ejendomshandlen samt
primeer handpanteret i evt. udstedte saelgerpantebreve i handlen. Transporten og handpanteretten tjener banken til
sikkerhed for enhver forpligtelse, sorn jeg/vi har eller senere far over for banken,
Hvis der som vederlag i handlen skulle indga faste ejendomme eller andre vaerdier, skal denne salgsfuldmagt ogsa vaere
gaeldende f.s.v. angar sadanne modtagne vaerdier.
Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for kpberen af ejendommen samt partemes advokater,
Meddelelser i henhold til naervaerende fuldmagt bedes rettet til:
■ CVR-nr, 17616617, ■ Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg
Underskrift
Min segtefaelle tiltrasder med sin underskrift nasrvserende salgsfuldmagt.
Data

Underskrift

Dato

Underskrift asgtefeile

Til vitterlighed omunderskriftemes aegthed, dateringens rigtighed og underskrivemes myndighed:
Dato

Dato

Navn

Navn

Stilling

Stilling

Bopael

Bopael

Ktroiis/os.is
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Akut Eivagten
Fra:

Birgit Buch Thuesen [bbt@jyskebank.cik]

Sendt:

19. august 2013 12:38

Til:

'elvagten@elvagten.dk’

Emne:

aftaler

Opfolgningsflag: Opfaigning
Flagstatus:

Fted

Hej Carsten
Tak for snakken i dag.
Vi har aftalt:
•
at du senest pa fredag sender mig et forslag til afvikling af he!e dit bankengagement
•
du tager kontakt til Nykredit og far en aftale omkring fordeling af provenu fra salg af grund pa
Bybjergvej
Jeg vil gerne pointere, at det er vigtigt at fa solgt S0vej 5, sa snart ejendommen er faerdigmalet, skal der
tages nye billeder til salgsmaterialet.
Jeg mener, det er n0dvendigt at saette prisen vaesentiigt ned for at sikre, at ejendommen bliver solgt.
Jeg kan ikke bruge de salgsfuldmagt du har returneret, da der ikke er ikke pafprt vitterlighedsvidner.
Jeg sender dig derfor 2 ny til underskrift. Fuldmagterne skal underskrives i banken eller i overvaerelse af din
advokat, der kan underskrive som vidne.
Det er vigtigt, at du ikke pafprer fuldmagten begraensninger.
Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso
T ->-45 8? 89 24 77 | F » 45 CS 89 24 66
VGatergL-de 5-16 i G6C0 Silk ibor^
CVR-nr. 17 51 56 17

O
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5. 0KONOMISKE FORHOLD
5.1 K0BESUM
Kontantpris

kr.

5.043.600 - svarende til kr. 675 pr. mI2

Kabesummen tilleeggss moms

j 5.2. DR1FTSUDGIFTER
EJENDOMSSKATTER (ar 2011):
Kommune

Driftsudgifter, i ait ansldet

kr.

93.405

kr.

93.405

| 5.3. HANDELSOMKOSTNINGER OG KAPITALBEHOV (AnsISet)
K0BERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLAET):
Tinglysningsafgift - skode
Advokatsalaer - skode
Moms

kr.

Handelsomkostninger i alt inkl. moms '~

kr.

31.700
15.000
3.750
50.450

kr.
kr.

BEM/ERKNINGER:
Der gores opmaerksom pa, at belob til advokatsalaer er ansliet, og uden ansvar for saelger og Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S.

KAPITALBEHOV:

I

Kontantpris
Handelsomkostninger anslaet

kr.
kr.

5.043.600
50.450

Anslaet kapitalbehov

kr.

5.094.050

5.043.600
5.043.600

5.4. K0BESUMMENS FORDEUNG
KONTANTOMREGNING AF K0BESUM:
Udbetaling

kr.

Kontantomregnet kobesum

kr.

Handelsomkostninger anslaet:
Tinglysningsafgift skede
Advokatsalaer skede
Moms ekskl. evt. momsrefusion

kr.
kr.
kr.

Kontantomregnet anskaffelsessum

kr.

31.700
15.000
3.750
5.094.050

Kontantomregningen af kobesummen er vejledende. Handelsomkostnrngerne er anslaet.

DEN KONTANTOMREGNEDE K0BESUM FORESLAS FORDELT SOM F0LGER:
Bygninger og installationer:
Grundens vasrdi

kr.

5.043.600

Kontantomregnet kobesum

kr.

5.043.600
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SK0DE
icJIHNDOIVl:

Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Bybjergvej 45
3060 Espergeerde
M0rdrup By, Mardrup
0001ar

SAELGER/OVERDRAGER:

CVR:
Saelgerandel:

STORBJERG ERHVERV ApS
Bybjergvej 43B
3060 Espergaerde
27374476

1/1

K0B-HR/ERHVERVER:

CVR:
K0berandel:

HELSING0R KOMMUNE
Stengade 59
3000 Helsingar
64502018

1/1

EJE&DQMSKATEGORI:
Enfamiliesejendom

TYPE At HANDEL:
Parterne opiyser, at der forefigger en almindelig fri handel.

DATG FOR OVERTAGELSE:
01.07.2012

DATO FOR K0BSAFTALE:
02.05.2012

K0BESUiVi:
Kontant kebssum:
1.494.400 DKK
Kpbesummen omfatter bel0b til
arv/gave:
0 DKK
Kobesummen omfatter
overtagne restancer af skatter
og afgifter eller af andre
ydelser.:
0 DKK
K0besummen omfatter
servitutter, tinglyst pa det
14.03.2013 14:37:19
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k0bte, der kan forlanges afl0st
af en pengeydelse:
Kobesummen omfatter belab tif
anlaegsbidrag til vej mv., der er
forfaldent til betaling pa
tidspunktet for ejerskiftet:
Kobesum i alt:

0 DKK

0 DKK
1.494.400 DKK

r‘0LGENDE SERVITUTTER
RESPEKTERES:
Servitutter tinglyst til og med 05.12.2006 respekteres.

EFKL/ERINGER:
Sommerhuserklaering Erhververen erkl^rer under
strafansvar, at ejendommen skal anvendes i et
erhvervsejemed, der ikke er omfattet af lov om sommerhuse
og campering. Erhvervs0jemedet er saerskilt angivet.
Erhvervs0jemed
Kab med videresalg for 0je.

Medet/Siaende amn&id&raplysrimgsr underskr/ves alone af

ANiVsELDER:

CVR:

HELSING0R KOMMUNE
Stengade 59
3000 Helsing0r
64502018

Kontaktoplysninger:

Jeppe Buhl Rasmussen, Stengade 59, 3000 Helsingar
49282060
jra11@helsingor.dk

Anmelders sagsnummer:

12/7967

SENDES OGSA TiL:
E-post:
Sagsreference:

tinglysning@helsingor.dk

TS^GLYS^INGSAFGIFT:
Afgift:

20.300 DKK

Afgiftspligtigt beleb:

3.138.200 DKK

14.03.2013 14:37:19
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STORKUNDENUMMER:
64502018
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.

RESULTAT AF
TINGLYSNING
EJENDOM:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Bybjergvej 45
3060 Espergaerde
M0rdrup By, Mordrup
000lar

STATUS:
Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:
11.03.2013 11:43:14

OATO/L0BEWUiVIMER:
11.03.2013-1004350817

ANM^cRKNINGER:
Dato/labenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/ldbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

14.03.2013 14:37:19

22.05.2009- 10218-13
5
Realkreditpantebrev
4.300.000 DKK
Nykredit Realkredit A/S
22.05.2009- 10219-13

6
Ejerpantebrev
2.000.000 DKK
AAB-Elvagten 1 ApS

Side 3 af 3

KOPI
Ejerlav

Mgrdrup by,
Mb r drup

Afgift

23.900 ;*r

Side 1
Akt.: skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

lot1^

BILAG 73
LUNDGRENS

Ejerlejlighedsnr.
Matr.nr.
1 AR Mbrdrup by. Mbrdrup
Anmelder:

Gade og
hus nr.

rybjergvej 43
306 0 Espergaerde

Jyske Bank A/S
I. L. Tvedesvej 7
DK-3000 Helsingbr
Telefon 89 89 18 00

Etage

Ejerpantebrev
Debitor

AAB Elvagten 1 ApS
Sbvej 5
3100 Hornbcek

giver herved
Kreditor

m^g selv eller den til hvem dette ejerpantebrev mAtte blive overdraget,
panteret uden personligt gaeldsansvar for mig for naevnte belbb, det vaere
.sig til ejendom, pant eller pA anden mAde, for

L^nets

1.500.000,00 kr.

skriver kroner
IONFEMHUNDREDETUSINDE 00/100 kr.

stanrdse

Rente - og
betalings-

E j erpantebrevet forrentes med 20% p.a.

Renten beregnes hver den 11. december termin. Renten skal kun betales i tilfaside af tvangsauktion.

vilkSr

Opsigelse

Dette ejerpantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af
debitor uden varsei.

NB.

Bopaslsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af
renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, (se side 4/
sidste side pkt. 9 a).

FE065 Sl/08 08

Side 2

KOPI
Den pantsatte

Til sikkerhed for l&net gives oprykkende pant ere t i ejendoiranen matr. nr.

ejendom

i

Oprjrkkende

4.328.000 00 kr.

ar

Mordrup by, Mordrup beliggende Bybjergvej 43, 3060 Espergasrde

Nykredit, rentetilpasning og saerlige
indfrielsesvilkdr

var

efter

Saerlige

bestemmelser

Meddelelser iht. retsplejelevens kapitcl 51 og ovrige meddelelser, der
efter loven skal sendee til pantekreditor, bedes sendt til:
Jyske Bank A/S
Afdelingsservice
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 89 89 89
Jyske Bank A/S bemyndiges til pa mine vegne at underskrive pdtegninger
af enhver art pA dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og rolaksationsp&tegninger.________________________________

FE065 S2/08.08

Denne fremlagde klient mere læsbar i
Bilag 226. LUNDCRENS
Bilag 225. 18-12-2018 som nr. 61.
men denne her er ulæsbar og skulle aldrig
have været fremlagt.
Klint har derfor selv genfremlagt denne 28-10-2019.
o JYSKE BANK
Som Bilag 74. A
BILAC 74
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Fremlagt af Lundgrens 9 sider klient ville kun have side 8
fremlagt . hvilket
ses i Bilag 225. nr. 62
Gmail
og her er Bcc Mail ikke fremlagt, må være mod regler

M
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Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

/hT^ '

2.L/~ /f - Zo/tT

is.ofc

Nykredit Penge bedes S0rges for at modtages af Nykredit som kraevet i 2 1/2 Sr Status
grundsalg
4 meddeleiser
Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>
23. november 2015 kl. 10.50
Til: Birgit Buch Tnueser <bbt@jyskebank,dk>, Mads Legaard Toustrup <MT@rodstenen.dk> "jra11@helsingor.dk"
<jra11@helsingor.dk>, M:nhae( Pedersen <micp@nykredit.dk>
Bcc: kontant@dr dk, carsten.storbjerg@gmail.com, mfc-holding@Tiai!,dk

Nykredit
l-iej Michael Pedersen
Jeg savner at der sker aktion.

Lundgrens er tydligevis ligeglade med at fremlægge
navne Klient ikke ønsker fremmlagt

Jeg rykker igen for at Nykredit skal modtage salgs summen som Nykredit
har gjort krav pa i 2013
Jeg har ik hert at Nykredit har forsegt at f£ kontakt til Helsinger Kommune trods mange opfordringer.
Nykredit og ogsa jyske bank er blevet rykket mange gange, for at tage imod salgs salgs sum efter salget fra grund
Bybjergvej 43. 3060 espergasrde
Ejet af Storbjerg Erhverv ApS
Gasld ved Carsten Storbjerg privat
Jyske Bank har meddelt at ville hjaelpe selv om de ikke mener de er forpligtet til at hjaelpe
Helsingor kommune afventer at fS oplyst hvor Nykredit vil have de ca. 1.3 million ind s&ledes de kan g£ ind p& storbjerg
erhverv ApS ISn
PS samme made som da Nykredit 2012 krsevede samme l&n nedbragt med 800.000 kr
Jeg hSber nykredit vil sorger for at modtage belebet fra Heisingar Kommune i dag, sSiedes jeg kan lave en refusions
opgarelse her snart 3 Sr efter saiget.
Safremt jeg privat eiler virksomheden konstater et tab grundet Nykredit har forholdt sig passivt, og ikke har sikkert sig deres
pant blev betalt som kraevet, forbeholder jeg mig ret til at kraeve erstatning.
Alene bidrags gebyret 3 %. er tabsgivende for storbjerg erhverv ApS
Note
Salget er sket efter krav fra jyske bank at Carsten storbjerg privat skulle saelge grunden, med det formal at nedbringe bans
private gaeld i jyske bank,
det blev dengang oplyst Carsten privat at salgsfuldmagter skulle / ville blive anvendes sSfremt grund ikke blev solgt, saledes
jyske bankfik nedbragt Carstens personlige l£n.
Det er nu over 2 dr siden og vi naermer os 3 ar.
Nykredit har gjort krav pd dette beleb i omkring 2 1/2 dr
Men tilsyneladende intet gjort for at sikker belobet kom ind til nedbringeise af gaslden pd storbjerg erhvervs ApS ejendom
med Carsten storbjerg som privat kautionist

Jeg rykker derfor venligst igen

Jeg skal samtids bringe mit brev af 29/10 2015 i erindring, her beder jeg ikke kun Nykredit modtage salgssumme.

Mvh
Carsten storbjerg
Elektriker

Udover at fremlægge 8 sider som klient ikke øbsker viser Lundgrens også
modpart i sag hvilket der har fået kopi Bcc
Dette er ses som brud på lundgrens tavshedspligt i sagen

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthicNthread-f%3A1518623520030244210&simpl=nnsg-f%3A15186235...
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Kopi jyske jyske Bank
Sendt fra min iPhone
Den 20/11/2015 kl. 09,26 skrev Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg©gmail.com>:
Hej Birgit

jyske bank

Vil du ikke s& snart du bar fciet serget for at der sket betaling, som jeg ogsci har skrevet og bet om mange
gange, !ige give mig besked.
Jeg har kopier af alle de gange, jeg har skrevet til bade jyske Bank og Nykredit bet jer begge fci pengendet
pengene fra grundsalget,

Du skriver jyske bank ikke mener det er bankens ansvar ? men hvis er det si, jeg har bet jyske bank om at
modtage belobet mange gange, samtid med jeg har bet Nykredit om det.
Er det keber Helsinger kommune som er ansvarlig, de ville jo bare sikker sig at i ville slette jeres pant.
Jeg har ogsi oplyst mit grundkonto nr. til Helsinger kommune, lige som jyske bank er blevet bet om et konto
nummer af Helsingor kommune de kunne indsastte pengene pi.
Er det Nykredit der er ansvarlige, for at ikke gpre noget for at modtage salgs summen samtides med de haever
3 % i bidrag, nykredit har klart fordel at vente, og ikke gore noget.

Til din orientering har jeg senest bet Nykredt serger for at
24/10 2015 beder Nykredit serge for at modtage belabet
29/10 2015 beder Nykredit sarger for at modtage belabet
6/11 2015 her bederjeg nu om atdet sker inden 10 dage
12/11 2015 jeg forsparger om der er nyt omkring belabet
17/11 2015 skriver igen
18/11 2015 det er denne gang vist en faelles mail

pengene fra grundsalget

I ma godt fi en kopi af mine breve, jeg har intet at skjule.
Haber du kan se og forsta jeg taler mig lidt som en lus mellem Nykredit og jyske bank dctte siden, Helsingar
kommune har forsagt at ville betale Jyske Bank

Hvis Nykredit ikke har regeret og bet Helsingarkommune, vil du si sarger for at Helsingar kommune
indbetaler til nykredit saiedes de fir pengende ind som foriangt pi.
kunde nummer 057325437
ejendommen 1344714 Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde

Jeg formoder at Jyske bank ved hvordan man gar, og bistir at Helsingar kommune kan overfarer belabet til
nykredit i dag.

Med hensyn til det swap Ian. si anskede jeg jo bare et lin en fast rente, og det har jeg jo pi sin vis ogsi, men
anskede ikke at betale renter af mange hundrede tusende jeg ikke skylder.
si da linet skulle nedskrives med 800.000 kr. efter krav fra Nykredit sker det delvist med et nyt Ian i jyske
bank 25/5 2012
Det er efter 28/12 2012 jeg kan konstater det er belt gait med swaplinet og nykredit linet,
Her opdager jeg at jeg bade betaler renter pi linet i jyske bank/nykredit det der swap Ian, samt det nye lin
jeg matte optage ogsi 1 Jyske bank, pi den made har jyske bank sikkeret sig dobbelt rente.
Jeg har herefter rettet henvendelse i banken, da jeg kan konstater jeg betaler renter af swap linet, af det
belob jeg netop har mitte lane for at betale ned. dette er jeg utilfreds med.
Det samme som miske sker nu, hvor jeg afvenier nykredit modtager og nedbringe linet,
ved ikke om det er efter aftale at nykredit har ventet og ikke sorget for at tage imod pengene,
Det har og medforer et tab for mig, og dette tab vil jeg seiv klart geme have erstatning for, jeg mener stadig
Jyske bank er ansvarlige da de kraevede jeg solgte grunden.
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Min ekonomi er meget bedre nu, med belastet at det swap I3n som bar vist sig at vaerer noget belt andet end
det som jyske bank oplyste.

Jeg kan ievrigt oplyse, jeg bar forbedret min indtjening, og nseste &r forventer meget bedre resultat p3
ejendommen.

Jeppe Rasmussen hjaelper gerne med at aflyse den gseld der er tinglyst p& grunden.
Hciber at modtage en mail fra dig i dag, hvor du og Jeppe Rasmussen skriver at
Helsinger Kommune bar nu overfert 1.323.098 kr. til Nykredit som kraevet af Nykredit tilbage i muligvis
august 2013

Igen tak for at du vil hjaelpe

Mvh
Elektriker
Carsten Storbjerg
Sevej 5. 3100Hornbaek

Den 19. november 2015 kl. 19.36 skrev Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>:

Hej Birgit og tak sa kan jeg maske

de penge ind,

Jeg forst&r ikke at Jeppe ikke bar h0rt noget fra Nykredit jeg bar skrevet 6 gange siden 24/10 2015 hvor jeg
beder Nykredit tage imod de penge

Jeg bar ikke forstand p3 det med bankforretninger, og hvem der skal gore hvad.
Jeppe vil hjaelpe, og du vil nu ogs3 hjaelpe si mangier vi bare Nykredit som ikke bar svaret p& mine mail
elier beskeder omkring at penge fra det grundsalg.
N^r jeg nu taenker mig om mener jeg ikke nykredit bar besvaret nogle af mine skriftlige henvendelser.?
udover at de lige bar sagt elier skrevet at Nykredit fastholder at skulie have pengene, hvorfor de ikke bar
taget dem ved jeg ikke, m3ske bidraget.

Jeg er lidt bange for at jyske bank vil vil tage renter p£i det swap ISn som haenger sammen med nykredit
ilinet, og snm nu bliver nedbragt med 1.323.000 kr.
jeg kan ikke konstater det i nu for om 6 maneder,
Pa samme m&de som jeg jeg 25/5 2012 i forbindelse med at jeg iKke kunne l&ne hele hovedstolen. og
belobet skulie nedbringes
m&tte dengang l&ne 475.000 til 10 % rente i Jyske bank for at nedbringe lanet i nykredit, jeg kunne herefter
28/12 konstater at jeg betalte renter i Jyske Bank pa swapl&net der reel skulie vaere mindre.
men at swap tenet ikke fulgte med ned.
s£ledes kommer jeg idag til at betale renter af over 1.9 milion jeg ikke skylder, min gaeld er i nykredit ca. 1.5
milion og hvis jyske bank ikke lader swappen folge med ned skal jeg betale renter af 3.4 mil
jeg syntes ikke det er rimeligt.
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Regner med du har styr pS de penge sa jeg kan meddele min advokat at de er pa vej inden for en eller 2
dage.
sSledes jeg nu laener mig tilbage,

med venlig hilsen
Carsten Storbjerg
Sevej 5
3100 Hornbaek

Den 18. november2015 kl. 14.53 skrev Carsten <carsten,storbjerg@gmail.com>:
Hej Birgit
jyske bank

Tak for at jyske bank nu hjaelper, med at penge rn^iske nu kan blive frigivet og overferes til Nykredit efter
tvunget salg af gmnden for at nedbringe Carsten storbjergs private grundldn i jyske bank
Jeg kan ikke forsta Nykredit ikke har gjort noget for at f3 pengene nSr de har gjort krav pa dem ? Men de
har jo ogsa fordel pS bare det bidrag der giver Nykredit 3 % i indtaegt
Har noteret at jyske bank mener sig uden ansvar, selv om jyske bank har lavet alle papir tinglysning flyttet
prioteter og tvunget mig til at saelge
Jeg vil se efter hvor mange gange jeg mindst har bet jyske bank og Nykredit
Sergo for at tage pengende
Efter Nykredit modtager af belebet p& erhvervs Idinet i ejendommen / haenger sammen med Swap Idm i
jyske bank
mS min advokat se pa hvem der er ansvarlig, jeg vil bare gerne have mine penge og en aerlig rdtdgivning

Jeg taber personligt efter jeg er blevet tvunget til at sselge grunden efter kaution fra Carsten storbjerg der
skulle nedbringe de private grundi&n
Det er oplyst omkring 1.323.000 kr
Men igen tak for du endelig tager kontakt til Helsinger kommune igen
Vh
Elektriker
Carsten storbjerg pS farten

Sendt fra min iPhone
Den 18/11/2015 kl. 13.51 skrev Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>:

Hej Carsten
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Ti! din orientering har leg her til formiddag haft kontakt til Jeppe Rasmussen
fra Helsingdr kommune, og jeg har sendt en mail til Michael Pedersen fra
Nykredit med henblik pa at fa ejendomshandlen afsluttet.

Jeppe Rasmussen meddelte mig, at han ikke har vaeret i kontakt med
Nykredit, som jeg tidligere har opfordret til , og han har fortsat kpbesummen
staende.
Jeg har endnu ikke hprt fra Nykredit.

Jeg vender tilbage nar jeg ved mere.

For god ordens skyld bemserkes, at Jyske Bank ikke mener at have padraget
sig noget ansvar i forbindelse med ejendomshandlen og den manglende
afregning af provenu, jf. vores brev af!7. november 2015. Vores etabiering
af kontakt til Helsingor Kommune og Nykredit med henblik pa at fa
ejendomshandlen afsluttet er ' pvrigt sket, uden at vi har vaeret forpligtet
hertil.

Skriv tekst her
Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso
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VELKOMMEN

I ERHVERVSL I VETS BANK

Jens Christian Simonsen <jcs@nykredit.dk>
Til: "carsten.storbjerg@gmail.com" <carsten.storbjerg@gmail.com>
Cc. "bbt@jyskebank.dk" <bbt@jyskebank.dk>

23. november 2015 kl. 14.12

Hej Carsten

Du

skal bede Jyske Bank fremsende et enske om et tilbud pa ekstraordinaere afdrag af realkredit lanet.

Vi vil herefter sende dem dokumentet inkl. betalingsoplysninger m.m.

Jeg har ligeledes d.d forsegt at rinye til Jyske Bank for at fa sagen afklaret.

https ://mail.goQgle.com/mai!/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=th!'ead-f%3A1518623520030244210&simpl-msg-f%3A15186235...
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Jyske Bank er cc. pi denne mail.

Med

Bilag 226.

venfig hilsen

Christian Simonsen
Erhvervskundechef

Nykredit Dlrekte®
Dlrekte tlf. +45 44554348

Nykredit
Kalvebod Brygge 47 - 1780 Kobenhavn V
Tlf. 70 10 90 O0

Besag os pa httpi/twww.nykredit.dk
Tilmeld dig til Nykredits nyhedsservlce pa http://www.nikredit.dk/nyhedsser,:ce

■

Nykredit
ER MAN EN BOLIGBANK,
Efl MAN BANK FOR AIT, Df ft ER D1T

[Citeret tekst er skjult]

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
24. ncvember 2015 k!. 14.25
Til: Jens Christian Simonsen <jcs@nykredit,dk>
Cc: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank,dk>, "jralltghelsingor.dk" <jra11@helsingor.dk>, Mads Legaard Toustrup
<MT@rodstenen.dk>, "peter@elvagten.dk'' <peter@elvagten.dk>
Bcc: "kontaiit'gdr.jk" <kontant33jdr.dk>, mbTtoiciingigmaii.dk
Nykredit 24/11
Hej Jens Christian Simonsen

Jea sendte en faelles mail i Qeir.

IGEN FREMLÆGGER LUNDGRENS NAVNE
Navne der ikke ønskes at blive delt med andre

Klager siger igen Lundgens ukritisk har dels navne klient
ikke ville have sagsøgte Jyske Bank og
Lund Elmer Sander fik oplyst, og er overtrædelse af
advokatens tavshedspligt

SSledes Jyske bank herfra ogsS er blevet orienteret, at jeg skulle sende en mail.
Skal der nu bedes om et tilbud ?
ville i ikke bare modtage de penge og sastte dem ind pa lanet som i Nykredit harforlangt siden August 2013
Nykredit fik oplysninger af Jyske bank. Birgit Thuesen efter salget 27/8 2013 som ringede Nykredit op ca. 12.30 og oplyste
om gmndsalget
jeg talte efterfalgende med Nykredit, som tydeligt gjorde mig opmaerksom pS at Nykredit skulle have hele belobet efter
salget, da de jo havde pant.
Jeg bar fra starten bet Nykredit slette pant og tage kontakt tii Jyske Bank i forbindelse med salget.
jeg skrev til Nykredit som Jyske Bank bad mig om eksempel 28/8 2013 samt 5/9 2013
jeg har rykket b&de Jyske bank med brev 11/4 2014 & 6/1 2015 samt Nykredit telefonisk 11/4 2014 og der er rykket flere
gange.

Side 111.
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provenuet efter salget. vil i sarger for at modtage belabet som nykredit bar gjort krav pS.

Jeg gar ikke udfra Nykredit har brug for at vide alle datoer. jeg af Jyske bank er blevet afkraevet at skulie sselge grunden.
rykket for aktion osv.
eller datoer hvor Nykredit har gjort krav
provonuet osv.

Men at Nykredit aiene har brug for at Jyske bank bekraefter at de ogsci sletter deres pant over for Helsinger Kommune.
s&ledes nykredit kan nedskrive gaelden.

Skulie Jyske Bank pa nogle trade vil anatyaer at jyske bank ikke skulie have tvundet mig privat til at saelge grunden.
bybjergvej 45. 3060 espergaerde.
Ska! jeg afvise dette.
Jeg har flere dokumenter hvor jeg afkrseves eller rykkes for at der skal ske salg. lige som har vidner at jeg blev tvunget,
samt at Jyske bank ellers ville kraeve en slagsfuldmagt.

Jeg har underskrevet nok skedet med nem id pa r&dhuset, det var med hjaelp fra Jeppe Rasmussen og min advokat ven
Peter Sorensen da jeg var for syg til at selv forstS det.
jeg busker ikke dato, men dette skete efter jeg flere gange var rykket af Jyske Bank.

Jeg onsker ikke at mit krav omkring erstatning tabes, i det tilfaelde der spekuleres i foraeldelse, og
beder Nykredit serger for at belobet bliver modtaget nu.

NB
F^r jeg et nyt indbetalings kort der stemmer med rest gaslden som jeg har bet om.
restgseld er 1,432.520,18 kr. swedes Nykredit ikke bliver ved med at opkraeve 3 % i bidrag p& et belob der er gjort krav p3 i
over 2 Sr.
Mvh
Carsten Storbjerg
Sovej 5. 3100 Hornbeek
Peter Sorensen p£ cc da han var med i Jyske Bank under moder, der hvor min hjerne ikke var belt rask, og banken talte om
salgs fuldmagt pa Bybjergvej 45

NYKREDIT
KALVEBOD BRYGGE 1-3
DK-1780 K0BENHAVN V

Indbetaler

CARSTEN STORBJERG SKAARUP
S0VEJ5
DK-3100 HORNBEEK

Fakturatekst

KUUDENR 057325137
KUNDT
STORBJERG EREVERV APS
C/O STOUBY BOGHOLDERIET APS
S0GARDSVEJ 25
3080 TIK0B
EJENDOM NR. 1344714
BYBJERGVEJ 43
3060 ESPERGERDE
L03ENR.
01
01. 10.15-31.12.15
PERIODE
0977314
FONDSKODE
tilpasningslAn
lAijtype
0,1300
RENTE ° P.A. (VAR.) FT.
13,50
LANETS RESTL0BETID
3,964.156,32
HOVEDSTOL
2.755.520,18
NY RESTGZRLD
2.856.629,96
OBL. RESTGELD
912,89
RENTE
51.535,86
AFD,IAG
21.052,92
BI DRAG
73.501,67
YDELSE
SPORGSMAl TIL DENt.E OPKR/JVNING, KONTAKT NYKREDIT
PA TELEFON
70109000 ELLER EMAIL: SERVICECENTER@NYKREDIT.DK
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Bilag 226.
[Citeret tekst er skjuR]

Jeppe Rasmussen skriver 13-02-2014 at jyske bank vilfe oplyse ham et konto nr hvor til komunen kunne betale
fw SV Mangier opgarelse over tilbagekcb af grunden Bybjergvej 45 3060 Espegaerde.htm
15K

Jens Christian Simonsen <jcs@nykredit.dk>
Ti!: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Cc: Michael Pedersen <micp@nykredit.dk>

24. november 2015 kl. 15.06

Hej Carsten

Lad os fa lukket denne sag, Jyske Bank vH abenhart ikke oprette en deponeringskonto.

For at oprette en sag skal jeg bruge fplgende:

1. Kopi af pas eiier kerekort
2. Kopi af sundhedskort
3. Kopi af ejerbogen pa Storbjerg Erhverv ApS (hvis den ejes af seiskab ogsa ejerbogen pi dette)
4. Underskrevet samtykkeerklaering
5. Dokumentation for stprrelse af provenuet/kpbesummen som star hos Helsinger Kommune og vil blive overfprt

Pa forhand tak

Nied venlig hilsen
Christian Simonsen
Erhvervskundechef

Nykredit Direkte®

Kun denne her side skulle fremlægges
Men Lundgrens er ligeglade, der virker som om de ønsker at
skade ved at ukritisk fremlægge bilag, uden at skjule Bcc modtager
Der ikke skulle oplyses hverken til Jyske Bank eller til Lund Elmer Sandager
Klager har selv skjult Bcc på det af dem fremlagte.
Nå Lundgre
Også de bilag 105-164. som klient selv har Littret og givet bilags nummer.
ganske som det klienten gjorde 28 og 29-12-2018 med bilagende 28-101

Dlrekte tlf. +45 44554348

Nykredit
Kalvebod Brygge 47 - 1780 Kebenhavn V

Det som klient fremlagde 28-12-2018.
ses på Bilag 225. nr. 62

Tif. 70 10 90 00

Besog os pa http://wv.'w.nykr -dildk
Tilmeld dig til Nykredits nyhedsservice pS httpi/M'ww.nykredit.dk/nyh.'dsf^rvice
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Nykredit

Bilag 226.

ER MAN EN 80UC8ANK,
Eft MAN RANK FOR All. OER Eft 0IT

Fra: Carsten Storbjerg [mailto:carsten.storbjerg@gmail.com]
Sendt: 24. november 2015 14:26
Til: Jens Christian Simonsen
Cc: Birgit Buch Thuesen; jra11@helsingor.dk; Mads Legaard Toustrup; peter@eivagten.dk
Emne: Re: Nykredit Penge bedes serges for at modtages af Nykredit som kraevet i 2 1/2 Sr Status grundsalg
[Citeret tekst er skjult]

•oi samtykkeerklaer1ng-erhverv.pdf

-1 34K
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Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 Kobenhavn V
Tlf. 44 5510 00

BILAC 76
LUNDCRENS

From: Michael Pedersen (MICPDEE)
Sent: onscag 06 0 ’ .20-f 6 tc’34*51
To: 'Carsten' (carsten.storbjerg@gmail.com)
Subject; SV; Er penge sat ind pa Icinet. ? / mangier oplysning om garetien er bet nedskrevet /Re: SV; SV: SV:
Nyt indbetalings opkraavning efter Salget af Bybjergvej 43. 3060 Espergasrde
Attachments: Storbjerg Erhverv ApS - Deponeringskonto udskrift.pdf (41 KB)

Hej Carsten
Tak for tilbagemeldlngen ift. landmaler, det er belt tint med din bekraeftelse pr. mall, du behdver ikke
fremfinde yderligere kvitteringer eller fakturaer. Vi kan nu arbejde videre ift. nedbringelse af realkreditlanet
hos os nar du har underskrevettilbud. Jegfors0ger at beskrive processen kort nedenfor og det jegforsdger at
hjaelpe dig med pa nuvaerende tidspunkt.
Jeg fors0ger i f0rste omgang at hjeelpe dig med nedbringelsen af lanet hos os, S5 vi fSr afklaret den del hurtigst
muligt Nar det er pa plads vil jeg forspge at finde mest mulig information frem til dig vedr. dit 0nske om
aktindsigt Dette er et st0rre arbejde da det straekker sig laengere tid tilbage, efter hvad du beskriver, og da jeg
f0rst har overtaget Storbjerg Erhverv ApS som kunde pr. 1. oktober 2015, aitsa iigger st0rstedeien af
korrespondancen du eftersp0rger, fra f0r min tid.
Jeg vil g0re dig opmaerksom p§ at vl fra IMykredils side rent undtageisesvis har stillet deponeringskonto til
radighed for selskabet og varetager saslgersagen herfra. Dette er reelt hvad din egen bank normaltskai kiara
for dig. Endviderevil jeggdre dig opmaerksom pS at vl almindeligvistager 15.000 krtor benandlingaten s&dan
sag, men vi tager ikke noget for at behandle din sag. Herudover koster det 950 kr for indfrfeisestilbud, dette
tager vi heller ikke noget for.

Jeg har tidligere kvitteret pr. mail overfor Jeppe, cc. dig, at deponeringsbel0bet er modtaget, men for god
ordens skyld har jeg vedhaeftet et kontoudskrift i denne mail.
De deponerede midler er ikke brugt ti! nedbrlngeise af realkreditlSnet endnu, af flere Srsager:
1)

Da der ikke udarbejdet en k0bsafta!e har vi mattet sammenstykke handlen ud fra de indsendte
dokumenter, herunder sk0de, diverse mails mv.. Dette betyder vi ikke har et egentligt dokument at
holdeos til hvad ang3rbetingelserforbundetmed handien. Det erderforjeghar vaeretn0dttil at
sp0rge Jeppe fra' Helsing0r Kommune vedr. en raekke faktorer, herunder differencen pS k0besummen
og deponeringssummen og det er derfor jeg spurgte dig vedr. udgifterne landmaler. Alt sammen for at
sikre at vi ikke tilsidst st3r med omkostninger som ikke er afholdt En del af den information jeg havde
brug for, har jeg f0rst faet fra Jeppe i den mailkorrespondance du ogsa var cc. pci i gar.
2) Et realkreditlan fungerer ikke som et bankISn hvor man kan indbetale pa med det samme. Det bestar af
obligationer, som skal kpbes tilbage. Disse obtigationer handles tif en pris(kurs) og da der er flere
mader/tidspunkter at handle disse pa, er vi n0dt til at have en afklaring og accept fra dig pa dette,
herunder underskrfft pS indfrielsestilbud.

Lundgrens har konsekvent delt dårlige kopier af de Bilag Lundgrens
selv besluttede at fremlægge 09-07-2019. uden at orentere klienten
herom.
Lundgrens kunne til hver en tid have kontaktet klienten hvis det var
ønsket, men der er tydligt Lundgrens ikke ønsker klientens hjælp
i den sag Lundgrens sysler med klienten har fremlagt god kopi
som Bilag 225. nr. 63. Nr er de bilags nr der er anvendt
28 og 29 december 2018.
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BILAG 77
LUNDCRENS

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

'PO/dcCto

^A(

2o/9

Dei tekst til mail for jyske bank
1 meddelelse
Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: carsten.storbjerg@gmal.com

19.

december2015 kl. 11.48

Hej Birgit Thuesen
Jyske Bank
19/12 2015
Jeg er blevet oplyst at jyske bank ikke vi!!e lave en deponerings konto, og derfor star pengende fra salget nu pa en konto i
Nykredit
Taenker du ogsi har teet besked, fra Michael Nykredit ig£r
at penge efter salg af bybjergvej 45. 3060. er modtaget,
Og frigives n3r pantet er slettet,
h^ber aflysning jyske Banks pant i bybjergvej 45. 3060
Kr. 2.000.000 sker uden ophold, saledes, den af Casper Dam Olsen kraevet handel fra 2011 herefter kan afsluttes.
Opdatering:
Meddelt
mode i jyske bank
Carsten storbjerg og Peter Sorensen Det var fra jyske bank et krav at Carsten storbjerg Skaarup fik solgt solgt grunden
bybjergvej 45. det blev p§ moder oplyst, at hvis ikke den blev solgt ville jyske bank kraeve salgs fuldmagter.

Sendtfra min iPhone
Den 25/11/2015 kl. 08.11 skrev Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank,dk>:

Hej Carsten
Det betyder, at vi sletter pantet I den solgte grund men fastholde det pant vi har i den anden
grund.
Vi tales ved

Venlig hilsen

Birgit: Blicit Thuasers
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso

T +45 89 89 24 77 | F +45 89 89 24 66
Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg
CVR-nr. 17 61 66 17
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Fra: Carsten Storbjerg [mailio;carsten.storbjerg@gmail.com]
Sendt: 24. november 2015 17:27
Til: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>
Cc: Jens Christian Simonsen <jcs@nykredit.dk>; jra11@helsingor,dk; Mads Legaard Toustrup
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1520982656536696779&simpl-msg-f%3A15209826...

1/3

10/12/2618

Gmail - Del tekst til mail for jyske bank

<l\4T@rodstenen.dk>
Emne: Re: Saig af Grund

Hej Birgit

og tak for det kunne lade sig gore,
hvad betyder relaksere ?

Jeg regner med at Jeppe Rasmussen Helsingor kommune ligeledes sender mig en kopi af de dokumenter der
kommer i sagen.

mvh
Carsten Storbjerg
Sovej 5. 3100

Den 24, november 2015 kl. 15.19 skrev Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskeoank.dk>:
Hej Carsten

Jeg har nu faet drdftet sagen med Jens Christian Simonsen fra Nykredit.

Vi har aftalt, at Nykredit far udbetait kdbesummen fra kommunen og nedbringer deres ian
med provenuet.

Mar Nykredit har modtaget kbbesummen, vil Jyske Bank aflyse/relaksere vores pant i den
soigte grund.

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso
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LUNDGRENS

Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 Kabenhavn V

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 Kabenhavn V
Tlf. 70 12 20 10
kundeserviceSnykredit. dk

STOREJERG ERHVERV ApS
c/o Stouby Eogholderiet ApS
S0gardsvej 25
3080 Tikab

BIG: NYKBDXKK
30. decemcer 2011:

Nr. 1 Side 1 af 1

Deponeringskonto
Kontonr. 8117 3988265
IBAN nr. DK378inC00398e265

KONTOUDSKRIFT
Dato

Tekst

Rte.
Fra

10.12.2015 Startsaldo udskrift nr. 1
16.12.2015 HELSING0R KOMMUNE
30.12.2015 Overfares til naeste udskrift

1.323.000,00

Saldo
- ~~ Debet

0,00
1.323.000,00
1.323.000,00

Nominel
19,537%

B/0410001KONTOUDSK

Gasldende satser p.a.______PAlvdende
Debet
18,250%

17.12

= Indsat
- = Hasvet

Kontoens indestiende er st berettiget indskud og er belt eller delvist
dcekket af Garar.tiformueii. Du kan laese ncermere on; dikningen i et
oplysningsskeir.a, som du finder pi vores hjemmeside. Er der ikke indskud
pi kor.toen, ville et indskud pi kontoen vsere et berettiget indskud.

Vi anbefaler, at oplysningerne pi denne kontoudskrift kontrolleres. Kontakt Nykredit, hvis oplysningerne er
forkerte.
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Nylcredit
Wykreflit Kftlvsbofl Bryggo 1-3 1780 KafeeuhAvn V

ssin
h

Nykradit
Kalvebod Brygefs 1-3
1780 Kebanhavn V
TIE. 70 10 90 10
kuncleserviceOnykredit. elk

n

STOREJERG ERHVERV ApS
c/o Stouby Bogholderiet ApS
Setgdrdsvej 25
3080 Tikiab

BICi NYKBDKKK
17. februar 2016

Nr. 2 Sida 1 af 1

Ki 694

Deponoringakonto
Kontonr. 8117 3988265
XBAN nr. DK378117000398B265

KONTOUDSKRIFT
Dato

Tekst

Rte.
= Indsat
Fra___________■ - Havet

30.12.2015
14.01.2016
16.02.2016
17.02.2016

Overfart fra seneste udskrift
L&aenummer 134471401
14.01
1.321.340,00Tl.afg. relaksation
16.02
1.660,00Ophaevet___
___
______________ 17.02______________ 0,00

Gealctende sat:ber p. a >
Debet

PAlvdende
18,250%

Saldo
- = Dobet
1.323.000,00
1.660,00
0,00
0,00

tTominaX
19,537%

faiP&iS.

J/s To I b

Til NiT t?(/£cc/
h v Jlf-

3l/^4.ua.

$kr'(\/4^

Vi anbofaler, at oplysningarne p4 denne kontoudskrift kontrolleres. Kontakt Nykradit, hvis oplysningorna ar
forkerte.

Nykredit Bank A/S

CVR-nr. 10 51 96 08

www.r.ykradltdc

2-e

Rfm

i

ABCXG 732 186

B/0410001KOKTOUDSE

\
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Bilag 226.

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

i'k

Oprab til Anders Dam Re: Swap til Idnet er stadig ikke slettet / 50.000 kr hvis du kan fS
Iov at fremsende dokumentation af lanet kr. 4.328.000 er hjemtaget og udbetalt. til
sagen pofiti anmeldelse Saettes op til 100.000 fredags sagen 0100-83966-00085=16
Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: Morten Ulrik Gade <mug@jyskebank.dk>
Bcc: mb-ho[ding@fffait7dk, carsten.storbjerg@gmail.com

Jyske Bark

19/5 2016

Att Advokat Morten Ulrik Gade
Hvis du ikke harsat mine mail tit at ryge direkte I skraldespanden.
Vil du sorger for at mit tilbud vidersendes til Anders Christian Dan

19. maj 2016 kl. 11.48

Igen fremlægger Lundgrens Bcc
navne som ikke måtte deles.
Lundgrens overtræder ukritisk sin
tagshedspligt ved at offenligører
navne til sagsøgte som sagsøger
har skjult, Sa Bilag 225. Nr 66.

Kaere Anders Dam.
Jeg har nu m&tte kaempe, 7 ar for at overleve, bankens sSkaldte rcidgivning.
Jeg har forgaevcs provct at

akt indsigt, sSledes jeg kunne finds sandhsden.

Hvergang er jeg blevet medt af tavshed og sidst bensegtelsen, men jeg giver ikke op.
Jeg tilbyder jyske bank 50.000 kr
for dokumentation, for at l&net i Nykredit, stort kr. 4.328.000 er hjemtaget og udbetalt i 2008.
Nykredit oplyser de ikke kender til det.
Sbledes vil jeg gerne have at det er op til direktor Anders Christian Dam selv kan afsia, hvis du heller ikke vil have, jeg f3r
vished for l^nets eksistens.
Jeg skal bruge opiysningen til brug for min anlagte sag, mod jyske bank
den efterfelgende skal bruges til opstart af en erstatnings sag.
safremt swapper ikke findes.
Men uanset swappen vil der komme et krav af et ikke ubetydelig belob.
Oplysning skal ligeleds bruges i et af de forhoid jyske bank er politi anmeldt for.
!

Sci

fald tenet er udbetalt, vil et par af forholdene udgS, samt jeg undg^r at blive til grin, n&r vi skal, retten.

Jeg har rettet troustpiiot
Hvor jeg nu direkte beder om din hjaelp.
http.s://www.trustpiiot.com/reviews/572a4fc50000ff000957a1f8
N&r jeg udsender en presse meddelese, hsever jeg samtids tilbudet med 50.000 kr. Saiedes min tilbudte pris ender pa
100.000 kr.
Sum andre kunder m^ jeg have krav pa en kopi.
L^net ma jo findes efter som swappen stadig ikke er slettet her kl 10.30
Og undskyld men jeg forster ikke i vil udsaette bankens kunder for den behandling.
! burde istedet hjaelpe, jeg er bagud mit koncept grundet alt dette her.
Jeg er ogs3 blevet lidt sm3 sur,
S£ klart jeg ensker oprejsning.
Min familie siger, jeg ska! give fanen i penge og

Side 121.
efter at f& Jyske Bank samt dem der har medvirket damt, det bliver mit
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m^l uanset om jyske Bank, har ret i at jeg har fSet l^net pa 4.328.000 udbetalt, i det der er mange andre forhold.
Jyske bank har f£et alle chancer for at slette swappen og indgS forlig, men har ikke indvilget, eller svaret.
Ps. Hvis vi ender op med Jyske Bank vil ga efter de 100.000 kr for at vise l&ne dokumentet, s& skal i ikke bare tag selv p&
min konto, jeg betaler selv.
Hvis banken vil udlever bevis uden at have 50.000 eller 100.000 krtakker jeg.
Min advokat ven Peter Sorensen
Har rykket for de salgs fuldmagter jyske Bank ved Birgit Thuesen forlangte, i forbindelse med swappen
De er stadig ikke modtaget, og jeg har gjort som Morten Gade bad mig om.
SS har jeg da vist gjort alt, jeg selv kunne gore, herefter pa sagen kore.

Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Sovej 5
3100 Hombaek
22227713/40333400

Sendtfra min iPhone
> Den 18/05/2016 kl. 08.10 skrev Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>:
>

> Jyske Bank
> Morten Ulrik Gade

Opdatering 18/5

>
>

> Jyske bank har ikke svaret mig, om jeg har ISnet eller ikke, jeg tror stadig det er et kaempe bedrageri jeg er udsat for,
>

> Ja undskyld men i vii jo ikke fortaslle sandheden, derfor soges der hjaelp ved en presse meddele fredag.
>

> Selv efter at jeg vil betale 50.000 kr
>

> Jeg har stadig ikke modtaget kopi af Icineudbetaling og set en konto hvor l&net fra Nykredit er indsat.
>

> Jeg oplyste dig, at var Swap ISnet ikke, lukket ned i g3r uden omkostninger for mig,
>

> ville jeg i min opdatering af politi anmeldelse medtage dette.
>

> Til politiet, anmeldelse af Jyske Bank for bedrageri mm.
>

> jeg skal herved oplyse, at jeg tydiigt har oplyst jyske bank at jeg ikke har hjemtaget det l&n som jyske bank p&st&r,
>

> Jeg har tilbudt jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade 50.000 kr
> Hvis han kan overbevise jyske Banks ledelse eller Direkter
> at safremt IS net er hjemtaget og udbetalt, serge for at dokumenter over for Carsten storbjerg at ianet ikke er et falsum, for
at kunne udfere Swap bedrageriet.
>

> Jyske bank er ligeledes oplyst at, Carsten Storbjerg, har opdaget at swappen som jyske bank selv lavede 16/7 2008 forsat
Ikke er nedlukket uden omkostning for Carsten
>

> PS trods at jyske bank er bievet oplyst at, jyske bank er blevel oplyst at Carsten Storbjerg har opdaget, at det af jyske
bank oplyste underlsegende Ian sket ikke er hjemtaget.
>

> Vi kan herfor konstater at jyske bank forsaetter det formodede bedrageri, efter banken er oplyst at vaere opdaget i at
bedrage Carsten med en aftale der ikke er indg&et, til et underlsegende iSn der ikke er hjemtaget.
>
>

> Idet jyske bank ikke vil give aktindsigt eller bevise at ISnet 4.328.000 kr. Er udbetalt
> Prevet Carsten et sidste forseg, for at fS l&net dokumenteret.
>

Side 129.

> Carsten tilbyder panisk at sage hjaslp til at fS ledelsen rSbt op. Ved at fredag 20/5 at hseve belabet med 50.000 kr
>
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Sciledes at forsta Carsten storbjerg betaler 100.000 kr til den terete der kan overbevise jyske bank, om at de skal sende
Carsten dokumention for at linet, som jyske bank forsat pastar hjemtaget, nu virkelig ogsa er hjemtaget og udbetalt.
>
>

> Advokat Morten Ulrik Gade, kan hvis han vaelger at serger for at ISnet bliver dokumenteret, og hvilken konto de er udbetalt
til,
>

> saledes Morten Gade kan vaelge om det skal vaere jyske bank der skal have de 100.000 kr selv for at bevise de ikke har
bedraget Carsten
>

> skal dog indforer, at safremt l&net virkelig findes, og banker ikke far har ville bevise det, da Carsten er btevet nasgtet
indsigt i hvad jyske bank har fortaget sig, kan der komme et erstatnings krav,
>
>

> S&fremt dette ikke sker, m3 det vaere forde jyske bank har lavet graft bedrageri, ved at have bedraget Carsten i 7 3r og
ved ikke at straks lukke swapper vise banker akter at bedrage Carsten ydeligere 13 3r.
>

> Der bliver selfolgelig lavet en stave kontrol. Men jeg er faktisk blivet smasur nu, i valgte ikke at lukke barkens egen Swap
aftale til det I3n banker ved ikke er hjemtaget.
>

> Min advokat i Jylland Thomas f3r oplysningen, nar han har vaeret i hajsteret med barkens Swap offer fra engskoven
>

> Det vare lidt tid inden sagen efter ankenaevnet 328/2013
> Som skal startes op igen ved Byretten BS 99-689 / 2015
>

> Sa frem jeg f3r medhold og vi ikke skal hele vejen til hejste ret som i plejer, vil der umedbart kort efter blive rejst et
erstatnings krav.
>

> Dette er ikke opgjort men belabet er ikke ubetydeligt, samt krav om kompensation for at vaare bedraget i nu 7 3r men med
sigte efter 20 3rs bedrageri
>

> Henviser til ovrige breve.
>

> Mvh Carsten
> Elektriker
>22227713-40333400
>
>
>
>

> Jeg har ved seneste kontrol
>
>

> Sendt fra min iPhone
>

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Den 16/05/2016 kl. 17 12 skrev Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>:
Jyske Bank
Morten Ulrik Gade

Hej Morten
Undskyld hvis jeg virker anmassende,
nar jeg tiibyder 50.000 kr for en kopi af det pastaet hjemtaget Ian.

»

» Jeg er panisk ikke :-) men vi! gerne have indblik i alt, ikke kun det som passer ind i jyske bank kram at udlevere.
»

» Med mit tilbud skal det forstSes, at den der kan overtale Jyske Bank til at fremsende mig en kopi,
»far 50.000 kr
»
» Du skriver jeg skal rette henvendelse til advokaten som retter henvendelse til jeres advokat osv mens, dersigtes efter
fcraeldelssn, og dot or samme besked p& troustpiiot
»
» Jeg vil geme have besked, og se det Ian nu.

»
» Vi er oppe p3 et hojt belob nu,
» og vil sige at det er skammeligt, hvis jyske bank har en kopi, og bare venter til fredag,
»
» Hvor jeg g3r ud med en presse meddelelse og tiibyder 100.000 kr. til den som kan overbevise ledelsen eller direkteren,
at seifelgelig skal de give mig en kopi.
»

» Er du manden for denne kontakt, kan du bede din Eksempel, Direkter sende mig en kopi i dag, og f& 50.000 kr.

»
https://mail,google,com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1534749610457812861&simpl=msg-f%3A1534749...
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>> Du kan vente til fredag hvor jeg er villig til at betale 100.000 kr. Hvis du venter med at sparge toppen om jeg ma se det
Ian.

»
» Na men jeg har travlt, skal lave en politianmeldelse faerdig, sS den kan afleveres, forh&bentligvis i morgen, ellers hurtigst
muligt lige efter.
»
»
» Min advokat Peter Sorensen har ikke modtaget de orgninale, salgs fuldmagter han bad dig sende til afhentningen i
Horsholm, er
»
»
» Men hav en god dag
»
»
» Mv. Carsten
»

»
»
»

»
»
»

»
» Sendt fra min iPhone
»
>» Den 10/05/2016 kl. 17.51 skrev Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>:
»>
>»

»>
>»
»>
»>
>»

Morten Ulrik Gade
Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

til orientering, TILBUD
10/5 2016

>»
»>

»> Hej Morten
»> tiibyder jeg nu at betale en psen sum for det omtalte bilag, du kan

penge belt privat.

»>

»> Hvis du bare fremsender, en kopi af mig underskrevet hjemtagelse aftale, dokument pa kr. 4.328.000
»>
>» S4 betaler jeg dig kontant 5.000 kr. du kan vselge at lade banker fi pengene.
»>
»>

»> og jeg betaler ekstra 5.000 kr. til dig,
»> hvis du fremsender en kopi af kontooverforsel til mig, p& provenuet af l&net kr. 4.328.000
»>
>»

»> Jeg tiibyder siiledes 10.000 kr. For at modtage bevis pa at leinet har eksisteret. du kan frit vaslge hvordan du onsker at
modtage belobet.
>»

»>

»> Du kan nok se jeg er villig til at betale, da jeg skal bruge dokumentet hvis det findes,
»> hvis du ikke selv m& modtage 10.000 kr, for at fremsendes mig de 2 bilag, kan jeg overferer til en diverse konto
banken.
»>

»>

»> Jeg har brug for disse dokumenter, til den sag Peter har, hvis ISnet pS noget tidspunkt har eksisteret.
»>

>» Derfor betaler jeg nu gerne for dem,
»> hvis 10.000 kr. ikke er nok sa kom med et beleb, du finder rimeligt, selvfolge inden for rimlighed.
»> s5 er jeg til at tale med.
»>

Side 129.

>» Hvis du syntes, skai jeg gerne bede advokat Peter Sorensen, sende denne her mail, til jeres bestyrelse medlem
Advokat Philip Baruch
»> om han vil have 10.000 kr. for at sende disse kopier.
»>

»>

>» Jeg saetter Advokat Peter Sorensen CC
»>
»> Swedes han ved, jeg prever virkeligt at opklare om jeg har haft dette liin, Som Jyske Bank p&stfir, er det underlaegende
ISn, til den swap aftale Banken har lagt oven over l&net p5 4.328.000 kr. belabet er jo ens med det i swappen.
»>

Side 129.

>» hvis ISnet findes,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1534749610457812861 &simpl=msg-f%3A1534749...
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>» Vil jeg gerne opklare det, sSledes jeg kan komme videre.
»>

>» Jeg undskylder igen, og jeg undskylder gerne mange gange og hele tiden.
>» men det der jura har jeg ikke forstand p£,
»> jeg ensker pa ingen mide at spille din og bankers tid,

Bilag 226.

>»

»> Sa haber det er i order, at tilbyde en findelen 10.000 kr. ellers ma du oplyse mig dette, sa jeg ikke gor noget jeg ikke
ma, for jeg ensker pa ingen made at gener nogle,
»> men hvad skal jeg gore, 600 kr. i timer var ikke nok.
»>

»>
»>
»>
»>
»>

Med venlig hilsen
Carsten Skaarup
Savej 5
3100 Hornbaek

»>
»>
»>
»>

side 125.
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Bilag 226.

LUNDCRENS

Carsten Storbjerg <carsten.storujmg^gm^iLcom>

Oprab til Anders Dam Re: Swap til Idnet er stadig ikke slettet / 50.000 kr hvis du kan fd
lov at fremsende dokumentation af Icinet kr. 4.328.000 er hjemtaget og udbetalt. til
sagen politi anmeldelse Ssettes op til 100.000 fredags sagen 0100-83966-00085-16
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: direktion@jyskebank.dk
Cc: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmai!.com>

19. maj 2016 kl. 12.16

Til Direktor Anders Dam
Jeg Betaler geme 50.000 kr. til Jyske Bank for en kopi af et p£st£et Ian, jeg ikke tror pS jeg har hjemtaget.

Ps sender ikke flere mails, jeg opgiver efter denne her mail at ni igennem. og overlager sagen til Politiet Retten Pressen
Jeg er oplyst i Helsingor at nu var jeg blevet en d&rlig kunde, hjaelp mig til at blive en god kunde.
Mvh Carsten
22227713

Bare en lille elektriker kunde, som onsker bevis.

Den 19. maj 2016 kl. 11.48 skrev Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>:
Tak for din mail.
Jeg er ikke pa kontoret - tilbage mandag den 23. maj 2016.
I hastende tilfaelde kontakt venligst juridisk@jyskebank.dk
Mvh Morten Gade

---------- Videresendte meddeieiser-------Fra: Carsten <carsten.storbjerg@gmail. com> ✓ C
•5
^^
Dato: 19. maj 2016 kl. 11.48
Emne: Oprab til Anders Dam Re: Swap til lanet er stadig ikke slettet / 50.000 kr hvis du kan fa lov at fremsende
dokumentation af l&net kr. 4.328.000 er hjemtaget og udbetalt. til sagen poiiti anmeldelse Saettes op til 100.000 fredags
sagen 0100-83966-00085-16
Til: Morten Ulrik Gade <mug@jyskebank.dk>

5

Jyske Bank

19/5 2016

Att Advokat Morten Ulrik Gade

Mb /

FiPlE.L

B

r\

Igen ukritisk fremlægger Lundgrens 5 sider, der alleræde
er fremlagt , hvilket fremgår ganske klart på dette bilag.
Se Lundgrens fremlagte Bilag 79. Side 121 til 125.

Hvis du ikke har sat mine mail til at ryge direkte i skraldespanden.
Vil du S0rgerfor at mit tilbud vridersendes til Anders Christian Dan

Kaere Anders Dam.
Jeg har nu m£tte kasmpe, i 7

for at overleve. bankens s&kaldte radgivning.

Se klientens fremlagte
Bilag 225. NR 66

Jeg har forgaeves provet at fa akt indsigt, saledes jeg kunne finde sandheden.
Hvergang er jeg blevet modt af tavshed og sidst benasgtelsen, men jeg giver ikke op.
Jeg tilbyder jyske bank 50.0Q0 kr
for dokumentation, for at ISnet i Nykredit, stort kr. 4.328.000 er hjemtaget og udbetalt i 2008.
Nykredit opiyser de ikke kender til det.

Side 126.

Swedes vi! jeg gerne have at det er op til direktor Anders Christian Dam selv kan afsia, hvis du heifer ikke vil have, jeg far
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vished for lanets eksistens.
Jeg skal bruge oplysningen til brug for min anlagte sag, mod jyske bank
den efterfolgende skal bruges til opstart af en erstatnings sag.
Scifremt swappen ikke Andes.
Men uanset swappen vil der komme et krav af et ikke ubetydelig belob.
Oplysning skal ligeleds bruges i et af de forhold jyske bank er politi anmeldt tor.
I sS fald l&net er udbetalt, vil et par af forholdene udg£, samt jeg undg£r at blive til grin, nar vi skal ■ retten.
Jeg har rettet troustpilot
Hvor jeg nu direkte beder om din hjaelp.
https://wwv,'.trustpiiot.com/reviews/572a4fc50000ff000957a1f8
Nar jeg udsender en presse meddelese, haever jeg samtids tilbudet med 50.000 kr. Saledes min tilbudte pris ender p&
100.000 kr.
Som andre kunder ma jeg have krav p& en kopi.
L^inet mS jo findes efter som swappen stadig ikke er slettet her kl 10.30
Og undskyld men jeg forst^irikke I vil udsaette bankens kunder for den behandling.
I burde istedet hjaelpe, jeg er bagud I mit koncept grundet alt dette her.
Jeg er ogs3 blevet lidt smS sur,
S& klart jeg snsker oprejsning.
Min familie siger, jeg skal give fanen i penge og gS efter at fS Jyske Bank samt dem der har medvirket demt, det bliver mit
mal uanset om jyske Bank, har ret I at jeg har f&et linet p§ 4.328.000 udbetalt, i det der er mange andre forhold.
Jyske bank har faet alie chancer for at slette swappen og indga forlig, men har ikke indvilget, eller svaret.
Ps. Hvis vi ender op med Jyske Bank vil ga efter de 100.000 kr for at vise I3ne dokumentet, s& skal i ikke bare tag selv pa
min konto, jeg betaler selv,
Hvis banken vil udlever bevis uden at have 50.000 eller 100.000 kr takker jeg.
Min advokat ven Peter Sorensen
Har rykket for de salgs fuldmagter jyske Bank ved Birgit Thuesen forlangte, r forbindelse med swappen
De er stadig ikke modtaget, og jeg har gjort som Morten Gade bad mig om.
Sa har jeg da vist gjort ait, jeg selv kunne gore, herefter pa sagen kore.

Med veniig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Sovej 5
3100 Hornbaek
22227713/40333400

Sendt fra min iPhone
> Den 18/05/2016 kl. 08.10 skrev Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>:
>

> Jyske Bank
> Morten Ulrik Gade

Opdatering 18/5

Side 127.

>
>

> Jyske bank har ikke svaret mig, om jeg har lanet eller ikke, jeg tror stadig det er et kaempe bedrageri jeg er udsat for.
>
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> Ja undskyid men i vil jo ikke fortaelle sandheden, derfor sages der hjaelp ved en presse meddeie fredag.
>

> Se!v efter at jeg vil betale 50.000 kr
>

> Jeg bar stadig ikke modtaget kopi af ISneudbetaling og set en konto hvor lanet fra Nykredit er indsat.
>

> Jeg oplyste dig, at var Swap l&net ikke, lukket ned i gar uden omkostninger for mig,
>

> ville jeg i min opdatering af politi anmeldelse medtage dette.
>

> Til politiet, anmeldelse af Jyske Bank for bedrageri mm.
>

> jeg skal herved oplyse, at jeg tydligt bar oplyst jyske bank at jeg ikke bar hjemtaget det ISn som jyske bank paster,
>

> Jeg bar tilbudt jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade 50.000 kr
> Hvis ban kan overbevise jyske Banks ledelse eller Direkter
> at safremt tenet er hjemtaget og udbetait, serge for at dokumenter over for Carsten storbjerg at tenet ikke er et falsum, for
at kunne udfere Swap bedraqeriet.
>

> Jyske bank er ligeledes oplyst at, Carsten Storbjerg, bar opdaget at swappen som jyske bank selv lavede 16/7 2008 forsat
ikke er nedlukket uden omkostning for Carsten
>

> Pa trods at jyske bank er blevet oplyst at, jyske bank er blevet oplyst at Carsten Storbjerg bar opdaget, at det af jyske
bank oplyste underleegende Ian sket ikke er hjemtaget.
>

> Vi kan herfor konstater at jyske bank forsaetter det formodede bedrageri, efter banken er oplyst at vsere opdaget I at
bedrage Carsten med en aftale der ikke er indg&et, til et underlaegende ten der ikke er hjemtaget.
>
>

> idei jyske bank ikke vii give aktindsigt eller bevise at tenet 4.328.000 kr. Er udbetait
> Prevet Carsten et sidste forsog, for at fa tenet dokumenteret.
>

> Carsten tilbyder panisk at sege hjaelp til at te ledelsen tebt op. Ved at fredag 20/5 at haeve belobet med 50.000 kr
>

> Saledes at forsta Carsten storbjerg betaler 100.000 kr til den ferste der kan overbevise jyske bank, om at de skal sende
Carsten dokumention for at tenet, som jyske bank forsat p&ster hjemtaget, nu virkelig ogs3 er hjemtaget og udbetait.
>

> Advokat Morten Ulrik Gade, kan hvis ban vaelger atsargerfor at tenet bliver dokumenteret, og hvilken konto de er udbetait
til,
>

> saledes Morten Gade kan vaslge om det skal vasre jyske bank der skal have de 100.000 kr selv for at bevise de ikke bar
bedraget Carsten
>

> skal dog indferer, at sSfremt tenet virkelig findes, og banken ikke far bar viile bevise det, da Carsten er blevet nsegtet
indsigt i hvad jyske bank harfortaget sig, kan der komme et erstatnings krav.
>

>

> Safremt dette ikke sker, ma det vaere forde jyske bank bar lavet groft bedrageri, ved at have bedraget Carsten i 7 £r og
ved ikke at straks lukke swappen vise banken akter at bedrage Carsten ydeligere 13 cir.
>

> Der bliver selfelgelig lavet en stave kontrol. Men jeg er faktisk blivet smasur nu, i valgte ikke at lukke bankens egen Swap
aftale til det ten banken ved ikke er hjemtaget.
>

> Min advokat i Jylland Thomas ter oplysningen, n£r ban har vaeret i hejsteret med bankens Swap offer fra engskoven
>

> Det vare lidt tid inden sagen efter ankenaevnet 328/2013
> Som skal startes op igen ved Byretten BS 99-689 / 2015
>

> Sa frem jeg far medbold og vi ikke skal hele vejen til hojste ret som i plejer, vil der umedbart kort efter blive rejst et
erstatnings krav.
>

> Dette er ikke opgjort men belobet er ikke ubetydeligt, samt krav om kompensation for at vaere bedraget i nu 7 ar men med
sigte efter 20 Srs bedrageri
>

> Henviser til ovrige breve.
>

> Mvh Carsten
> Elektriker
>22227713-40333400
>
>
>

Side 128.

>
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> Jeg har ved seneste kontrol
>

>

> Sendt fra min iPhone
>

» Den 16/05/2016 kl. 17.12 skrev Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>:

»
» Jyske Bank
» Morten Ulrik Gade
»
»
» Hej Morten
»
» Undskyld hvis jeg virkeranmassende,
» nar jeg tilbyder 50.000 kr for en kopi af det pastaet hjemtaget Ian.
»
» Jeg er panisk ikke :-) men vil gerne have indblik i alt, ikke kun det som passer ind jyske bank kram at udlevere.
»
» Med mit tilbud skal det forst&es, at den der kan overtale Jyske Bank til at fremsende mig en kopi,
»far 50.000 kr
>>

» Du skriver jeg skal rette henvendelse til advokaten som retter henvendelse til jeres advokat osv mens, der sigtes efter
foraeldelsen, og det er samme besked p£ troustpilot

»
» Jeg vil gerne have besked, og se det ISn nu.

»
» Vi er oppe pa et hejt beleb nu,
» og vil sige at det er skammeligt, hvis jyske bank har en kopi, og bare venter til fredag,

»
» Hvor jeg gSr ud med en presse meddelelse og tilbyder 100.000 kr. til den som kan overbevise ledelsen eller direkteren,
at selfelgelig skal de give mig en kopi.
»

» Er du manden for denne kontakt, kan du bede din Eksempel. Direkter sends mig en kopi i dag, og fa 50.000 kr.

»
» Du kan vente til fredag hvor jeg er villig til at betale 100.000 kr, Hvis du venter med at sparge toppen om jeg m& se det
ISn.

»
» Na men jeg har travlt, skal lave en politianmeldelse faerdig, s£ den kan afleveres, forhabentiigvis i morgen, eliers hurtigst
muligt lige efter.
»
»
» Min advokat Peter Sorensen har ikke modtaget de orgninale, salgs fuldmagter han bad dig sende til afhentningen i
Horsholm, er
>>
»
» Men hav en god dag
>>

»
» Mv. Catsten
»
»
»
»
»

»
»
»
» Sendt fra min iPhone
»
>» Den 10/05/2016 kl. 17.51 skrev Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>:
»>
»>

»> Morten Ulrik Gade
»> Jyske Bank
>» Vestergade 8-16
»> 8600 Silkeborg
>»

til orientering, TILBUD
10/5 2016

>»

»>

»> Hej Morten
»> tilbyder jeg nu at betale en psen sum for dei omtalte bitag, du kan fa penge helt privat.

Side 129.

>»

»> Hvis du bare fremsender, en kopi af mig underskrevet hjemtagelse aftale, dokument p& kr, 4,328.000
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>»

>» Sa betaler jeg dig kontant 5.000 kr. du kan vaelge at lade banken fit pengene.
»>
»>

Bilag 226.

»> og jeg betaler ekstra 5.000 kr. til dig,
»> hvis du fremsender en kopi af kontooverfarsel til mig, pa provenuet af lanet kr. 4.328.000
>»
»>

>» Jeg tilbyder swedes 10.000 kr. For at modtage bevis pa at lanet bar eksisteret. du kan frit vselge hvordan du
modtage bel0bet.

0nsker

at

»>
»>

»> Du kan nok se jeg er villig til at betale, da jeg skal bruge dokumentet hvis det Andes,
»> hvis du ikke selv
modtage 10.000 kr. for at fremsendes mig de 2 bilag, kan jeg overforer til en diverse konto i
banken.
»>
»>

>» Jeg har brug for disse dokumenter, til den sag Peter har, hvis lanet pa noget tidspunkt har eksisteret.
»>

»> Derfor betaler jeg nu gerne for dem,
»> hvis 10.000 kr. ikke er nok si kom med et beleb, du Ander rimeligt, selvfolge inden for rimlighed.
»> sa er jeg til at tale med.
»>

>» Hvis du syntes, skal jeg gerne bede advokat Peter Sorensen, sende denne her mail, til jeres bestyrelse medlem
Advokat Philip Baruch
»> om han vil have 10.000 kr. for at sende disse kopier.
»>
>»

»> Jeg ssetter Advokat Peter Sorensen CC
>»
>» Siledes han ved, jeg prover virkeligt at opklare om jeg har haft dette lin, Som Jyske Bank pastar, er det underlaegende
lin, til den swap aftale Banken har lagt oven over lanet pi 4.328.000 kr. belobet er jo ens med det i swappen.
»>

»> hvis lanet Andes,
>» Vil jeg gerne opklare det, siledes jeg kan komme videre.
»>

»> Jeg undskylder igen, og jeg undskylder gerne mange gange og hele Aden.
»> men det der jura har jeg ikke forstand pa,
»> jeg ansker pa ingen mide at spille din og bankens tid,
»>

>» Sa haber det er i orden, at tilbyde en findelan 10.000 kr, ellers ma du oplyse mig dette, sa jeg ikke gar noget jeg ikke
mi, for jeg ansker pa ingen mide at gener nogle,
»> men hvad skal jeg gare, 600 kr. i timer var ikke nok.
»>

»>
»>
»>
»>
»>

Med venlig hiisen
Carsten Skaarup
Savej 5
3100 Hornbaek

Disse sider oven over er fremlagt dobbelt.
»> Side 127. 128. 129. 130
»>
Er alleræde på side 121. 122. 123. 124. 125. hviket fremgår tydligt
>»
>>>

Hvilket viser Lundgrens slet ikke har styr på deres klients Bilag
eller ikke vil have styr på klientens bilag og påstande.
Dette kan ikke undskyldes med en fejl, Som Mette Marie sagde
18-12-2018. Bilag 91. Punkt. 28. og at vi ikke har beviser Punkt. 42.
og det kan man forklare under vidne afhøring Punkt 48.
Dan Terkildsen sagde 13-08-2019. Bilag 115. side 1. Dan ville fremlægge
de nasty under proceduren, uden at sige hvad.
Emil Hald Windstrøm har ellers Bilag 93. Punkt 57. sagt den muntlige
forhandling ikke er lige så vigtig som den skriftlige er det.
Hvis det er rigtigt, er Dan Terkildsen jo bevidst ude på at skade vores sag
Side 130.
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Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.conn>
Til: kbn@lundelmersandagerdk
Cc: Morten Ulnk Gade <MUG@jyskebank.dk>, pb@Iundelmersandager.dk, peter_soerensen@ofir.dk
Til
Jyske Bank / Advokater / Bestyrelse

25. maj 2016 kl. 12.32
BILAG 81
LUNDGRENS

25/5 2016

I forbindelse med at Lund Elmer Sandager for Jyske Bank
ansker at f& af politi anmeldelsen, kan jeg ikke lade vaere med at taenke.
Politi anmeldelsen er jo belt grundlos, sS hvorfor bruge tid p£ at ville se den.

I det jeg jeg skal henvise til mine mange skriv,
med oprab til Jyske Bank om hjaelp til forstSelse, pS forklaring om Jyske Banks forretnings metoder, om onsker for Sbenhed
og se de bilag banken har lavet.
og Ian der er opiyst hjemtaget. og deretter omlagt.

Har jeg bet om indsigt, siden 2013 hvor jeg opdaget der var noget der var forkert.
Jyske Bank har p& ingen mSde ansket, at give mig akt indsigt.
Jyske Bank har pel ingen made vist, at anske en dialog,
som Morten Ulrik Gade bekraefter 26/4 27/4 og 23/5 for at naevne et par datoer.
Banken har ikke nogle kommentar, til mine breve, og at anmeldelsen er belt grundles.
Jyske Bank ensker ikke at afvise min p^stand, om at jeg ikke har har hjemtaget noget underleegende I3n, ti! nogle swap, som
Jyske bank bar bildt mig ind.

Har Skrevet til jeres Dirktor Anders Christian Dam og opiyst ham at Jyske Bank jo bare kunne tage et gebyr pS 250.000 kr.
bare for at dokumenter 2 p&stande i min anklage.

Har skrevet dem s£ mange gange, sa i ved om hvad.
Dirktor Anders Christian Dam, lader Morten Ulrik Gade besvare, mine breve, selv om ban som Dirktor, bor vide at Morten
er politianmeldt for medvirken, til at kunne fortssette, det anmeldte bedrageri.
Anders Christian Dam,/ bestyrelsen skal have besked, at banken er anmeldt / anklaget for bedrageri af mig. og at bedrageriet
bliver forsat.selv efter banken er opiyst om det.
JEG HAR IKKE HJEMTAGET NOGET UNDER UEGGENDE LAN kr. 4.328.000 i Nykredit
tilbudet er 20/5 2008
JEG HAR IKKE LAVET AFTALE om W015785999 15/7 2008
Denne her er lavet 16/7 2008 af ivske bank selv. uden noqen form for, samtale eller p& anden made at have feet
en accent
Jeg har derimod godkendt W015776999 15/7 2008 rente l&st tilbudet den dag hvor Jyske Bank rlngede mig op om jeg
ikke ville fastldse renten i Idne tilbudet.
Jeo Mr tilsendt en aftale 15/7 2008
Jeg har skrevet til Jyske bank mange gange, at jeg ikke onskede at forer sagen i retten,
jeg har tilbudt at sagen kunne forliges, og tiibudt at kunne undfade at lade Jyske Bank politi anmelde, hvis jyske bank
var interesseret. dette var Jyske Bank jo ikke, hvilket stemmer godt overens med brevet 26/4 2016 at anmeldelsen er heft
grundles.

Philip Baruch og Morten Ulrik Gade er blevet anmeldt for at tilbageholde beviser i sagen, swedes bedrageriet kunne fortsaette,
er vei ogsa helt grundlos.
Jyske Bank tilbageholder stadig den dokumention, for l£nets hjemtagelse,
og udbetaling af !&nct, samt lader faktucllc oplysningcr forsvinde,
som hvilket rente swap blev aftalt 15/7 og sendt 15/7 2008 swappen til det underlaegende l&ne tilbud af 20/5 2008

Jyske Bank har valgt hvordan de ensker at skabe overskud, hvilket er blevet et tab for mig.
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Selv om Jyske Bank ved at banken er anmeldt for bedrageri, og ogs3 hvorfor.
Si er Jyskes Banks eneste svar, 26/4 2016 at banken betrakter anmeldelsen som belt grundlos.

Fordi ingen bar 0nsket at femvise, den dokumention pi at linet 4.328.000 20/5 2008 er hjemtaget, og udbetalt, Samt den
swap aftale til lanet 16/7 2008 skulle vaere aftalt.

Nar anmeldelsen er belt grundles, og Jyske bank ingen bemaerkninger bar til sagen, eller at ville besvare, mine spergsmal.
Er anmeldelsen, si reelt ikke belt ligegyldig, eller ubetydelig,
Nir Morten Ulrik Gade igen 23/5 2016 skriver, at Jyske Bank ikke bar yderligere bemaerkninger.
er det si ikke fordi Jyske bank, ikke ensker at give indrammelser, men bare ansker sagen fart i retten. som er
bankens fortrukket sted at modes, med alle bankens stjerne advokater, ja dem kan jeg ikke bogligt hamle op med, men jeg
holder pa min ret.

Der er lavet et skriv om en del af anklagen klar, som i kan se, med bilag,
altsa hvis det bar interesse,
for jeg syntes ikke i skal se den, for si at sige at i ikke bar nogle bemaerkninger.
Hvis Jyske Bank er interesseret i at se, det jeg bar stykket sammen, si skal i bare skrive pi min mail, og vi kan aftale at
gennemgi det.

Jyske Bank kan ogsi bare vaslge at lade sagen kere ved domstoien,
hvis det er det banken ensker, og dette er bankens valg.
Jeg er bare blevet lidt sur nu, nir jeg kan konstatere at i fortsaetter bedrageriet, hvilket jeg hiber pi forstielses for.

0nsker banken at tale med mig er banken velkommen, jeg er ikke afvisende for at tale med en i banken.

Jeg tilbyder Jyske Bank at vise det jeg bar sat sammen siledes,
si jeg kan forkiare banken.
hvad jeg bar kunne finde ud af, belt uden hjaelp fra banken i forbindelse med min efterforskning.
Jeg kan tilbyde at modes med min Bankridgiver som jeg bar nu, si forkiare og viser jeg gerne hav jag bar fundet frem t'l.
Jeg er altsa bare et ibent menneske, jeg bar aldrig lojet i banken eller for banken.
0nsker Jyske Bank pi nogle made at modes med mig, si er banken velkommen

Mvh Carsten Storbjerg
Sovej 5. 3100
22227713 40333400

Skriv tekst her
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Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@grnail.com>
Tii: kbn@luncfelmersandager.dk
Cc: Morten ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, pb@lundelmersandager.dk, peter_soerensen@ofir.dk

25. maj 2016 kl. 20.00
BILAG

82

LUNDGRENS

Til direktionen Jyske bank
Hej
Fandt denne her her, et lille pift fra Politianmeidelsen, maske det er nok.
i forlaengelse af mail tidliger i dag.

. ^3

5,

E.

get opringning 15/7
bilag 60 W015776 Rente swap til tilbud bilag 31.4.328.000 15/7 2008 W015776999 lavet efter moffidgt
2008
bilag 59. W015776 Rente swap til tilbud bilag 31.4.328.000 16//7 2008 W015776998 lukkes
bilag 37. W015785 Rente swap ti! tilbud biiag 31.4.328.000 16/7 2008 W015785999 denne laver Jyske Bank, uden nogle
form for aftale eller accept, eller kontakt.

1.

bilag 31. Lkne tilbud 20/5 2008 4.328.000 Nykredit
bilag 11. Uine tilbud 6/5 2009 4.300.000 Nykredit Dette Ian hjemtages
bilag 35, mail, fra Jyske Bank Nicolai med Idne oplysninger. 19/2 2010 oplyser, om hjemtaget ten bilag 31.
bilag 36. mail, fra Jyske Bank Casperdam Olsen oplyser 9/1 2012 at det bagved laegende ten er sendret, fra et X1 mener
vel F1
bilag 28, mail til Nykredit 7/2 2016 til Nykredit om jeg har haft andre ten for, det som jeg har faet udbetalt 6/7 2009 p&
4.300.000
bilag 29, mail fra Nykredit 8/2 2016 Nykredit oplyser at jeg kun har har det ene ten, som jeg har nu 4,300.000 kr
Det er derfor jeg ensker at te dokumentation, selv om jeg har haft hjerne blodning, prever jeg at te styr pa om jeg er
bcdragct oiler ikke
Venligst Carsten

[Citeret tekst er skjult]

OMKRING BILAG 37.doc
32K
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OMWRiNC BILAG 37.
at Jyske Sank at dokumentere.
CS / Storbjerg Erhverv skulle have talt med JB enten telefonisk eller pa skrift at
bilag 37 16/7 2008 er aftalt.
CS bestrider at JB bar kontaktet CS efter 15/7 2008 for en ny rentefastsaettelse aftale til
underlasgende lanetilbud bilag 31.20/5 2008 (aldrig hjemtaget selv om JB pastar dette bilag 35)
CS er telefonisk blevet kontaktet bilag 60 15/7 2008 omkring rente fastsaettelse til underlaeggende
lanetilbud bilag 31. 20/5 2008
CS bestrider at JB har ringet eller afholdt nogle form for mode i forbindelse med en ny aftale
omkring bilag 37, JB har blot fremsendt bilag 37, uden forhand at indga en aftale med CS.
OMKRING BILAG 31.
^
\/
at Jyske Bank dokumentere.
CS / Storbjerg Erhverv skulle have hjemtaget lanct bilag 31. som NH skriver i bilag 35 at CS hari
lane oversigt.
>32_
CS bestrider at have hjemtaget lanet bilag 31. som er det underlasgende lan til bilag 60, og
efterfolgende det bilag 37,
^
Der ikke er indgaet en ny aftale i forbindelse med at aftale bilag 60 15/7 2008 er lukket bilag 59
er lukket ved bilag 59 16/7 2008 aftale om rente fastsaettelse til lanetilbud bilag 31. 20/5 2008
OMKRING BILAG 36.

ll^

at Jyske Bank dokumentere.
at CS / Storbjerg Erhverv skulle have hjemtaget lanet bilag 31, for derefter at omlaegge lanet til
bilag 11, som CDO i bilag 36. pastar
CS / Storbjerg Erhverv bestrider at skulle have hjemtaget lanet bilag 31. for derefter at omlaegge
lanet, til bilag 11 som CDO i bilag 36, pastar.
JB opfordres til at dokumenter, at JB ikke har lojet vildledt, for med hensigt,
at ville bedrage CS til at Jyske Bank, kunne fa en meget stor uberettet gevinst.
En gevinst der har pafort CS et betydeligt bade teoretisk og faktisk tab. for at bruge de ord
Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch i bilag 70. side 35 overst bruger.
Tabet overstiger den gevinst Jyske Bank har faet, ved at fa CS i en vildfarelse, som er
blevet udnyttet af Jyske Bank.
CS og hans familie har lidt store personlige tab ved under konstant prses at skulle afgive
mere og mere til Jyske Bank som salgs fuldmagter bilag 125, CS har vaeret syg efter
hjerneblpdning med mere siden 26/11 2009 og omkring frem til 2013 CS har derfor ikke
tidligere vaeret stand til at kunne gennemskue den vildfarelse han var sat i,

Igen s

Dette underst0ttes ved at selv
Advokat Soren Nav, som fik sagen der er anmeldt i 328/2013 Pengeinstitutankensevnet,
Advokat Thomas Schioldan Sorensen, som har staevnet Banken Sag BS 99-698/2015
Advokat Peter Sorensen, der har vejledt og stotte CS gennem hans Sygdom,
samt deltaget i nogle moder i Jyske Bank saledes Peter ville kunne huske for CS i det CS
hukommelse dengang, var ret darlig, og i ovrigt var syg ogsa grundet en depression.
Hverken 3 Advokater elter CS selv har kunne gennemskue, hvilket bedrag jyske bank har
udsat ham for, for ved bilag 28, 29 hvor CS selv syntes det ikke kan passe med datoerne.

Jyske Bank har lavet en vildfarelse som naesten kostede CS alt.
En Vildfarelse som Jyske Bank prover at udnytte frem til ar. 2028
Ved at benytte en aftale der aldrig er indgaet, uanset hvor mange and re fejl og tilbage
holdte oplysninger der ellers er i aftalen bilag 37. safremt en var indgaet og det
underlaegende Ian bilag 31 var hjemtaget.
Safremt dette lane tilbud bilag 31. var hjemtaget og indgaet med bilag 37.
hvilken Jyske Bank er staevnet for i sagen, findes der stadig flere forhold.
BS 99-698/2015, CS har forst kunne opdage at Jyske Bank hat loget i Biiag 3b og 36
Ved henvendelse til NK bilag 28 og bilag 29, februar 2016 at vaere blevet bedraget.
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Gmail - Fejl har ingen ISn eller rente sikring, lad venligst vasre at haeve

BILAG 83
LUNDGRENS

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

Fejl har ingen Idn eller rente sikring, lad venligst vaere at haeve
Carsten <carsten.storbjerg@gmaii.com>
Til: Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>
Cc: peter_soerensen@ofir.dk
Bcc: carsten.storbjerg@gmail.com

21. juni 2017 kl. 12.23

Har modtaget denne her i dag
Del oplyses igen som 25 maj 2016
at der ikke findes noget underlaegende l£n, pa 4.328.000 kr. eller noget omlagt l£n
Og rentesikring fra 16-07-2008 erfalsk, ikke aftalt med mig hverken skriftligt eller mundtligt
L£net skulle angiveligt skulle bare til et ikke hjemtaget eller udbetalt Ian
Det handler om et tilbud som ikke er accepteret
Jeg beder jyske bank om ikke at haeve til denne falske rentesikring
Men kan hverken g0re til eller fra, hvad jyske bank haever.

Mvh Carsten
God sommer
Sendt fra min iPhone
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Igen fremlægger Lundg sider der er mærket
at være andet bilag

Side 129.
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Gmaii - Fejl har ingen tdn eller rente slkring, lad venligst vsere at haeve

BILAG 8A
LUNDGRENS

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gma!l.com>

I [

Bilag 226.
Fejl har ingen Idn eller rente sikring, lad venligst vaere at haeve
Carsten <carsten.storbjerg@gnnail,com>
Til: Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>
Cc: "peter_soerensen@ofir.dk'' <peter_soerensen@ofir.dk>
Bcc: carsten.storbjerg@gmail.conn

21. juni 2017 kl. 12.49

Hej Morten
jyske bank

Undskyid det gik lidt staerk,
er p3 farten.
Der gores bare indsigelse og oplyses at bilaget erfalsk ej aftatt
Ligesom lanet der skrives som underlaegerde ten, ikke findes.

Bevisbyrden er loftet for at der ikke findes noget ten
Og den indg&et rentesikring for eventual underlaegende ten, som eraftalt 15-07-2008
Er lukket. Se bilag i min dagbog

Alle bilag er i min dagbog pa www.banknyt.dk

Du prover naturligvis ikke svare,
da et bestyrelse medlem frabeder
Sig henvendelser og at svare pa onske om beviser 31-05-2016

Men min dor er &ben for dialog om vi ikke skal fd lukket sagen.
Min advokat og revisor ved hvad der skal til.
Inventer igen gerne min personiige rSdgiver til frokost,
som skrevet p& havkatten, enste kontakt til jyske bank
God sommer:-)
40333400
Mvh Carsten storbjerg

Sendt fra min iPhone
> Den 21/06/2017 kl. 12.23 skrev Carsten <car3ten.storbjerg@gmail.com>;
>
>

> <image.jpeg>
>

>

> Har modtaget denne her i dag
>

> Det oplyses igen som 25 maj 2016

Igen fremlægger Lundgrens sider der er mærket
at være på andet bilag
Her ses det slet ikke at være på klagers fremlagte af 28-12-2018

>

> at der ikke findes noget underlaegende ten, pa 4.328.000 kr. eller noget omlagt ten
>

> Og rentesikring fra 16-07-2008 erfalsk, ikke aftalt med mig hverken skriftligt eller mundtligt
>

> LSnet skulle angiveiigt skulle here til et ikke hjemtaget eller udbetalt ten
>

> Det handler om et tilbud som ikke er accepteret

Side 138.

>
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Gmail - Fejl har ingen I3n eller rente sikring, lad venligst vaere at haeve

9/12/2018

Bilag 226.

> Jeg beder jyske bank om ikke at haeve til denne falske rentesikring
>

> Men kan hverken gere til eller fra, hvad jyske bank haever.
>
>

>
>

> Mvh Carsten
>

> God sommer
>

> Sendt fra min iPhone
>

Dette her af 09-07-2019
ses ikke at skulle være fremlagt
Se Bilag 225. fra 28-12-2018

Hvis Lundgrens fortalte klienten hvad lundgrens lavede kunne dette her
være undgået, men igen hvis det er planlagt at lave vildledning
er dette her en god måde at forvirre på
ændre i bilags nummer
fremlægge andre bilag
fjerne bilag deriblandt KLAGENS Bilag 62 og 63
fjerne bilag 64. bilags liste " Bilag 98."

"100. og 101."

ved at fremlægge nye bilags nr. og fejrne klientens påstande
Klagens Bilag 62. 63.
uden at fremlægge en forklaring for retten
uden at oplyse klienten herom
uden fremlægge en ny bilagsliste, efter at have fjernet Bilags listen Bilag 64
liger det den perfækte forvirring, for at klienten ikke skal opdage Lundgrens
plan, hvilket er at møde op i Viborg ret .30-09-2019. og 01-10-2019
Udne at have fremlagt en enste af klientens påstande, og fremlægge en sag
om dårlig rådgivning
med stor sansynlighed for bevidst at tabe. sagen på forældelse uden at have
påråbt svig og falsk samt ugyldighed deraf først
AT KLIENTEN OPDAGER LUNDGRENS ER I LOMMEN PÅ JYSKE BANK
ER LUNDGRENS EGEN SKYLD VED DERES DELTE BILAG 12
jYSKE BANK SKJULTE DET, OG DAN TERKILDSEN LOD SOM OM HAN
IKKE VISTE NOGET OM DET

Side 139.
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BILAG 85
LUNDGRENS

Til Jyske Bank
I.L Tvedes Vej 7
3000 Helsing0r

28-12-2017

Har modtaget brev. 27-12-2017
Hvor i der star, at vi handler med finansielle instrumenter
Dette er ikke korrekt, den pastaet aftale som der henvises til er FALSK.

Vi har den 20-05-2008 gennem Jyske Bank fact tilbudt fra Nykredit at kunne lane 4.328.000 kr.
(Bilag 31. side 1.)
Tilbudct cr givct med en tilbudsfrist (Bilag 31. side 3 ) 20-11-2008

Vi har lavet en aftale cm at safremt, vi 0nskede at optage dette lan i Nykredit pa 4.328.000 kr.
efterf0lgende aftalt at rentebytte dette med Jyske Bank. (Bilag 60.) W015776999
Denne aftale ertelefonisk indgaet. 15-07-2008
Safremt Jyske bank ikke kan fremlasgge 2 optagelse, hvor vi 2 gange aftaler at rente bytte, et l&n pa
4.328.000 kr. safremt dette onskes, ma den ene vsere falsk.
Den indgaet rentebytte aftale ( Bilag 60.) om at hjemtog vi det tilbudte lan, (Bilag 31) pa kr.
4.328.000 kr. i Nykredit, er efterfolgende lukket pr. 30-12-2008 ( Bilag 59. ) der er ikke
efterfblgende indgaet nogle nye aftale med mig, hverken skriftiigt eller mundtligt.
I den forsatte sag fra 2013 der startede som darlig radgivning,
er der saledes ikke overensstemmelser, med de af Jyske bank fremlagte oplysninger over for retten
og de faktiske forhold.

Jyske banks Bcstyrelsesmedlem som ogsa er advokat for jyske bank,
skriver saledes 10-09-2015 i et retsforhold,
at der findes et underlaegende lan pa 4.328.000 kr. til en aftalt rentebytte fra 16-07-2008
pa trods af at jyske bank ved tilbudet er udlobet 20-11-2008 (Bilag 31. side 3.) og igen 06-05-2009
( Bilag 11. side 3.) bliver bekraeftet at tilbudet pa de 4.328.000 kr. er bortfaldet.
Og at renteswappen 15-07-2008 var en afdaekning af rente risikoen pa det underlaegende
realkreditlan pa 4.328.000 kr, (Bilaget er Maerket A. 10-09-2015 )
Den Rentebytte som jyske bank pa raber sig, vaere den Jyske bank har lavet med mig 15-07-2008 og
som er godkendt 15-07-2008, men forst er sendt 16-07-2008
Dette er ikke sandt, i det j eg skal henvise til den af mig indgaet rentebytte aftale er ( Bilag 60. )
Side 1/4

Da vi i begyndelsen af efterforskning, konfronterer Jyske Bank med denne oplysning, var svaret
At Jyske bank blot bar ombyttet en indgaet aftale. (Bilaget er Maerket B. )
Der er pa intet tidspunkt lavet nogle aftaler omkring selve rentebytten, eller indholdet af denne, det
er saledes Usandt at der skulle vaere talt om indholdet og maden der beregnes renter.

Jyske bank tilbagcholder oplysninger i retsforholdet
om at den faktiske indgaet aftale ( Bilag 60. ) faktisk er lukket ( Bilag 59.) og der derfor ikke
Andes nogle aftale.
Sa nar jyske bank skriver at jyske bank bare bar rettet i en indgaet aftale (Bilag 60.) er dette at
rette i et aegte dokument, hvilket er FALSK efter aftaleloven, (Bilaget er Maerket C. )
Fakta er dog uanset hvad jyske bank pastar i Retsforholdet her (Bilaget er Maerket B.) kan det
ikke stemme, i det man ikke kan aendre i en aftale der er lukket, uanset om det efterfolgende skulle
blive aftalt, rentebytte aftalen af 15-07-2008 er belt og aldeles lukket ved ( Bilag 59. )
Hvorfor der er tale om Svig efter aftale loven, se ( Bilag J. 3 sider. hvad er SVIG, det samme star i
straffeloven )
Derfor nar Jyske bank 19-02-2010 ( Bilag 35.) skriver til mig mens jeg ligger syg med en
hjerneblodning. Og oplyser at jeg har et lan i Nykredit pa 4.328.000 kr. og en rente bytte af dette lan
i Jyske bank af dette lan.
Og nar Jyske bank igen 09-01-2012 ( Bilag 36. ) skriver til mig at jeg nu har omlagt det
bagvedliggende lan.
Sa er det efter min bedste overbevisning for at jeg ikke ma opdage noget mens jeg stadig er syg.
Hvor skulle Jyske bank, ellers nasgte mig aktindsigt, hvis det ikke var for at jeg ikke matte opdage
at jeg er udsat for SVIG, hvilket er det sagen mod jyske bank er oplyst aendret til.
Fakta er at jeg slet ikke har et lane behov, for tidligst efter 24-03-2009 (Bilaget er Maerket D.)
Saffemt vi ikke selv har midler.
pa dette tidspunkt er jyske bank allerede i gang med at beregne renter af lan pa 4.328.000 kr. som
ikke fmdes.

Jyske Bank ved vi pa dette tidspunkt kun har anmodet og aftalt en kassekredit, (Bilag 110.) som vi
har brugt, og betalt renter af.
At vi sa ved en efterforskning opdager at Jyske bank har overfort en gasld fra en anden virksomhed
er vi uforstaende overfor, der er tale om en konto vi ikke kan se, en konto vi ikke selv kunne hasve
fra.
Side 2/4

Jyske bank bar saledes uden aftale med Storbjerg Erhverv aps overflyttet en gaeld 28U.000 kr. fra en
anden virksomhed (Bilag 111.) det viser sig ved efterforskning at det er sarame konto nummer der
er anvendt til begge virksomheder, hvordan jyske bank kan lave dette, og hvilken lovgivning jyske
bank anvender. bar vi forsagt at fa svar pa, men Jyske Bank nasgter at svare pa noget.
Dette er saledes for at vise, at Jyske Bank bestemt ikke overholder alle regler og love,
Nar Jyske Bank blander flere selskaber sammen, og give dem samme konto nummer, og at jyske
bank uden nogle aftaler med selskabet, kan overflytter gaelden pa omkring 280.000 kr. (Bilag E og
F ) konto 5050-1354141 udtog 1 og konto udtog 2
Der er ikke optaget noget lan pa 4.328.000 kr. i Nykredit selv om jyske bank tilbageholder
sandheden, bade over for mig, men ogsa over for retten og mine advokater.
Tilbudet vax gyldigt til 20-11-2008
Pa trods heraf trsekker Jyske bank tinglysnings gebyr 66.400 kr. (Blag 113. side 3. ) 15-04-2009
Jyske bank trsekker ogsa lanesags formidling kr. ( Blag 113. side 3.) 16-04-2009
Jyske bank traekker 16-04-2009 ogsa en garantistillelse overfor Nykredit for lanet pa 4.328.000 kr.
og haever her 13.517,36 kr. (Blag 109.) pa trods at det ikke findes nogle anmodning om dette fra
Nykredit, og at nykredit intet kender til noget lan som Jyske bank for egen hand, roder rundt med
uden om Nykredit.

Problemet omkring svig og falsk bliver ikke mindre af at Jyske bank udnytter denne handling til at
kraeve Byggegrunden Bybjergvej 45 solgt. (Bilaget er Maerket G.) Dette er et krav som tydelig
gores 27-04-2011 Der er ikke tale om at det er noget Carsten selv har fundet pa.
Hvis jeg har lavet 2 rentebytter, og optaget lanet p& 4.328.000 kr. hvilket ikke er tilfseldet
Sa har jyske bank krasvet nedbragt dette underlasgcndc lan for en rentebytte, ved at kraeve
Bybjergvej 45 solgt, dette ved Jyske bank, da det er Jyske bank selv som har lavet tmglysning af en
oprykkende pant til Nykredit.
Da Jyske bank efter salget naegtede at modtage Provenuet for salget, gav Jyske bank mig et tab,
dette tab, er intet imod da Jyske bank slut 2015 lader Nykredit fa provenuet,
og herefter bevist fortsaetter med at haeve renter, pk den rentebytte, hvor Jyske bank patvang salg for
at nedbringe det (pastaet optaget Bilag 31. ) underlaegende lan, Jyske bank vaelger bevist at
fortsaette med at haeve renter via rente swap, pa af den af jyske bank kraevet nedbringelse, uanset
jyske bank mener (Bilaget er Maerket H. ) det kun var en opfordring, og jyske bank ikke har noget
ansvar, sa er vi uenige.

Side 3/4

Jeg kan i svrigt i dag 28-12-2017 konstatere at Jyske bank
27-12-2017 harhasvet
-81.345,55 og -1.337,92 I alt = 82.683,47 kr. W015785
Pa trods af at der ikke er noget lan at bytte renter af.
Pa trods af at jyske bank uden aftale med mig bar lavet en ny rente bytte,
hvilket ikke kunne opdages f0r tidligst 31/12-2009 da Jyske bank faktisk hsever et belob, sa saldo
svinder pa konto, det er her min hjeme bl0der. Og heller ikke her opdager jeg at jeg er udsat for
Svig.
Svig som har til formal at skjule at, hvis og safremt jeg onskede at lave en rente sikring pa et andet
tilbud, som jeg valgte var renten kun 2,4987 % saledes var renten det halve.
Se (Bilaget er Maerket I.) bilag er I ( Fra Nykredit tilbudet 6 maj 2009 Bilag 11. Side 1. )
Dette har Jyske Bank gjort alt for at jeg ikke matte opdage, men det gjorde jeg altsa,
dette og rneget andet er oplyst til min advokat, som nu oplyser til min ven Peter Sorensen at han
overhoved intet har fortalt til jyske bank om dette.

Jeg har oplyst min advokat at jeg var indstillet pa at fa talt om sagen, og om jyske bank onskede at
finde en losning, en af dem var at Jyske bank kunne indromme og sige undskyld, eller finde et andet
forslag.

Jeg skal i forbindelse med at min advokat ikke vi! forer svig sager mod jyske bank, oplys at vi
proccsskrift og cftcr Retsplcjelevens § 358 tilfojes alle nye forhold, da de har krydssende
effekt pa sagen, og samlet er forbundet med den anlagtc sag.

jeg anmoder Jyske bank inden 10 dage, tilbagebetale de 82.683,47 kr.
som Jyske bank netop har hsevet uberettet fra min konto,
Da det efter min opfattelse er svigagtig, hvis ikke bedrageri, at haeve renter af et lan, jyske bank selv
har kraevet nedbragt, med ca. 1.500.000 kr. eks. (Bilaget er Maerket G. )
(hvis lanet pS. 4.328.000 kr. altsa Andes et sted Nykredit sammen med rentebytten i jyske bank som
oplyst Bilag 35.)
De omtalte Bilag er alle vedhasftet brevet, og er en del af det sagen handler om.
Jeg har pa mange mader opfordret Jyske bank til dialog, og at svare pa mine beskyldninger, for hvis
jeg tager fejl, s& skai jeg geme give min uforbeholden udskylning, dette krasver at Jyske bank svare.
Mvh Carsten Storbjerg
Sovej 5. 3100 Hombaek

22227713 40333400

side 4/4
Stavekontroleret / rettet. 2 Januar 2018

BILAC 86
LUNDCRENS

Bestyrelsen Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg.
Kaere Bestyrelses Median.

07-08-2018
Rettet kopi

Bedes udleveres til den samlede bestyrelsen. i og Direktionen

Vedrerende denne sag som alle nok kender i hele Jyske bank koncernen.
En lille sag som startede i ankenaevnet 2013 sag. 328/2013
og herefter viderefort i Byretten som BS 99-698/2015 men som er aendret fra dMig radgivning til i
2016 en sag om svig og falsk.
Sagen er godt beskrevet pa Banknyt.dk ved div. link og opslag. (er vores dagbog, )

Er det virkelig ikke noget Jyske Bank selv syntes de skal holde op med, altsa at haeve renter, ved en
rente bytte af 16-07-2008 af et lan "tilbudt 20-05-2008”
Som hele ledelsen i Jyske Bank og alle i Lund Elmer Sandager ved, at vi Storbjerg Erhverv ApS
nu ved ikke findes, ”og ved at vi siden 2016 har vist dette” men som jyske bank fastholder findes.
Vil Jyske Bank ikke finde en der vil tale om det.
Og si holde op med at fortsastte dette svigforhold, der er korcnde pa lOende ar. i mod os.

Ingen i familien gnsker sagen. men vi er heller ikke ligefremt tilfreds med at blive udsat for et
fortsat bedrageri, som dette her svig efter straffeloven er.

Ilvad har vi gjort Jyske Bank siden i lyver, og fortsaetter med at haeve renter for et lan pa 4,328.000
kr. i udmaerket ved ikke findes, og som Jyske Banks ledelse mindst siden maj 2016 har vist, at vi
godt ved der intet lan som jyske bank pastar, er et underliggende lan, for en renteswap findes.

At forholdet fortsaettes med ledelsens kendskab, viden og accept, gor bestemt ikke sagen bedre.
Vi har bet om at modes med banken, og bet om at fa udleveret beviser pa at vi har lant disse
4.328.000 kr. i Nykredit, lige som vi har bet om bevis, som en bandoptagelse eller underskrift, pa at
vi har lavet en ny rente bytte 16-07-2008, og dette siden maj 2016.
VI er ganske tratte af sagen, og dette fortsatte efter vores opfattelse meget grove svig i mod os,
kunne jyske bank ikke idet mindste svare, dette her er for at opfordre til at vi modes og taler
sammen om sagen, eller i det mindste gennemgar tidslinjen, til date sammen.
Har Jyske bank ret i understaende, betaler vi gerne, men ingen i Banken vil jo hjaelpe med
opklaring, sa det har vaeret meget svaert at kasmpe det store og ulige styrke forhold.

1/5

SIG HVIS JYSKE BANK FASTHOLDER
At Jyske Bank intet gait bar lavet, ingen regler eller love bar overtradt.
At kunden Storbjerg Erhverv ApS har lant 4.328.000 kr. i Nykredit, og oplvs sk liee en dato
At Nykredit har amnodet jyske bank om en garanti pa 4.328.000 kr. vedr. et Lan fra Nykredit
At Jyske bank ikke har misbrugt nogle af de begraenset fuldmagter der er lavet, og givet til Jyske
Bank
At Jyske bank ikke har aendret i nogen bilag.
At kunden Storbjerg Erhverv ApS har underskrevet en hjemtagelses anmodning til Nykredit pa
4.328.000 kr, og oplvs hvilken dato
At kunden Storbjerg Erhverv ApS den 16-07-2008 har anmodet eller telefonisk 16-07-2008 aftalt
med jyske bank, at Jyske bank skulle lave en nv rentebytte pa kundes opfordring, pa nye 4.328.000
kr. klar, safremt kunden vaslger at optage et lan 4.328.000 kr. efter et Nykredit tilbud 20-05-2008
At kunden har omlagt ’’omlaegger et optaget lan” et bagvedliggende )An, som er optaget i Nykredit
pa 4.328.000 kr. og hvilket dato dette lan er aftalt omlagt, samt dato for selve omlaegningen.
At Jyske bank ikke har kraevet kunden skulle tvangssaslge grunden Bybjergvej 45, for at nedbringe
det lan kunde har optaget 03-07-2009 efter tilbud 06-05-2009, Som banken pastar er det
bagvedliggende lan til en rentebytte i jyske bank.
At Jyske bank ikke har haft noget med salget Bybjergvej 45 at gore.
At Jyske bank fastholder kunden selv har fundet pa at saelge Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde
At Jyske bank ikke selv har anmeldt og givet Nykredit oprykkende pant i Bybjergvej 45, og
samtidig har jyske bank rykket bagud i pantraekkefolge.
ALTSA Jyske Bank fastholder at banken ikke har lavet nogle bilag, ej heller har sorget for asndring
af pantraekkefolge, og fastholder at det er kunden selv der har aendret pant raekkefolge i Bybjergvej
45, uden jyske banks medvirken hertil.
At Jyske Bank kun har kraevet de sikkerheder, altsa at jyske bank kun har kraevet og taget det pant
som matcher den gaeld kunden faktisk har af reelle, faktiske lan
At Jyske Bank ikke har afkraevet salgs fuldmagter, pa flere ejendomme, uden dette har vaeret yderst
pakraevet, altsa der er ikke tale om nye sikkerheder eller salgs fuldmagter for gammel gaeld.
At ingen af Jyske banks medarbejder pa noget tidspunkt, har lojet over for deres kunde.
Hvis Jyske Bank mener og fastholder alt dette, og mere til.

Underskriv venligst at___________/_____ fastholder ovennaevnte, onsker sagen fortsat i retten.
Koncernledelse Bestyrelses__________________NAVN / Dato 2018 13 medlemmer
Retumeres underskraevet til Storbjerg Erhverv ApS
Att Anne-Marie Skaarup
Sovej 5. 3100 Hombaek.
Sa opgiver vi som kunde at forsoge at komme i dialog ved breve som dette, op opdateringer
sendt til koncern direktionen CEO Anders Dam / Ellers onsker vi stadig en losning, men NU

Vi onsker stadig at kurme finde en losning her inden vi rykker ind i retslokalet med vel nok en
ganske banal lille sag, som i sikkert syntes er morsomt, men sagen er til stor skade for familien bag.
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Kaerer Jyske Bank bade Koncernledclsen og Koncerndircktionen. 07-08-2018
BEDES udleveres til alle Koncernledelse medlemmer / bestyrelse, som stadig personligt, har ansvar
for bankens fortsatte svig forretning imod storbjerg Erhverv ApS mv. ogsa ved en dom for svig.
Sven Buhrkall (Formand)
Kurt Bligaard Pedersen (Naestformand)
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens A. Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk (Medarbejderrepraesentaint)
Johnny Christensen (Medarbejderrepraesentant)
Marianne Lillevang (Medarbejderrepraesentant)

Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

I gores hcrmcd alle 13 tnedansvarlig, for at vi udsaettcs for bevist Svig NU pa 10 cndc ar.
Er der noget som heist vi kan gore for at r&be jyske bank op, og fa Jyske Bank til at holde op
med at haeve renter ’’Swappe” ’’Bytte” renter for noget der ikke findes.

TAL NU MED OS.
Og lad os sammen gennem ga hele sagen i tidslinien, har vi ret, eller har jyske bank ret.

Vi onsker stadig at se om vi kan forlige sagen, ved i Jyske banks bestyrelse sikkert er ligeglade med
de sager i har, og lader jeres advokater fikse det.
Denne her sag kunne vasre lost allerede i maj 2016 dajeres jurister og advokater samt jeres leder
Anders Dam direkte blev oplyst at der ikke fandtes noget lan 4.328.000 kr. lige som de blev oplyst
at der var 2 rentebytte lavet, og vi ikke har godkendt andet end den forste, safremt lanet efter
tilbudet 20-05-2008 blev optaget.

Vi er selv om vi er sure over at Jyske Bank 29-06-2018 fortsatte svig forretningen stadig indstillet
pa at modes og lukke sagen.
Jyske bank hvis i vil lukke sagen, sa tal med os, vi er abne og udadvendte, og onsker bestem ikke
sagen som i.
Bare Jyske bank ikke fortsat, vil forsoge at snyde os, som da Philip Baruch 02-11-2016
forsogte at ville lokke os til et forliges mode, hvor den skjulte hensigten, som var at ville have os til
at indga en rente bytte pa det lan vi blev tilbudt 06-05-2009 til et andet projekt, et tilbud som vi
faktisk valgte at optage lan af, og derfor hjemtog 03-07-2009
For at kunne modes og lukke sagen har vi abne kort, Jyske Bank er sky Id i vi har haft store
omkostninger bla. til advokat grundet vildledning, derfor skriver vi stadig direkte for at spare pa de
pa vores penge, vi har Direkte og Indirekte tab grundet det, vi nu oplyser jyske bank laver.
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HAR F0LGENDEDE FORSLAG. 1. - 3

ER 22-08-2018 ikke modtaget retar

1. Alle i LEDELSEN Underskriv side 2. hvis Jyske Bank ensker sagen fortssetter i retten.

2. Forslag 1. Jyske bank betaler en kontant personlig skattefri erstatning, efter forslag
som i kan tale med os om, eller fa et belob af vores nye Advokat, som vi kan blive enige
om,
Samt opgore og tilbagebetaler Jyske hank til selskabet.
’’Swappen” med et tillaeg af procesrente fra dag 1. 01-01-2009 til betaling sker.
Senest opgjort til 2.199.522 kr. til 20-08-2018 inkl. procesrente
”det hsevede tinglysnings gebyr for lan 4.328.000 kr. fra dag 1. 15-04-2009 til betaling sker.
Senest opgjort til 119.474 kr. til 20-08-2018 inkl. procesrente
”det hsevede Sikkerhedsstilles for l&n 4.328.000 kr. Ifa dag 1. 16-04-2009 til betaling sker.
Senest opgjort til 24.318 kr, til 20-08-2018 inkl. procesrente
”det hsevede Lanesagsgebyr for lan 4.328.000 kr. fra dag 1. 16-04-2009 til betaling sker.
Senest opgjort til 42,308 kr. til 20-08-2018 inkl. procesrente
Alle advokat omkostninger som har vaeret nodvendige i forbindelse med sagen, og
de omstsendigheder i forbindelse med sagen. fra dag 1. til betaling sker. Ca. 475.000 kr.
Fra dag 1. menes procesrente fra forste dato belob skal betales
Kunden ma ikke have nogle omkostninger til skat eller andet, ved et forlig.

Dette indeholder at vi ikke g&r ned i alle de faktiske forhold eller andre tab, som folge af
sagen.
Vi far sammen ryddet op i oprab, og fjemer det som er muligt, (i fellesskab)
Og vil naturligvis glemmer den dariige oplevelse, og se frem af.
Vi vil ikke udgive nogen boger som tiltasnkt.
Vi vil ikke tale om denne oplevelse mere.
Jyske Bank undskylder IKKE eller indrommer ikke SVIG eller FALSK

3. Jyske bank kan forsla en laverer erstatning
Mod at Jyske Bank giver indrommelser og undskyldninger
Vi udgiver vores boger
Vi gennemgar vores tab og hvad Jyske bank har udsat os for, og matcher en erstatning ud fra
dette.
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Ved dette brev, 07-08-2018 er den samlede Ledelse i Jyske bank personligt underrettet,
Til brug for sagens videre forleb i retten, hvem bar kendskab og viden til det fortsatte svig.
SIDE 2. tilfaj de 13 navne, for ikke at misforsta Ledelsens holdning eller deres medvirken til Svig.
Bestyrelscns 13 mcdlemmer er hermcd alle oplyst
At have modtaget oplysning om den svig og falsk sag, at Jyske bank udsaetter kunde for et bevidst
forsat svigforhold, selv om banken ved der intet lan findes, hsever jyske bank pa lOende ar renter
for dette, banken er derfor i Ond tro, nar jyske bank ikke vil dokumentere dette l&neforhold pa
4.328.000 kr. som Jyske bank over for retten fastholder, som et optaget bagvedliggende kin, til en
rentebytte p& 4.328.000 kr. med Jyske Bank der er lavet 16-07-2008.
Ja sagen fylder meget og har odelagt 10 ar af vores liv, men med en mand der ligger syg efter
hjerneblodning. fortjener vel ikke Jyske Bank ogsa udsaetter os for svig, og forsoge alle mulige
madcr at ville skuffe i retsforhold for at tjene mest muligt.
INGEN KUNDE B0R UDS/ETTES FOR SADANNE FORHOLD.

Lad os nu sammen fa lukket denne sag
Selv om Koncembestyrelsen nok er ligeglade, som den ovrige Koncemledelse, bor ingen kunder i
Jyske bank udsaettes for svig, det har banken udsat os for, og udsaetter os stadig for Svig.
DETTE ER EN HANDSUDR^KNING TIL DIALOG
Bare jyske bank ville lukke denne sag, vil vi ogsa naturligvis med vores advokats godkendelse.
Men vi holder hvad vi lover, ogsa selv om det kun er mundtligt ©
I kan skrive til os pa privaten, eller allerhelst bare ringe. 22227713
VI 0NSKER SAGEN LUKKET,
OG 0NSKER JYSKE BANK OGSA DET, SA LUK DEN DA.
Vi korer stadig gerne belt til Silkeborg, for at fa en afklaring og lukket sagen, hvis jyske bank
koncemen onsker vi sammen finder en losning, for vi er iede og kede af at vi ikke kan fa dialog.
Har vi lant 4.328.000 kr. i Nykredit efter tilbudet 20-05-2008 og aftalt en rentebytte 16-07-2008
er det en ting, og vi skai betale.
Men har vi ikke optaget noget lan, sa har jyske bank ingen berettclse til at starte en rente
bytte, og haevc de dertil afledte betalinger.
Mvh
Direktor Storbjerg Erhverv aps.
Anne-Marie Skaarup
Sovej 5
3100 Hombaek

+45 22227713
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BILAC 87
LUNDCRENS

Jyske Bank
Juridisk afdeling
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

22-08-2018

Vedr. svig og falsk sagen BS 99-698/2015
Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S
for SVIG / bedrageri,

Vi sendtc koncernledelse i jyske bank en anmodning 07-08-2018
Dette var en opmaerksomhed pa bcstyrclscs ansvaret, for dette her fortsatte bedrageri mod os,
som efter oplysning maj 2016 er sendt til koncerns bestyrelse, ogsk dennes advokater.
Anmodning for at fa en underskrift fra de medlemmer af bestyrelsen, der onskede at sagen
fortsaettes over for en dommer.
1 enkelt traek. handler sagen om vi i Nykredit bar lant 4.328.000 kr.
Som jyske bank pastor, er et bagvedliggcndc lan for en rentebytte med jyske bank overfor retten.
Et pastaet lan 4.328.000 kr. som jyske bank alene siden vi oplyste bestyrelsen / CEO Anders Dam
25-05-2016 Og tilbod at betalc 250.000 kr. i gebyr, for beviser herfor.

liar valgt at haevet 423,961 kr, i renter for, selv om dette lan af kunde er oplyst ikke findes.
At jyske bank koncemen siden maj 2016 bar naegtet dialog med kunde, som siger at jyske bank
lyver at kunde bar lant 4.328.000 kr. i Nykredit

Dette efter Jyske Bank svarede 31-05-2016 pa en mail af 25-05-2016
“indholdet er oplyst Here gauge for som 03-05-2016 til Juridisk afdeling ”

Bestyrelsesmedlemmet Philip Baruch svare 31-05-2016 pa mail af 25-05-2016
Og skriver dette er pa vegne af Anders Dam, der ikke selv vil svare.
Selv om man er en stor maegtig og kraftfiild bank, bor man vacre en haederlig virksomhed.
Philip Baruch Skriver at lanet vi sporger til i mail 25-05-2016 var udbetalt
dog uden at Philip Baruch ville bevise bvad vi i mail 25-05-2016 beder om bevis for.

I stedei vaelger nu koncembestyrelsen, som mindst siden maj 2016 bar vist at vi ikke har optaget
no get lan, pa 4.328.000 kr. i Nykredit.
at jyske bank blive ved med at haeve renter, af et lan som banken pasta findes, men ikke vil bevise
DET ERET PROBLEM

Det er ogsa et problem at jyske bank bar fjernet bilag, rettet i bilag, byttet bilag ud.
Som en rente bytte, Jyske bank siger, er aftalt 15-07-2008 men fkrst lavet og sendt 16-07-2008
for dette her jyske banks pastaet lan i nykredit pa 4.328.000 kr.
Bestyrelsen ved at vi skriver 25-05-2016 at vi har godkendt en rente 15-07-2008
Bestyrelsen ved, at rente swap som er aftalt 15-07-2008 er lavet 15-07-2008
Lige som koncem bestyrelsen, ved at jyske bank uden aftale med os selv laver en ny rente bytte
16-07-2008 hvilken vi har oplyst, ikke er aftalt med storbjerg erhverv.

Dette vil jyske bank 31-05-2016 ikke svarer pa, men skriver kun at lanct er udbetalt.

Eftersom jyske bank i perioden eftcr bestyrelsen af kunde bliver oplyst
At kunde ikke har lant 4.328.000 kr. i Nykredit
Jyske bank pastar stadig de 4.328.000 kr. er optaget i Nykredit og rentebyttet med jyske Bank
Bankens bestyrelse vselger i perioden efter maj 2016. til nu.
AT Naegte, bevise over for kunde at de har lant de 4.328.000 kr. i Nykredit, som jyske bank pastar
er et underlaeggende lan, til en rentebytte, og nsegter at bevise at kunde har aftalt en ny rentcbytte
den 16-07-2008
Jyske bank bestyrelse vaelger at ignorer alle henvendelser med oplysninger fra kunden der siger at
Jyske bank rent faktisk laver og fortsaetter bedrageri.
Nar Jyske bank 28-06-2016, 28-12-2016, 28-06-2017, 27-12-2017 samt 29-06-2018
vaelger at haevc i alt 423.961 kr. i renter for dette pi staet lan 4.328.000 kr. i Nykredit
Ved en rentebytte i Jyske bank.
Og Bankens Bestyrelse ved der ikke fmdes noget lan
syntes bedrageri straffelovens § 279 om bedrageri stadig at passe til bankens handlinger.
”at man ved at vildlede nogen fir dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget
okonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding”

Om det er sa^rlig groft
At en bestyrelsen i en dansk bank godt ved kunden ikke har lint 4.328,000 kr.
og si ulligevel ladcr et bedrageri fortsaette, forelobig i over 2 ar eftcr bestyrelsen blev oplyst at der
ikke fmdes noget lan 4.328.000 kr. at bytte renter af, og jyske bank derfor uberettet har hsevet fra
kundes betroet midler i jyske bank, for netop dette lin
ALTSA TAGET renter for et lan, pi 4.328.000 kr. som bestyrelsen med sikkerhed ved ikke fmdes,
Vi i Storbjerg Erhverv syntes der er af saerlig grov beskaffenhed at jyske banks bestyrelse nsegter at
stanse et si klart og oplyst bedrageri imod kunde i Jyske Bank, OG BEDER OM DIALOG IGEN

Z-3

Vi forseger dertor stadig med dialog, som jyske bank kontinuerlig bar afvist siden raaj 2016
Hvis del stadig ikke lykkes og ma vi erkende at vi har pravcdc at komme i dialog men dette ikke
kan lykkes, hvorfor sagen snarest skal fortsjette i retten.
For vi er s& tratte af at prove at komme i kontakt med jyske bank i derme her lille sag.
Og kan vi ikke lose sagen ved forlig, ma sagen snarest processuel fortsaette, en sag om Bank SVIG
Vi vil bare f'orud for sagen kommer videre i retten
Geme have medlemmeme i koncemledelsen. hver isasr underskriver den side 2
i det rettede brev fra 07-08-2018 saledes vi ved 100 % hvem der stotter at Anders Dam ikke
indrommer og stopper et bedrageri imod jeres kunde Storbjerg Erhverv ApS
Hvis Medlemmeme af jyske banks bestyrelsen stadig naegter at stoppe med at haeve renter fra et lan
4.328.000 kr. som bestyrelsen ved ikke findes
Og at jyskebanken fortsat naegter dialog med kunde, om de forhold der er naevnt pa banknyt.dk og
andre steder, som gennemgang af bilag

SA MA SAGEN FORTSAETTE I RETTEN. FORTS/ETTES PROCESSUELT
Vi hverken kan eller vil leve med at Danmarks naest storstc bank laver svindel mod os
kunder, og tro banken er haevet over loven, bare fordi banken er sa magtfuld som jyske bank
nu er blevet.
Vil de medlemmer i jyske banks koncernbestvrelsen underskrive side 2. i brev fra 07-08-2018
og returnere det, til Anne-Marie Skaarup safremt medlemmeme ensker sagen fortsat i retten.
Jeg______________ 0NSKER SAGEN FORSATI RETTEN__________________underskrift og date________
Du kan ogsa underskrive her med henvisning side 2. da sagen skal foriiges eller indlcdes for retten

0nsker nogle i bestyrelsen at mdromme, at jyske bank siden 1. januar 2009 & til 29. juni 2018
Uberettet har haevet 1.495.730 kr. fra deres kunde, i rente for et lan banken ved ikke findes
Jeg ansker ikke laengere at vasre ansvarlig for dette afjyske banks fortsatte bedrageri imod bankens
kunde, og efter derme dato vil jeg geme fritages for ansvar.
Jeg medgiver kunden Storbjerg Erhverv at jyske bank uberettet at lavet og starlet rentebytte af et lan
pa 4.328.000 kr. i Nykredit som ikke findes, og i perioden 1 januar 2009 til nu har vildledt kunde til
at tro et sadanne lan fandtes
___________________ _______________________________ __________ 2018
Venligst underskriv
og
pafor dit navn her
Dato
Underskrives og returneres senest inden 10 daee. fra 22-08-2018
Til Dircktor Anne-Marie Skaamp Storbjerg Erhverv.
Sovej 5. 3100 Hornbaek
22227713
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LUNDGRENS

Jyske Bank
Juridisk afdeling / Koncernledelsen
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

19-09-2018
Rettet.

Vedr. svig og falsksagen BS 99-698/2015
Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S
for FALSK & SVIG / Bedrageri.

Undskvld men er bare sa rasende
0nsker en afklaring DOM eller FORT JG

K&rc medlemmcr af koncernledelsen.
Sven Buhrkall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens A. Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

Vi har skrevet til jer 07-08-2018 og gensendt det rettet, med brev igen 22-08-2018
Jyske banks koncernledelsc har stadig ikke svaret, eller reageret nogle af de henvendelser der er
tilgaet Koncernen og juridisk afdeling siden maj 2016.

Hvor vi oplyser koncernledelsen, utallige gange siden maj 2016 og til jeres advokater. samt dem i
Lund Elmer Sandager
At vi ikke har lant de 4.328.000 kr. som jyske bank pastar, og har ha;vet renter af siden 31-12-2008
At vi mener vi er udsat for bedrageri
Dette er lobende sket i, henvendelser til Jyske bank Havkatten, for vi blev blokeret der, men ellers
ved breve og mails pa disse datoer, for at nasvne et par.
10-05-2016. 17.51
16-05-2016. 17.12
18- 05-2016. 08.10
19- 05-2016. 11,48
19-05-2016. 12 16
25-05-2016.20.00
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21-06-2017. 12.23
21- 06-2017. 12.49
28-12-2017
02-01-2018, tilretten
18-05-2018
25-05-2018. 12.32
25-05-2018. 14.17
04- 06-2018. 16.04
05- 06-2018. 15.42
08- 07-2018
09- 07-2018
24-07-2018
07-08-2018
22- 08-2018

I dag bruger vi kun breve

Vi beder Koncemledelsen igen, her 18-09-2018 svare pa de fremsendte anmodninger
07-08-2018 & 22-08-2018 kopi vedlsegges af siderne der bedes imderskrives.
Safremt ingen i koncemledelsen vil underskrive, eller bankens koncernledelse ikke underskriver,
forstas dette til jyske bank mener at have ret i den genfremsendte side 2/5 fra 07-08-2018
Og stadig onsker en hurtig doms forhandling, som jeres advokater ved Kristian Ambjorn BunsNielsen skriver 24-01-2018
Dette er virksomhedens opfattelses, eftersom Jyske Bank Bestyrelsen forholder sig passive, og har
vaeret passiv siden maj 2016 og lader Jyske Bank fcrtsaette med at haeve renter af et lan pa
4.328.000 kr. som bestyrelsen et utal af gange er oplyst ikke findcs, og som koncemen naegter at
bevise findes.
Nar Ledelsen lader Jyske bank haeve renter 28-06-2016, 28-12-2016, 28-06-2017, 27-12-2017 samt
29-06-2018 for et l&n, 4.328.000 kr. som Jyske banks koncern holder fast i at kunden har lant, ma
Kunden Storbjerg Erhverv som et minimum forlange at jyske bank beviser dette.
Sagen handler stadig om:
Har Storbjerg Erhverv lant 4.328.000 kr. i Nykredit som jyske bank pastar, efter tilbuddet 20-052008 som er udleveret tii Storbjerg direkte af Jyske Bank
Og at dette lan sa skulle vaere et underlaeggende lan pa 4.328.000 kr. for en rentebytte / SWAP af
samme belob 4.328.000 kr.
Det nasste sporgsmal er om vi forst har aftalt og dernaest godkendt, at jyske bank 16-07-2008 laver
en ny rente bytte pa 4.328.000 kr. safremt det af jyske bank oplyste lan i Nykredit pa 4,328.000 kr.
bliver optaget/hjemtaget
Hvis intet af det som jyske bank har oplyst Carsten, mens han la syg med hjemeblodning, er sandt
er virksomheden, udover at vaere udsat for bedrageri, sandsynligvis ogsa pafort store tab bade
direkte og indirekte, banken har modtaget dentidligere afleveret tabs opgorelse fra 2017. (bliver
rettet)
2.

3

Der cr derfor vigtigt at bestyrelsen i jyske bank tager stilling, om bestyrelsen handler i god eller ond
tro, ved at naegte at svare deres kunde, Storbjerg Erhvervs mange hcnvcndelser og oprab, og
vedbliver at holdc fast i at jyske bank handler haedcrligt, ved at fastholde kunde til en rente swap
som Storbjerg Erhverv oplyser, er falsk, eller lavet ved svig falsk og udnyttelse.
Derfor heder vi igen om at jyske hanks koncernledelsc lever op til deres ansvar og svare
SAGEN 0NSKES FORTSAT PROCESSUELT, SAFREMT KONCERNEN LEDELSEN
FORTSAT VIL BEDRAGE OS.
De medlemmer af koncernledelsen som ikke mener at Konccrncn ledclsen g jyske bank bar
handle! forkcrt.
Bedes bare underskrive PUNK 1.
Dc medlemmer af koncernledelsen som vil give Storbjerg Erhverv ret 1
At jyske bank har optradt uhasderligt og vasret i ond tro, og at jyske bank har skaffet sig en
uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en
anden til en handling eller undladelse, hvorved der pafores dennc eller nogen, for hvem handlingen
eller undladelsen bliver afgorende, et formuetab, sa bedes de medlemmer som er enige heri
underskrive underst PUNKT 2.
Punkt 1.
Vil de medlemmer i jyske banks koncernbestvrelsen underskrive side 2, i brev fra 07-08-2018
og returnere det, til Anne-Marie Skaarup safremt medlemmerne onskcr sagen fortsat i retten.
leg_____________ 0NSKER SAGEN FORSATI RETTEN_______________underskrift og dato_______
Du kan ogsa underskrive her med henvisning side 2. da saeen skal forliges eller indlcdes for retten

Punkt 2.
Onsker nogle i bestyrelsen at indromme, at jyske bank siden 1. januar 2009 & til 29. juni 2018
Uberettet har haevet 1.495.730 kr. fra deres kunde, i rente for ct lan banken ved ikke findes
Jeg onsker ikke laengcre at vsere ansvarlig for dette af jyske banks fortsatte bcdrageri imod bankens
kunde, og efter denne dato vil jeg gerne ffitages for ansvar.
Jeg medgiver kunden Storbjerg Erhverv, at jyske bank uberettet selv har lavet og startet en
rentebytte af et lan pa 4.328.000 kr. i Nykredit som ikke findes, og i periodcn 1 januar 2009 til nu
har vildledt kunde til at tro et sadanne lan fandtes, og med teksten til punkt 2. se ovenover.
__________________
Venligst underskriv
og

_________________________
pafor dit navn her blokstavcr

______ 2018
Dato

Underskrives og returneres senest nv dato indcn 8 dage, fra 26-09-2018 til Storbjerg Erhverv
”FCopi af side 2/5 07-08-2018 og kopi af side 3. af 22-08-2018 var vedhseftet brev af 18-09-2018" det som herer rettet.

3.

Til Direktor Anne-Marie Skaarup (Storbjerg Erhverv.)
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Sevej 5. 3100 Hornbaek
22227713
Koncemledelsen kan ogsa som tilbudt
At indgd et forlig safremt bankens ledelse ikke 0nsker at paf0rer kunde og familien Here un0dige
lidelser, ved at fastholder kunden til det svig banken udsastter kunden for, ved at pasta jyske bank
intet gait bar lavet, og fastholde bankens uskyld, og sa blive ved med at hasve renter at et lan der
ikke Andes, for sa at lade en dommer afgore sporgsmal omkring Jyske banks hacdcrlighed
Vi er ikke bekendt med biiag, der viser at Jyske bank 0nsker og er indstillet pa at ville indga det
tilbudte forlig, derfor bar vi skrsevet til vores advokat 30-08-2018 for at fa en losning, eller at vi far
en dom, da vi vil have lukket sagen, dom eller forlig.
Vi skriver
’’Sagen er til stor psyktsk skade for vores families sammen liv.
og meget 0kono1ni.sk belastcnde for vore dagligdag
vi onskcr at fa lukket sagen ved forlig NU
Eller at der laves processkrift og far den reltet svig sag indbragt for retten.
For at der kan opnas en dom.” KOPI vedhaeftet 18-09
”Vi syntes jyske bank bare traekker tiden, og ikke vil indromrne eller betale det vi tilbyder at ville forlige sagen med.
Mener derfor tiden er klar til og fit indledt sagen rigtig overfor retten, da jyske bank jo stadig forts a;tter svig imod os.
0nsker derfor at brugc tiden pa sagsanlseg imod jyske bank for svig og falsk.
Er ved at klargore tidslinjen
Som indeholder breve fremsendte oplysninger til jyske banks koncembestyrelse, hvilket gcrne skulle bevise at koncemledelsen, ved
passivitet er bevidst og medvirken til at sagens svig mod os fortsasttes, og at bestyrelsen derfor er ansvarlige herfor.
Opdater og retter samtidig tabsopgorelsen.
Er do enig ? i
At vi skal indlede sagen imod jyske bank for svig nu, for at fa banken og ledelsen domt.
Bedste hilsner

Anne-Marie Skaarup

Alexander Skaarup

Carsten Skaarup ” KOPI vedhaeftet 18-09

Familien er stadig indstillet pa et forlig som tilbudt.
0nsker banken en forhandling omkring det tilbudte cr cn indr0mmelse som punkt 2. onskeligt samt
en gennemgang af tidslinje, og tab som folge heraf.
Et forlig indebaerer ogsa at vi far ryddet op i fortiden og ser fremad, altsa sletter hvad muligt og
straks fjemer reklamer pa biler, hvilket kan ske umiddelbart efter et forlig.
Vi er i ovrigt ligeglade med teksten, det kan skrives pa 1. side og bor ikke tage mere end 10
minutter at skrive, safremt jyske bank onsker sagen lukket, men ikke vil indromrne svig & falsk
Forlig som opfvlder vores betingelser kan godkendes, sa opfylder vi dem vi bar undersknevel til
vore adv, blandt andet at vil ikke iaenger taler eller skriver om sagen, der bar fyldt og fylder meget.
Hvad bar vi gjort jyske bank siden vi skal udsaettes for det fortsatte bedrageri i forlobet 10 ar-.
Mvh Storbjerg F.rhvcrv. ApS Sovej 5. 3100 Hornbaek 22227713
4.
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LUNDGRENlc:

Storbjerg ErKverv ApS
Carsten Storbjerg Skaarup
Juridisk afdeling

Sendes pr. e-mail:

Vestergade 8-16

carsten. stor bj erg@ gmai l. com

DK-8600 SUkeborg
Telefon 89 89 24 46 (Direkte)
Telefon 89 89 89 89 (OmstiLLing)
Fax 89 89 24 35
mug@]yskebank.dk

se her bilag 96. og jyskebank.dk
side
Ref. 64093
17.11.2015

Storbjerg Erhverv ApS og Carsten Storbjerg Skaarup
Herved anerkendes modtagelsen af Deres skrivelse af 4. november 2015.
jeg bar forelagt Deres henvendetse for bankens Erhvervsinkasso afdeling og Helsingdr afdeling, hvorfra jeg ligeledes bar faet en orientering om sagen.
Indledningsvis bemaerkes folgende:
I Deres brev bar De vedlagt en kopi af et brev af 17. august 2015 til banken, idet De samtidig i Deres brev af 4. november 2015 anfprer, at De ikke fra banken bar faet noget svar
pa brevet af 17. august 2015.
Det skal hertil bemaerkes, at banken ikke ses at have modtaget det pagaeldende brev af
17. august 2015. Banken bar derfor ikke baft kendskab til indholdet heraf f&r modtagel
sen af Deres brev af 4. november 2015.
I det foLgende vil banken s&ge at besvare Deres klagepunkter fremfprt i savel brevet af 4.
november 2015 som i brevet af 17. august 2015.
Vedrorende Peres bemasrkninger om manglende mpdtagelse af salgsproyenu vedrorende
ejendorrirnen Bybjergyej 45, JEspergaerde, og tab af renter:
Det fremgar af Deres skrivelse, at De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS er af den opfattelse, at banken er skyid i og bserer ansvaret for, at provenuet fra salg af Storbjerg Er
hverv ApS" ejendom til HeLsingpr kommune tilsyneladende endnuikke er blevet afregnet
fra kommunen og anvendt til. ned bring else af selskabets lan.

SWIFT Code 1YBADKKK
CVR-nr. 17616617

AS-

O )YSKE BANK

Side 2
17.11.2015
Banken er ikke enig i Deres bemaerkninger.
Nedenfor f<alger en oplistning af sagsforlobet:
I forbindelse med Storbjerg Erhverv ApS' salg af ejendom udbad Birgit Such Thuesen, ]yske Bank, sig ved e-mail af 13. maj 2013 og skrivelse af 18. juni 2013 til Dem naermere
oplysninger om og dokumentation for salget af selskabets ejendom til kommunen samt
oplysninger om, hvorledes kobesummen var betalt.
Som bekendt har Nykredit fdrste prioritets pant i ejendommen og Jyske Bank anden prioritetspanti ejendommen.
Ved e-mail af 18. juni 2013 rettede Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, henvendelse til
Jeppe Buhl Rasmussen, Helsingpr kommune, med anmodning om orientering omkring
ejendomshandlen vedrprende ejendommenBybjergvej 45, Espergserde, hvor kommunen
kpbte ejendommen tilbage, idet Jyske Bank er panthaver i ejendommen.
Ved e-mail af 28. juni 2013 til Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, fra advokat Spren Narv
Pedersen, som efter det oplyste repraesenterede Dem og Storbjerg Erhverv ApS, blev det
omkring provenuet fra salget af ejendommen Bybjergvej 45 af advokat Spren Narv Peder
sen oplyst, at kommunen mundtligt havde meddelt, at kobesummen (stor ca. 1,5 mio.
kr. med fradrag af skyldige ejendomsskatter, eller i alt ca. kr. 1,2-1,3 mio.) vtlle blive be
talt den fplgende uge.
Ved e-mail af 1. august 2013 fra Jeppe Buhl Rasmussen, Helsingpr Kommune, til Birgit
Buch Thuesen, Jyske Bank, blev det oplyst, at Helsingpr forestillede sig, at kpbesummen
skulle overfdres til Jyske Bank.
Ved e-mail af 19. august 2013 fra Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, til Dem, blev det bekraeftet, at det var aftalt, at De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS skulle tage kontakt til
Nykredit og fa en aftale omkring fordeling af provenu fra salg af grund pa Bybjergvej.
Ved e-mail af 20. august 2013 fra Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, til jeppe Buhl Ras
mussen, Helsingpr Kommune, opfordrede banken Helsingpr Kommune til at tage kontakt
til Nykredit som fprste prioritets panthaver i ejendommen. Banken oplyste endvidere om
kontaktperson hos Nykredit, herunder oplysninger om telefonnummer og e-mail adresse
pa den pagaeldende relevante medarbejder hos Nykredit.

G JYSKE BANK

Side 3
17.11.2015
Ved e-mail af 28. august 2013 fra Birgit Buch Thuesen, jyske Bank, til Dem, opfordrede
banken Dem pa ny til at tage kontakt til Nykredit som fprste prioritetspanthaver i ejendommen med henblik pa fa lavet en aftale med Nykredit.
Det blev i den forbindelse fra bankens side oplyst, at der fra Storbjerg Erhverv ApS' side
skulle laves en aftale med panthaverne, Nykredit og ]yske Bank, ligesom det blev oplyst,
at det er panthaveme i prioritetsrsekkefdlge, som bestemmer, hvor stort et belpb, som
krseves til afvikling pa de respektive lan i ejendommen.
Endvidere blev det oplyst, at nar De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS har faet en aftale
pa plads med Nykredit, skal der laves en aftale med Jyske Bank omkring den del af provenuet, som Nykredit ikke kraever anvendt til nedbringelse af lanet i Nykredit.
Dette budskab blev gentaget i skrivelse af 7. januar 2014 fra Birgit Buch Thuesen, Jyske
Bank, til Dem.
Banken har saledes adskillige gange undervejs i hele forl®bet opfordret Dem til pa vegne
af Storbjerg Erhverv ApS i forste omgang at kontakte Nykredit som fprste prioritets panthaver i ejendommen med henblik pa at fa lavet en aftale med Nykredit, hvorefter der nar aftalen er pa plads med Nykredit - skal der laves en aftale med Jyske Bank.
Det skal i den forbindelse bemserkes, at Jyske Bank pa intet tidspunkt er blevet kontaktet
af Helsingor Kommune, Nykredit eller den advokat, som berigtiger ejendomshandlen,
med henblik pa, hvorvidt banken vil frigive sit pant i ejendommen og i givet fald pa hvilke
nsermere vilkar dette skal ske,
Banken er naturligvis indstillet pa at s©ge at medvirke til en losning, nar De pa vegne af
Storbjerg Erhverv ApS har faet klarlagt forholdet til Nykredit, jf. ovenfor, ligesom at det
forudsastter, at banken herefter bliver praesenteret for et konkret og fyldestgbrende beslutningsgrundlag med henblik pa bankens stillingtagen til, hvorvidt banken vil frigive sit
pant i ejendommen og i givet fald pa hvilke naermere vilkar dette skal ske.
Vc-diorende Peres bemar kninaer om renteswapaftalen:
Da der nu pagar en verserende retslig tvist meltem banken og Storbjerg Erhverv ApS angaende den meltem banken og Storbjerg Erhverv ApS indgaede renteswap aftale, finder vi
det rigtigst, at henvendelser, der har berpring til denne retssag, gar gennem selskabets
advokat og bankens advokat i sagen.

Bilag 226.

1

Dan Terkildsen lovede 03-04-2018 at kontakte
Jyske Bank for at får retuneret de 2 fuldmangter der
er uden begrænsning, dem af 18-12-2018.

O JYSKE BANK

der her nævnte er fra 28-07-2013, og var alleræde
af Jyske Bank inkasso afdeling blevet kasseret da
der var taget advokat forbehold, dette måtte kunde ikke.

Side 4
17.11.2015

Vi skat derfor opfordre Dem til pa vegne af St orb} erg 'Erhverv ApS at tage kontakt tit setskabets advokat, som i givet fatd ma rette henvendelse til bankens advokat herom.
Ve dt drende Peres bemaerknineer om salgsfutdmaeter:

se her bilag 95 & 96.
side 169 til 172

Storbjerg Erhverv ApS har tidligere den 28. juli 2013 til banken afgivet salgsfuldinagt
vedrprende ejendommen Bybjergvej 43, Esperg^rde, som er pantsat til banken.
De har tillige den 28. juli '2013 personligt til banken afgivet salgsfuldmagt vedrprende
ejendommen Spvej 5, Hornbsek, som er pantsat til banken.
Vi forstar Deres henvendelse saledes, at De personligt og pa vegne af Storbjerg Erhverv
ApS Onsker at tilbagekalde disse fuldmagter.
Banken skal nerved bekrasfte, at salgsfuldmagtet ne er tilbagekaldt og ikke leengere er
gseldende. Dette gselder bade salgsfuldmagten afgivet af Storbjerg Erhverv ApS vedrprende ejendommen Bybjergvej 43, Espergserde, og salgsfuldmagten afgivet af Dem per
sonligt vedrarende ejendommen Sdvej 5, Hornbaek.
Vedt 0iei ide Petes bemserkninger om aktindsigt:
Vi forstar Deres henvendelse saledes, at De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS onsker indsigt i oplysninger mv., der relaterer sig til Storbjerg Erhverv ApS, herunder indsigt i korrespondance mellem banken og Nykredit vedrprende lan og renteswap aftale i regi af Stor
bjerg Erhverv ApS.
For god ordens skyld bemaerkes, at indsigtsretten efter persondatalovens regler ikke omfatter oplysninger om juridiskepersoner, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber,
da der ikke er tale om personoplysninger i lovens forstand.
Da der som nsevnt ovenfor pagar en retslig tvist mellem Storbjerg erhverv ApS og banken
vedrprende renteswap aftalen, finder vi det i dvrigt mest hensigtsmsessigt, at eventuel
anmodning om kopi af materiale til brug for retssagen gar gennem selskabets advokat
og bankens advokat i sagen.
Vi skal derfor - jf, ogsa ovenfor - opfordre Dem til pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS at
tage kontakt til selskabets advokat, som i givet fald ma rette henvendelse til bankens ad
vokat herom.

Side 159

© JVSKE BANK

Sides

17.11.2015
For god ordens skyld skal bemaerkes, at banken er af den opfattelse, at banken ikke er
forpligtet til at imodekomme anmodningen herom fra Stcrbjerg Erhverv ApS.
I gvrigt

Baitkerr skal i ovi igt henvise til de af banken tidligere afgivne svar i den nu afsluttede sag
ved Pengeinstitutankensevnet samt bankens svar i processkrifter i den verserende retssag ved retten i Viborg meLlem Storbjerg Erhverv ApS og )yske Bank.
Afslutning:
Banken finder det hensigtsmaessigt at soge at skabe en faetles konstruktiv dialog mellem
parteme.
Dette tillige med henblik pa at undga eventuelle misforstaelser i fremtiden og i pvrigt
med henblik pa i videst muligt omfang at spge at gavne den fremtidige dialog mellem
banken og Dem/Storbjerg Erhverv ApS. Bankens Helsingpr afdeling vil derfor i den naermeste fremtid tillade sig at kontakte Dem med henblik pa at aftale et modetidspunkt for
en nasrmere drpftelsc i banken.

Venlig hilsen

Morten LI Irik Gade

Nykredit
KaJyebod Brygge 1-3
1780 Kobenhavn V
Tlf. 44 55 10 00

Nykredit

BILAC 90
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Ejendomsnr.: 1344714

CPR-nr.; 27374476
CPR-nr.:
Lantager: AAB Elvagten 1 ApS___________
Ejendommens matr.nr.: 1 ar
Ejendommens beliggenhed: Bybjergvej 43
4,300.000
Lanebeldb DKK:

Garanti for forh&ndslSn
I anledntng af, at Nykredit har bevilget forhSndsl^n I ovennaevnte ejendom, afgtver
undertegnede falgende garantlerklffiring:

VI garanterer, indtil lanet overgar til endeligt Ian som selvskyldnerkautionist, for
forpllgtelserne ifalge pantebrevet opfyldes,
eventuelle forfaldne terminsydelser pa Ian hos Nykredit i samme ejendom
betales, og
eventual berammet tvangsauktlon begaeret pa grundlag af Ikke betalte
ydelser pH
foranst§ende rettlgheder afvaerges,
laneprovenuet kun frigives i rater til lantager i det omfang, der
sker f0erdigg0rel$e af byggeriet.

at
at
at

at

Endvldere garanterer vi som selvskyldnerkautionist for llnets indfrlelse belt eller
delvlst, nSr Nykredit fremsstter anmodnlng herom,
pantebrevet Ikke Inden 6 maneder efter llnets udbetallng er indleveret til

hvis

Nykredit I endelig tinglyst stand uden praajudicerende retsanmaerknlnger,
eller
byggeriet Ikke er pabegyndt inden 6 maneder fra dato, eller
det Ikke Inden 2 Sr fra lanets udbetallng godtgpres, at byggearbejderne er
afsluttet pi lovlig vis, eller
ejendommen efter fuldfprelsen Ikke frembyder den efter Nykredits vurdering fornpdne sikkerhed under hensyntagen til de lanegraenser, der var
gaeldende pi tilbudstldspunktet, og de vllkSr, der var Indeholdt I tllbudet,

hvis
hvis

hvis

□ hvis

og tillige - hvis afkrydset:
lantager ikke inden 6 maneder efter lanets udbetallng bar opneiet endelig
tinglyst adkomst pa grunden,
lantager Ikke inden 6 mineder efter llnets udbetallng har opnlet bygge-

□ hvis

og/eller igangsoetningstilladelse.
de vllklr, der er fastsat I llnetllbuddet Ikke er opfyldt

□ hvis

Garantien kan opsiges af os med 3 maneders varsei, og I si fald garanterer vi som
selvskyldnerkautlonister for, at lanet Inden denne frlst vll bllve Indfriet.
I
Garantien omfatter eventuelle restancer pa liner og samtllge omkostnlnger som
Nykredit plfpres I forbindelse med en retsforfdlgning mod pantet eller llnet, eller i
forblndelse med indfrlelse af llnet.
Som gafantlstiller:

I

i

Q-p'z?'Qeo^

i, firman&vn gg underskrifter

Garantien frigivet den:

Date, stempel og underskrift

I

Bilag 226. Bilag 226.
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Meddeletse om pantsaetning
BILAG 91

Undertegnede:
El Vagten A/S
S0vej 5
3100 Hornbask
bekrsefter Kerved, at samtlige de os tilhdrende anparter i AAB Elvagten
1 ApS i alt nommeltl25.000,00 kr. i KenKoldtil sserskilt sikkerhedsstillelse er pantsat til Jyske Bank A/S. Pantsaetningen omfatter tillige
enhver udlodm'ng af ordinasr eller ekstraordinasr udbytte og enhver
udlodning i forbindelse med kapitalnedsa^ttelse med udbetaling til anpartshaver eller disses stedfortraedere.

Dato

LUMDGRBMS

Underskrift

Det bekraeftes,
®
at pantsaetningeiter noteret og indict i selsfeabets fortegnelse
over anparts havers.
•
skjyske Bank A/S vil Tnodtage indkaldelse til generalforsamling,
hvis dagsordenen inde holder forstag til aendring af kapitalforholdene
ved|§#ts£gndringer.
o
at ethvert ©trdmasrt eller ekstraordinaert udbytte eller udlodning
fra selskabet skal sendes til ]yske Bank.

Dato

Underskrift
Carsten Storbjerg Skaarup

Side 162.

ISO

ELVagten A/S
S0vej 5
3100 Hombsek

I. L, Tvedesvej 7
DK-3000 HeLsmg^r
Telefon 89 8917 73 (Direkte)
Telefon 89 89 18 00 (OtristiLLmg)
Telefax 89 8918 01
casper-dam(5)jyskebank.dk
www.iyskobank.dk

10.02.2011

Meddelelse om pantseetning
]eg vedtsegger meddelelse om pantssetning somjeg beder jer underskrive og retumere til mig.
Kopien kan I beholde.

Venlig hilsen

Side 164.
SWIFT Code JYBADKKK
KE013S

CVR-nr. 17616617

5/12^018

Gmail - SV:Sp0rsm3l om at line og kurssikring
BILAG 92
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Peter Madsen <peter.madsen666@gmail.com>

Bilag 226.
SV:Sp0rsmdl om at Idne og kurssikring
BRFkredit kundecenter <kundecenter@brf.dk>
Til: peter.madsen666@gmail.com
Cc: "peter.madsen666@gmaii.com" <peter.madsen666@gmail.com>

21.

September

2017 ki. 15.08

Hej Peter
At hjemtage og optage et ian er det samme. I begge tiifselde optager du ian. At hjemtage kommer af at du vaelger at gere
brug af ettilbud.
Du .betaletrenter fra det tidspunkt Janet er udbetalt pa..
Hvis du laver en kurssikring aftaier du samtidig en dato for hjemtagelse af l&net...sa jeg forstar ikke dit spergsm&l med om
man kan det ene uden det andet.
Jeg vil forests dig at ringe ind til vores kundecenter pS tlf 7010 2100, hvis du harflere sporgsmSI, eller g£ ind pi BRF.dk,
hvor du laese meget mere omkring optagelse af lin i boligen.
Venlig hilsen

Stig Gervig
Kunderadgiver
BRFkredit

De af klager fremlagte bilag er 666@ er skjult,
dette er Lundgrens ligeglage med. LUNDGRENS BESTEMMER

T +45 70 10 21 00
Klampenborgvej 205 | 2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 13 40 98 38
En god ven af huset - se mere pa brf.dk
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager e-mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det hurtigst muligt og
slette den uden at videresende eller kopiere indholdet. 0nsker du at klage over BRFkredit klik her. En kiage kan ogsa indgives til
Realkreditankenaevnet eller Finanstilsynet. Kunder med bopasl i EU, kan ogsa benytte EU-Kommissioners online klageportal
ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage til EU-kommissionens klageportal skal marladressen juridiskjyngby@brf.dk angives.

-------------------- Oprindelig meddelelse-------Fra: peter.madsen666@gmail.com
Modtaget: 21-09-2017 12:01:16
Til: brfkredit@brf.dk;
Cc: peter.madsen666@gmail.com;
Emne: Spprsmal om at lane og kurssikring
Hej med jer i kreditforeningen
taenker i nemt kan svare.

Igen her ses Lundgrens at være ligeglad med at
klienten har sat minus over retsen ned af
og fremlægger dele af bilag uden at klienten ønsket dette
det er utroligt klienten skal have så store problemer med
Med lundgrens advokater

Roder rundt med nogle tilbud pi boliglin.

Syntes der bruges lidt forskellige ord omkring det at hjemtage et ian i en kreditforening.
Vil gerne sparger om det at hjemtage et lin, ikke er det samme som at optage et Ian?
?

Hvis jeg nu beslutter mig for at ville hjemtaget et lin
Hvilken dato ska! jeg sa betale renter fra?

Bilag 164.

https://mail.google.corn/mail/u/0?ik=576582d2e3&view=pt&search=all&perTTimsgid=msg-f%3A1579154704133045989&sirnp!=msg-f%3A1579154...
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Bilag 226.

Gmail - SV:Sp0rsmdl om at ISne og kurssikring

1. Eller 2.

Eks.
Hvis jeg beder om at hjemtage lanet en fredag, og provenuet fra salget af de bagvedliggende obligationer, ferst udbetales
mandagen efter
(hvis kurssikring ikke laves, betyder det lidt)

1.
Skal jeg s& betale renter fra den fredag, hvor obligationerne er blevet solgte og lanet faktisk er blevet hjemtaget?

?
2.
Eller skal jeg ferst betale renter fra den dag, jeg fctr provenuet efter hjemtagelsen af Icinet udbetalt?

?
Det er nent en forskel pa 3 rente dage

Hvis jeg enske at lave en kurssikring af et tilbud
Og ikke hjemtaget l&net,
koster det s& noget?

?

Gebyr som 0,1 %
eller 0 kr.
Haber det er lige til svare pa.
Ellers er et link, til et sted det forklares fint.

Et sidste spergsmcil
Hvis jeg beder om et Ian bliver Hjemtaget.
Hvor mange dage gSr der sa typisk fra jeg underskriver en anmodning om udbetalin og hjemtagelse.
tii obligationerne bliver solgt?

?

Sparger da en kurssikring koster lidt.
jo flere dage jo mere kan kursen pa de obligationer som ligger bag et hjemtaget Ian svinge, og en kurssikring kan blive
overvejet.
H&bcr I kan nS at svarc tilbage i dag
Mvh Peter

Side 164.
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Akut Elvagten
Fra:

Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 29.juni2011 16:13
Til:
Carsten Skaarup
Emne: Overblik over sikkerheder

Hej Carsten
Tak for brandpolicen.
Jeg vil lige prove at give dig et overblik over hvad du bar stillet af sikkerheder:
3.000. 000 kr. i dit private hus, som dels ligger til sikkerhed for dit private engagement i
Jyske Bank, bestaende af 2.400.000 kr. i Prioritetskredit og 105.000 kr. i privat kredit.
Derudover ligger det ogsa til sikkerhed for gaeld i Storbjerg Ejendomme ApS og El
Vagten A/S
2.000. 000 kr. i Bybjergvej 43 og 45, som ligger til sikkerhed for Storbjerg Ejendomme
ApS
500.000 kr. virksomhedspant med pant i bl.a. fordringer/debirtorer og lager. Det ligger
til sikkerhed for bade El Vagten A/S og Storbjerg Ejendomme ApS
Transport i dit private tiigodehavende og El Vagten A/S's tilgodehavende i Storbjerg
Ejendomme ApS til sikkerhed for Storbjerg Ejendomme ApS
Tilbagetraedelseserklaering i ovenstaende tilgodehavender til sikkerhed for Storbjerg
Ejendomme ApS
Personlig kaution og kaution af El Vagten A/S overfor gseld i Storbjerg Ejendomme ApS
Personlig kaution overfor gaeld 1 El Vagten A/S
Venlig hilsen
Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingor
T : 45 31’ 89 1? 73 | F +45 C9 89 18 01
i. L T/i^VLj 7 | UK-3000 Helsing^r
CVk-nr. 17 51 C3 >7

0
Tan din EKcnomi rned pj fatten - hant Jyske Mobilbank

09-12-2018
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Bilag 226.

Klienten må selv fremlægge nye og læsbare
Bilag 94. A og B den 28-10-2019 for at bilag
skal kunne læses
kvalitet betyder intet for Lundgrens advokater

Side 167
Bilag 94 side 1
1"

Bilag 226.
Klienten fremlagde nye læsbar kopier
28-10-2019 som Bilag 94 A og B
Eftersom Lundgrens ikke bekymmer sig om
beviser er læsbare, og dermed brugbare

Side 168
Bilag 94. side 2. fremlagt Lundgrens 09-07-2019
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Akut Efvagten
Fra:

Birgit Buch Thuesen [bbt@jyskebank.dk]

Sendt:

19. august 2013 12-33

Tii:

'elvagten@elvagten.dk'

Emne:

aftaler

Bilag 226.

Opfelgningsflag: Opfelgning
Flagstatus:

Rod

Hej Carsten
Tak for snakken i dag.
Vi bar aftalt:
•
at du senest pa fredag sender mig et forslag til afvikling af hele dit bankengagement
•
du tager kontakt ti! Nykredit og far en aftale omkring fordeling af provenu fra salg af grund p§
Bybjergvej
Jeg vil gerne pointere, at det er vigtigt at f3 solgt Spvej 5, sa snart ejendommen er faerdigmalet, skal der
tages nye billeder til salgsmaterialet.
Jeg mener, det er n0dvendigt at saette prisen vaesentligl ned for at sikre, at ejendommen biiver soigt.
Jeg kan ikke bruge de salgsfuldmagt du bar returneret, da der ikke er ikke p3f0rt vitterlighedsvidner.
Jeg sender dig derfor 2 ny til underskrift. Fuldmagterne skal underskrives i banken eller i overvaerelse af din
advokat, der kan underskrive som vidne.
Det er vigtigt, at du ikke pafdrer fuldmagten begraensninger.
Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso
T '^5 C9 39 24 77 | F +49 89 89 24 66
Vestei'cjadii 1+16 | 3900 Silk-jfci>ro
CVR-nr. 17 61 66 17
O ITSKE. BANK

i i0d us

Facebook -

nyheder og spi'-n.; c.n ntesten alt

Bilag 94 side 1.
09-12-2018
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Bilag 226.

BILAC 96
LUNDCRENS

M-\Z-?o)3
Til Jyske bank
Hej Birgit Trolsen
Vedhaeftes dct dot fremsendte

12/12 2013

Det er disse Dan Terkildsen
Skulle få retuneret fra Jyske Bank
Dette formåde Lundgrens ikke

Underskrives i forbindelse med det fremsendte
Som aftalt underskrives de\,0nsket dokument^ ^
med det som er aftalt at kunne nedbringe omtalte l&n med I henhold til de fremsendte mails
tidligere.

I forbindelse med det er skrevet at nar huset Sovej 5 3100 Hombask sslges, er der skrevet
overskuddet
fra salget med fradrag af alle omkostninger i forbindelse med salget, skal nedbringe grund lanet pS,
Bybjergvej 43 3060 Espergasrde der gennem banken er radgivet udlant til ejer af sovej 5.

Der er ved underskrift lovet at betale ned som aftalt til huset er solgt,
hvorefter afdrags bel0bet kan nedsasttes tilsvarende, til samme l0betid,
Med mulighed for at betale ekstra af.

Jeg skal venligst oplyse jeg ildce har faet svar p& ?jeg har slillet omkring Jyske Banks
^krav om salg af den tomme grund, samt beregning af swap renter som jeg bar spurt om.
vil duikke vaere sod at finde ud afhvad der er sket med de penge fra dette salg og sende det til Peter
Sorensen

Carsten Storbjerg Skaarup
Sovej 5 3100 Hornbaek

Side 170
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Bilag 226.

O JYSKE BANK
Uigenkaldetig salgsfuldmagt og
transport pa samt hindpanteret i
salgsprovenu vedr. fastejendom

undertegnede
Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergaerde
cvr. 27374476
giver herved Jyske Bank A/S fuldmagt til i mit/vores eller eget navn - og med fuld bindende retsvirkning for mig/os - at
saelge ejendommen/grunden matr, nr.
1 ay Mprdrup By, Mdrdrup
beliggende
Bybjergvej 43, 3060 Espergaerde
med de pa ejendommen vaerende bygninger og alt rette og lovligt tilbehdr.
Banken er berettiget til, uden min/vores medvirken, at f(3re alle npdvendige forhandlinger med k^beme og acceptere
salgspris og dvrige vilkar uden pa forhand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa
mine/vores vegne at underskrive alle nddvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er
nddvendig i forbindelse med ejendommens salg.
Fuldmagten er uigenkaldetig i 1 ar, hvorefter den lean tilbagekaldes med l mdneds varsel.

Jeg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhed i det salgsprovenue, der opstar i anledning af ejendomshandlen samt
primaer handpanteret i evt. udstedte sselgerpantebreve i handlen. Transporten og Kandpanteretten tjener banken til
sikkerhed for enhver forpligtelse, som jeg/vi har eller senere far over for banken.
Hvis der som vederlag i handlen skulle indgafaste ejendomme eller andre vaerdier, skal denne salgsfuldmagt ogsa vaere
gseldende f.s.v. angar sadanne modtagne vserdier.
Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for koberen af ejendommen samt parternes advokater.
Meddetelser i henhold til naarvaer ende fuldmagt bedes rettet til:
■ CVR-nr. 17616617
■ ]yske Bank A/S, Vestergads 8-iS, DK-8600 Silkeborg
Underskrift

Dato

~

Cjw C55S / ejw nei untie*dki

Til vitterlighed om underskriftemes aegthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Dato

Dato

Navn

Navn

Stilling_____________ ______________________ Stilling
Bopail

Bopasl

KE0119/10.12
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Bilag 226.

Uigenkatdelig salgsfuldmagt og
transport pa samt Kandpanteret i
salgsprovenu vedr. fast ejendom
Undertegnede
Carsten Storbjerg Skaarup
Spvej 5
3100 Hombaek

giver hervedjyske Bank A/S fuldmagt til i mit/vores eller eget navn - og med fuld bindende retsvirkning for mig/os - at
saelge ejendommen/grundenmatr. nr.
1 G Homeby By, Hombaek

beliggende
Spvej S, 3100 Hombaek

med de pa ejendommen vasrende bygninger og alt rette og lovligt tilbehdr.
Banken er berettiget til, udenmin/vores medvirken, at fore alle npdvendige forhandlinger med kdberne og accepters
satgspris og pvrige vilkar uden pa forhand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa
mine/vores vegne at underskrive alle npdvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er
n0dvendig i forbindelse med ejendommens salg.

Fuldmagten er uigenkaldeHg i 1 ar, kvorefter den kan tilbagekaldes med 1 maneds varsel.

leg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhedi det salgsprovenue, der opstari anledning af ejendomshandlen samt
primaer Kandpanteret i evt. udstedte saelgerpantebreve i handlen. Transporten og hindpanteretten tjener banken til
si kkerhed for enhver forpligtelse, som jeg / vi Kar eller senere far over for banken.
Hvis der som vederlag i handlen skulle indga faste ejendomme eller andre vserdier, skal denne salgsfuldmagt ogsa vsere
gseldende f.s.v. angir sadanne modtagne vaerdier.
Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for kpberen af ejendommen samt partemes advokater.
Meddelelser i henhold til ruervserende fuldmagt bedes rettet til:
■ CVR-nr. 17616617, ■ Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

tinderskrift
Min asgtefasile tiltraeder med sin underskrift n^rv^rende salgsfuldmagt.
Dato

Underskrift

Dato

Underskrift aegtefaelle

Til vitterlighed om underskriftemes aegthed, dateringens rigtighed og underskrivemes myndighed:
Dato

Dato

Navn

Navn

Stilling

Stilling

Bopael

Bopasl

KEO119/0S.13
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Gmail - har sat regninger betaling i dag 11.30 de er her 14.00 er de stadig ikke overfert VIGTIGT (tag nu de penge fra grundsalg)
B I LAC

9V

LUNDGRENS

Carsten Storbjerg <carsieii.i>iuiujmg<a;giiiail.com>

har sat regninger betaling i dag 11.30 de er her 14.00 er de stadig ikke overfort
VIGTIGT (tag nu de penge fra grundsalg)
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: bbt@jyskebank.dk
Cc: ,,peter@elvagten.dk" <peter@elvagten.dk>
Bcc: Akut Elvagten <elvagten@elvagten.dk>

11. april 2014 kl. 13.59

Igen en bcc adrasse
Lundgrens ikke har dækket

Jyske Bank
Vestergade 8-16

11 /4 2014

se her bilag 96. side

8600 Silkeborg

Att Birgit Thuesen

Vedr. mine konti Storbjerg Erhverv
Netbank virker stadig ikke.

Hej Birgit

jeg har for oplyst at der er fejl pa min netbank,
mine penge ikke bliver flyttet, ©Her regning betalt, n£r jeg har tastet dem ind, og godkendt dem.

Mig bekendt bliver betalinger tastet for 12.00 overfed samme dag, dette er lidt svasrt nS man har en netbank der ikke virker,
du har tidligere oplyst mig at der ikke skulle vaere noget gait.

Er du sed at fit den net bank til at virke NU
og serge for at mine regninger bliver betalt s&ledes de er betalt efter mit enske.

jeg har den 8/4 tastet flere betalinger ind, og beleb er ikke bievet haevet og betalt med det samme,
men med 24 timers forsinkelse. sSledes de forst er betale 9/4

Jeg og eller virksomheden, lider et tab som folge af betaling ikke er gennemfort 8/4 men ferst 9/4

belab var ikke modtaget i Nykredit da jeg ringede til dem.

jeg har tidligere ville betale regninger via netbank, hvor denne ikke virke virkede,
Senest i vist februar blev en betaling, af et belob afvist at blive flyttet mellem 2 konti,
Fra en konto med penge p£ med ca. 0 % i rente til en som er med en rente med ca. 10 %
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1465088841977280320&simpl=msg-f%3A1465088...
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Hvilket jeg skrev til dig, de blev flyttet efter 1 eller 2 dage.

Bilag 226
Jeg ville gerne bruge min konto med tilhorende netbank.
Men netbank skal virke nar jeg har godkendt betalinger,
uden begraensninger, kan dette lade sig gere i Jyske Bank ?

Pet er af afgerende betvdnina at den netbank iea vaelaer at bruae oasA virker.

Jeg beder nu igen om at fa netbank.
til at virke, da jeg ikke kan bruge en bank som holder mine penge tilbage og godkender hvad de syntes jeg skal betale eller
bruge mine penge til.

Jeg skal samtid rykke for at Jyske Bank sorger for at fd de penge for den grund, Banken har bet mig saelge,
kommer ind, jeg lider rente tab pd den bekostning. hvilket jeg ikke selv erskyld i.

Grunden Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde
Helsinger Kommune kan ikke betale farde modtager besked, om hvorde kan indbetale dem,
Jeg har rykket flere gange. lige som du har rykket kommunen selv for at belebet kunne overferes.

Til orientering har jeg ogsa i dag, rykket Nykredit Bank via telefon, for at der sker noget med hensyn til de penge fra salget af
grunden.

Jeg arbejder hen mod at fir styr pi mine ting, som jeg har fortali dig,
og har da ogsi et mindre overskud, i selskabet trods det af banken anbefalede bedste swap Ian, der har kostede mig en
formue, og pavirker regnskabet i negativ retning.

Jeg ville gerne have anbefalet en afdeling, hvor jeg kan have min fremtid bank forretning,
du ved at jeg feler, Helsingor afdelingen har misbrugt min tillid.

Si lasnge Casper Dam ikke er ude af banken, onsker jeg ikke at benytte den afdeling hvor jeg kan stode ind ham.

For at opridse, hvorfor jeg ikke onsker at stode ind Casper er
Han haroplyst mig og min Hustru om andres kunde forhold. hvorved han bryder sin tavshedspligt.
jeg tasnker selvfolge nir han oplyser om andres darligdomme, hvad har han sa oplyst om os.
Hans mide at behandle, og vaere over en kunde pa.

Kan du anbefaie en afdeling med aerlige kunde ridgiver i, eks. Horsholm eller Frederiksberg.

Side 174.

jey folei jo, de har taget mig et hvis sted i Helsingar.
htips ://mail.google. com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgtd=msg-f%3A1465088841977280320&sirnpl-msg-f%3A1465088...
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Eller skal det vaere dig som er min radgiver,
ikke fordi jeg skal bygge, men skal videre nSr vi har solgt vores bus, og vi har mange tiltag.

ps. jeg gar nok ind om ssetter en betaling til i gennem, kan kan ikke se hvad der real er pa konto da belpbene ikke er hsevet i
nu

Vil du bekraefte pa SMS 40333400 at mine betalinger er sat igennem. og min netbank virker

Med venligst hilsen Carsten S Skaarup

https://mail.google.com/mail/Li/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=rnsg-f%3A1465088841977280320&simpl-msg-f%3A1465088...
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Gmail - (intet emne)
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Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmai!.com>

(intet emne)
3 meddelelser
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: bbt@jyskebank.dk

12. juni 2014 kl. 10.49

Hej Birgit
Har for over en times tid siden overfart betalinger
som stadig ikke er overfart,
har sendt besked fra besked boks, disse er ikke set,

gider du sarger at mine regninger bliver betalt nu tak s& jeg kan printe en kopi af betaling ud
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mvh Carsten Skaarup
Savej 5 3100. 40333400
Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>
Til: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

12. juni 2014 kl. 13.31

Hej Carsten
leg har for 2 timer siden givet besked om at betalingerne skal gennemfares, sa det skulle vaere ok

Venlig hilsen
fsirtri: Buch Thuesen
https://mai!.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search-all&permthid=thread-f%3A1470693855313646203&simpl=msg-f%3A14706938..,
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Gmail - (intat emne)

Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso

T +45 89 89 24 77 ] F +45 89 89 24 66
Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg
CVR-nr. 17 61 66 17
O IVSKI lAMK

Jyske Mobilbank med Swipp

send penge nemt og hurtigt

Fra: Carsten Storbjerg [mailto:carsten.storbjerg@gmail.com]
Sendt: 12. jimi 2014 10:49
Til: Birgit Buch Thuesen
Emne:
[Citeret tekst er skjult]

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
"HI: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>

12. juni 2014 kl. 14.57

Hej Birgit tak skal du have, de er betalt far 12
hilsen Carsten
[Citeret tekst er skjult]

https://mail.google.co m/mait/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1470693855313646203&simpl=msg-f%3A14706938...
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20-04-2016
Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg.
Att Morten Ulrik Gade

mug@jyskebank.dk

Hej Morten i forbindelse med du oplyste, Jyske Bank ikke 0nskede at udlevere aktindsigt til mig 17/11 2015,
og du i stedet, bad mig rette henvendelse til min advokat for at udleveret oplysninger omkring aktindsigt.
Jeg skal venligst oplyse jeg bar bet R0dstenen advokater, at skrive til Jyske Bank og bede banken udlevere oplysninger
til brug for sagen, jeg mangier forsat at modtage disse oplysninger, hvorfor jeg bar bet Rodsteren om at rykke banken.
De er listet op underst pa siden, jeg beder dig udlever den aktindsigt til min advokat
Det ville vaere nemmest hvis jeg fik dem direkte i kopi pa mail, carsten.storbjerg@gmail.com
hvis Jyske Bank forsat ikke vil udlevet oplysninger der kan gavne min sag (jeg er privat og firma belt det samme) mod
jyske bank, kan jeg jo godt forsta det, men jeg foler mig jo aligvel terret, som jeg bar skrevet for, og Jyske bank vil ikke
anerkende at have ansvar, eller erkende fejl, gjort noget forkert, derfor er der forsat en sag mod Jyske Bank.

DETTE HER PR0VER JEG SELV BEDE DIG OG JYSKE BANK DO Kl 'M ANT FRF.
Jeg bar brug for Jyske Bank dokumenter, dels at jeg bar oplaget det underlaigcnde lan punkt 1 og omlagt lanet punkt 2
Jeg vil ogsa geme sparge efter de originale salgsfiildmagter, som du skriver i brevet 17/11 2015 er de tilbagekaldt,
Disse er ikke modtaget, formoder dokumenter ligger i banken et sted, Peter Sorensen onsker dem udleveret,
Vi bar aftalt at Peter Sorensen geme afhenter disse underskrevet originale salgs fuldmagter,
vedr. Sovej 5. 3100 Hombask & Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde.
Peter onsker belst at afhente disse i Jyske Bank Horsholm afdelingen, hvis det er muligt,
Peter kan ogsa kontaktes pa 30366055 Lindevangsvej 33 2950 Vedbask, mail er pi cc
Advokat Peter Sorensen rykker Jyske Bank om 10 dage for onsket dokumentation, safremt den ikke er modtaget inden,
Jeg skal bede Jyske Bank dokumentere
1. At jeg bar hjemtaget lanetilbudet (mit notat 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr.
som Nicolai Hansen skriver i mail 19 februar 2010 kl. 10:38 (mit notat 35)
Nicolai skriver : nu bar jeg set pa tallene op pa de lan du bar i dag,
Din lane oversigt; Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6 aktuelt ca. 1,7 % + bidrag 0,8 %
Jeg skal bede Jyske Bank dokumentere
2. At jeg bar omlagt lanet efter hjemtagelsen af lane tilbudet (mit notat 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr, til nyt
lan
som Casper Dam Olsen skriver i mail 9 januar 2012 kl. 13:18 (mit notat 36)
Casper Dam Olsen skriver (i dit skriv er det vist bilag D)
At det bagvedliggende lan blev sendret til et xl lin mod tidligere cibor6
I forbindelse med min egen efterforskning, er jeg kommet frem til at det vist ikke er belt sandt, hvad jyske Bank oplyser
Jeg kan ikke bevise jeg ikke bar haft lanet som Jyske Bank pastar i mail 19/2 2010, men det er da vist Jyske Bank der
bar bevisbyrden her.

i

-i

Dcr cr noalc datocr der ikkc stemmer, jeg ved i dag jeg har optaget ct lan, hvilket er eftcr laneiilbudet 6/5 2009
kr. 4.300.000 (mit nolat 11)
dette lane tilbud er underskrevet 19/5 for at kunne udbetales 6/7 2009 pa konto 5050-1414093
jeg ved ogsS der er lavet en byggekredit op til dette lan med en rente pa 9.25 %
I forbindelse med min forsatte efterforskning, ud fra det jeg haft til radighed (har jo ikkc kunne fa aktindsigt) har jeg ud
fra mine oplysninger, og bilag ikke kunne fa endeme til at hsenge sammen, jeg skriver derfor til Nykredit 7 fcbruar 2016
(mit notat 28) om der har vaeret flere !an som Jyske Bank har fact mig til at fro, ffem til 8/2 2016 hvor Nykredit svare
delvist med at jeg har det ene lan som jeg betaler af pa nu.
Jeg flk ikke direkte svar pit mit spmrgsmal om jeg har haft flere lan, men det bar vacre en smal sag for Jyske Bank at
finde bcvis for.
Jeg var som du godt jo ved, ret syg efter 26/11 2009 og ffem til en gang i 2013 efter mine sygdomme, blandt andet
hjemeblodningen, og depression, det er ogsa derfor jeg ikke har haft chancer for at finde ud af hvad Jyske bank lavede,
selv om du og banken mener min sag skal have dommen foraeldelse, og Jyske Bank bare nnsker jeg bliver demt til at
betale for noget jeg ikke har, eller har haft, det er derfor vigtigt for mig at finde ud af sandheden, sa den kan komme
frcm.
Da jeg intet kan huske, eller har kunne f§ udleveret aktindsigt, finde oplysninger nogle steder pa at jeg har hjemtaget det
underlasgende l&n som skulle barer sammen med swappen som Nicolai Hansen skriver 19 februar 2010 beder jeg om
forstaelse for at jeg er altsa nadsaget til at se beviser.
Der er i avrigt fundet en andre forhold som ikke syntes at stemme.
Imadeser dokumentation, for punkt 1 og punkt 2 inden 10 dage.
Hvis Jyske Bank forsat ikke vi] udlever noget til mig. kan det sendes til min ven (nu advokat) Peter Sorensen
p eter_soerensen@ofir.dk

Opfalgning:

sendes til Advokat Thomas Schioldan Sorensen
Dalgas Avenue 42 8100 Arhus

Jeg har bet min advokat i sagen mod Jyske bank rykket for at han skal have indsigt,
Jeg skal venligst opliste det som jeg har bet advokaten rykke for bliver udleveret.
I byggesagen Bybjergvej 43, 3060 Espergaerde,
Haber du vil soger for det bliver udleveret. Det ska! binges i sagen mod Jyske Bank.

1.
KOPI HVEM HAR GODKENDT BYGGEBUPGET som er uden bankens indtamter
Forst jyske Bank og dereftcr i Nykredit, maske kun godkendt i Jyske Bank
Se mail til Nicolai Hansen 22/3 2010 10:33 (kopi af budgettet erpa side 3) med betalinger pa
Se mail fra Casper Dan Olsen 8/7 2009 kl. 17:55 der oplyser at der mangier sma 800.000 kr. i budgettet
2.
Kopi af mails hvor der sparges og efterfalgende rvkkes og Nykredit svar
sporger Casper Dam Olsen om han vil sparger nykredit om de ikke vil nedseette garantien, saledes det passer til
restgaslden pa lanet, som skyldes
Se mail til Casper Dam Olsen 12 august 2011 kl 10:48 (note43)
Se mail til Casper Dam Olsen 3/2 2012 8:51 her rykker jeg (note71)
Casper ma efterfalgende havet rykket Nykredit for svar og faet nej,
0nsker at se bevis for Casper rent faktisk har forsagt at f& garantien nedsat, i det Jyske bank har fordelen pa at fastholde
garantien pi 4.300,000 kr. og vente over 171 dage med at fa garantien nedsat

2

3.
Har jyske Bank oplyst Nykredit at mit lan skulle vaere et swap lan, og hvomar bar de skrevet del til nykredil
Bedes dokumenteret, idet Nykredit tydeligvis har fundet ud af det i forbindelse med offentlige regnskaber

4.
Bed Jyske Bank sende kopi af den samtale 15/7 2008 det handlede kun om rente pa lanetilbudet
Det star oplyst som at der har vseret afholdt et telefonmnde 15/7 2008, SWAP wOl5776999 til lanetilbudet af 20/5 2008
som pastas at vaere hjemtaget,
der er intet andet talt om i forbindelse med at Jyske Bank uopfordret ringe til undertegnet for at fastlase renten til lane
tilbudet.
5.
Bed banken fremsende, kopi at der er lavet ny aftale pa renteswap pa det andet lan j eg hjemtog
Jyske Bank har lukket aftalen af 15/7 2008 w015776999 ved at 16/7 2008 fremsende wol5776 er lukket 30/12 2008
Jyske Bank har brugt en aftale som skulle horc til det underltegende pastaet lan
kun Tilbudet kan Andes 20/5 2008 pa 4.328.000 kr.
Bedes dokumenteres hvomar der er lavet en ny aftale om renteswap w015785 som er lavet 16/7 2008 til det lanetilbud
af 20/5 2008
Der er intet sted underskrevet noget lanehjemtagelse pi 4.328.000 kr,
Der er intet sted aftalt swap aftale af 16/7 2008 W015785 til det underltegende lan
Venligst dokumenter et made eller telefonsamtale eller andet sted dette dokument w015785 skulle vasre aftalt.

Punkt 1 - 5 kan med fordel sendes i kopi til Peter Sarensen ogsi, idet han har med en del af sagen at gore.
PS til din orientering stemmer dit regnestykke ikke i brevet 1/2 2016
Bruger man din regneformel side 2 bliver resultatet 9.156.462,50 kr, jeg har aldrig bctalt over 9 millioner i renter ©
Det regne stykke jeg bruger for at regne rente ud pa swap mit brev 6/1 2012 godkender Casper Dam Olsen rent faktisk i
mail Bilag D 9/1 2012 undskyld at jeg har svsert ved at kontrollere.

Mvh

og kopi til

Carsten Storbjerg

Peter Sorensen

Savej 5
3100 Hombsek
Carsten. storbiei'purigmail.com
40333400

Lindevangsvej 33
2950 Vedbask
peter soereDSen@ofir.dk

30366055

10/12/2018
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Carsten Storbjerg <carsten,storbjerg@gmail.com>
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Kopi bbt Fwd: brev rykker for oplysning omkring et pastaet hjemtaget Ian og indsigt
punkt 1-5 (det er ikke nodvendigt med fuld akt indsigt
Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>
Til: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>
Cc: peter_soerensen@ofir.dk
Bcc: carsten.storbjerg@gmail.com
Kopi til Birgit
Hej Birgit

21. april 2016 kl. 10.14

Jyske bank 21/4

Du ved om noget hvor meget jeg bar kaempet for at f£ Sbenhed omkring hvad der er forg^et i jyske bank,
f&r kopi, af det som Peter Sorensen beder jyske bank dokumentere,

vil godt have du

giver det anledning til sporgsm^l s£ vil jeg heist have du formidler og ikke Morten gade
da han i sagen der blev anlagt ved ankenaevnet tilbageholdte
Oplysninger der kunne vise jeg ikke har hjemtaget det underlaegende Ian som horte til swappen
(Det er jeg nu ret sikker pa)
Det handler forst og fremmest om aerlighed.
Har jyske bank loget over for mig. da jeg blev oplyst under min sygdom. at jeg har hjemtaget et Ian i Nykredit,
det er jo svsert at huske nar man har en hjerne blodning og ikke ved hvad der var op og ned, jeg stolede dengang p£ jyske
bank, troede de ville mig det bedste.
derfor skal jeg bede banken dokumenterer dette l&n blev hjemtaget.
Og alt som punk 1 til 5
det som llgger af dokumenter og samtaler mellem jyske og Nykredit I disse 5 sporgsmSI.
Til den aktindsigt jeg har efterlyst i 3 dr skrev Morten Gade
At jeg matte fd oplysninger gennem advokat, da det blev mig naegtet endelige af ham i svar, hvor jeg bad om
salgsfuldmagter retur.
jeg syntes at der er oplysninger som ikke stemmer, og graver stadig efter sandheden, som jeg vil have frem ndr jeg skriver
pa min bog, gennemgar jeg materialet jeg har, og kunne regne ud.
Peter Sorensen sendte dette her breve i gdr til
jyske bank
advokat Morten Ulrik Gade
bede Jyske Bank dokumentere
1. At ieg har hjemtaget Idnetilbudet
(mit bVag 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr.
som Nicolai Hansen skriver I mall 19 februar 2010 kl. 10:38 (mit bilag 35)
Nicolai skriver: nu har jeg set pd tallene og pd de Idn du har i dag.
Din lane oversigt: Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6 aktuelt ca. 1,7 % + bidrag 0,8 %
2. At jeg har cmlagt Idnet, efter hjemtagelsen af lane tilbudet (mit bilag 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr. til nyt Idn
som Casper Dam Olsen skriver! mail 9januar2012 kl. 13:18 (mit bilag 36)
Casper Dam Olsen skriver (bilag D)
At det bagvedliggende Idn blev aendret til et f1 Idn mod tidligere cibor6
I forbindelse med min egen efterforskning, er jeg kommet frem til at det vist ikke er helt sandt, hvad jyske Bank har oplyst,
hvorfor jeg oplyste min advokat hvad jeg har fundet ud af i februar.
For pdske bad jeg ham horer om hanken var interesseret i et foriig, inden min ven Peter Sorensen ville sende den politi
anmeldelse, der var lavet og la klar.
Det anskede banken tydeligvis ikke, banken har jo ogsd hele vejen fastholdt sit standpunkt at ikke havet lavet noget forkert,
hver gang jeg har bet banken rette sine fejl og gore mig skade los,

https://maiLgoogle.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&pemimsgid=msg4%3A15322Q6979482739756&simpl=msg-f%3A1532206...

1/3

10/12/3018

Gmail - Kopi bbt Fwd: brev rykkerfor oplysning omkring et pSstSet hjemtaget l£n og indsigt punkt 1- 5 (det er ikke nadvendigt med f...

Vi lever i et retssamfund og selv om jeg er den mindste vil jeg geme have sandheden frem.

Jeg kan ikke bevise jeg ikke har haft lanet som Jyske Bank pSstar i mail 19/2 2010,
men det er Jyske Bank der har bevisbyrden. Og skal bevise jeg har hjemtaget l&net som jyske bank hasvder jeg har.

jeg ved 100 % jeg hjemtog et andet lin, pa 4.300.000

2009 :-) og tror jyske bank ikke siger sandheden i de mails. 2010 og

2012
Jeg er ret sikker pS der ikke er hjemtaget noget ISn kr 4.328.000
Men hvis det ikke er et bedrag
vaere en smal sag for jyske bank
at fremlaegge kopier af punkt 1 og 2 everst i brevet
Ekstra nederst i brevet
Punk 1 -5
0nsker alle oplysninger breve mail der omhandler disse punkter
Det skal bruges i sagen,
Samt kan under stette anmeldelsen.
hvis materialet ikke udlevers skal det have procesoelt skadelig virkning over for jyske bank i den anlagte sag.
Jeg er helt klar over jyske bank sigter efter at fS sagen afvist og forasldet,! Er det ikke det man altid ger hvis man har iavet
noget forkert!
Jeg har vaeret syg og har forst sent kunne opdage jeg er dirlig r^dgivet eller bedraget, og mener ikke jeg kunne opdage
noget far, idet jyske Bank har tilbage holdt oplysninger der kunne gavne min sag og kunne opdage hvad der skete tidligere.
Jyske bank er selfolgelig altid velkommen til at fremsende mig et forliges forslag hvis banken aendre mening om at have
Iavet noget gait.
Mit tab er delvis oplyst i anmeldelsen.

Jeg har takket nej tak til at holde et forliges mode med min advokat
Da jeg taenker det kun har et formal at skulle underskrive en aftale om at jeg har et Swap Ian til det underlacgende ISn som
jeg ikke har hjemtaget.
Og at banken ikke vil betale renter af mine tab
Og at banken ikke vil betale fuld erstatning af mine tab.
Jeg tror ikke jeg er enig med banken i den sag, sa er nok at spille min tid. Og penge tii advokat
Jeg er ikke laenger vaek en en opringning, og ser heist at kunne lukke sagen og tjene penge i min foretning, frem tor at skulle
taenke pa dette Swap bedrag jeg er fort ud i.
Jeg er bare s& sikker i min sag at jeg selv vaelger at gS i dybden,
ikke engang min advokat har set hvad jeg har fundet ud af, hvilket kun kan betyde det er yderst godt Iavet.
Jeg tror jeg har en rigtig god historie at fortaelle, og tror bestemt ikke p3 jeg taber mod jyske bank i den sag. Selv om banken
har de bedste advokater og meget sikker pS jeg bliver den lille David.
s& er jeg heller ikke sa dum til at finde forhold jeg har undersogt naermer, tror p£ det har lykkes mig at lefte bevisbyrden i at
jeg er blevet bedraget, men den del ligger ved politiet nu, da jyske bank ikke ville give indrommelser.
Har du set mit regnskab, hvor meget skal jeg tjaere for at blive en god kunde igen, jeg er jo sidst oplyst at nu var jeg en dSrlig
kunde, jeg har skrevet pa mail at jeg vil vsere en god kunde og hvad der skal til, dette fik jeg heller ikke svar pa :-)
Du kan se jeg godt kan tjaere penge selv om banken hartaget for sig i uberettet renter,
Mit resultat kunne uden problem gores bedre i regnskabet, men har ikke behov for at vise det, det er vel ogs& godt nok
Husk det er altid mig privat banken radgiver for banken kender mig.
Og ikke komme med at i har r&dgivet firmaet fordi der ikke er samme forbruger beskyttelse
Det handler om personlig tillid.
Der mangier ogsS de 1.300.000 fra salg af grunden, i regnskabet som peivirker egenkapital til plus, de er betalt december
og derfor ikke med.
Den grund som banken ogsi naegter at jeg blev tvunget til at saelge, jeg skal gore som banken beder mig om.
Dette er ogsa et forhold at man tvinger mig til at nedbrin.ge et !Sn i Nykredit for samtids at krseve Swap renter af det
nedbragte, jeg taber penge igen og jyske bank fSr ogsci her en uberettet vinding
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&vlew=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1532206979482739756&simpl=msg-f%3A1532206...
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Nykredit er polit anmeldt I samme sag, det er nemmest nar sagen har de samme bilags nummer.

Du enskes god bededags ferie
Jeg skal lige over til Peter S0rensen og tale om jyske bank.
Mvh Carsten
Sendt fra min iPhone
Start pa videresendt besked:

Fra: peter_soerensen@ofir.dk
Dato: 20. apr. 2016 16.21.24 CEST
Til: mug@jyskebank.dk
Cc: Carsten.Storbjerg@gmail.com, peter_soerensen@ofir.dk, rlj@rodstenen.dk
Emne: Vs: brev rykker for oplysning omkring et pdstdet hjemtaget l&n og indsigt punkt 1- 5 (det er ikke
nodvendigt med fuid akt indsigt
Til Jyske Bank.
Att.: Advokat Morten Ulrik Gade.

Vedlagt fremsendes brev af 20-04-2016 fra Carsten Storbjerg Skaarup.

Med venlig hilsen,

Advokat Peter Sorensen
Lindevangsvej 33
2950 Vedbsek
Tlf: 30 36 60 55
Cvr: 32222153

brev til jyske bank morten ulrik gade 20 04 2016 rykker for dokumentation.doc
48K
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Afvisning af fcstaling

Da der ikke er daekning pa kontoen, har vi afvist nedenstaende beta[ing/-er:
Kontonr.

Betalingsdato

Tekst

50501258029
50501258029

25.07.2014
25.07.2014

privat haevet
til kasse kredit
1432988

ciiir

V&rt£e^.

BeLpb
50.000.00 DKK
15.000.00 DKK

Venlig hilsen

Jyske Bank

DOOPBEXAFVIS 0SB4995 20140728 151443

jyske Bank A/S • Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 89 89 89 • Fax. +45 89 89 19 99 • jyskebank.dk

SWIFT Code JYBADXKK
CVR'W DK-17616S17

Posteringsbehandling
Betalingsoplysninger
5050 12580^9 311.10 Foliokonto
Folio >Driftkonto Elvagten
00

Saldo DKK: 65.925,96

Storbjerg Ejendomme ApS

Kunderadgiver 1:

Bilagslev.:
Netbank
Bilagsref.:
098073476
Leveranddr;
00993 Netbank
Kto. disp.saldo DKK:
Postering DKK:

Bilagsdato:
Betalingsart
65.925,96 PBE segment:
15.000,00- PBEident:
Betal.dato:
Status:

25.07.2014
Overf.til 3.mand
0000

AFGANW33NS0
25.07.2014
Ubehandlet

Anmaerkninger
3003 Refnr. spser. KIS

Behandler interne bemserkning

S0gekriterler;

Orgenhed;
Ubehandlet:
Venter;
Afvist:

52110
JA
JA
NE]

DOOPfcFXOPl.flFT l.BW 20140725 150443

vVo£.V

. -»
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OOKUMENTATION FOR RADGIVNING OM LAN MED SIKKERHED I FAST E3END0M
Jeg, Carsten Storbjerg Skaamp, CPR-nr. n'
iodtaget radgivning af Jyske Bank, Helsingor
i forbindelse med optagelse af et lin med sikkerhed I fastejendom.
Til brug for radgivningen har jeg pa Jyske Bank, Helsingpr's foranledning oplyst fplgende:

Om min erfaring med at optage l£n:
Nogen erfaring - Jeg har optaget l§n med sikkerhed i fast ejendom 1-3 gangs inden for de sidste 10 ar

Om mine pkonomiske forhold:
- Jeg har ikke ansket at oplyse om vores akonomi I forbindelse med denne lanoptagelse.

Om min risikovillighed:

ir

Jeg onsker en fast ydelse pa dette Ian og/eller enskerja^j.sikkerhed for lanets ydelser og en stor
sikkerhed for beskyttelse af boiigens friveerdi ved rentestigninger. Jeg accepterer samtfdigt, at deh lave
risiko pa llnet typisk afspejles l en hejere ydels^<.>: •

Om mine forventninger tii idnets fobetid:
Jeg har ingen planer om at indfri/e ksirfocd i nee it aft^kle lanet.
.

^?Us\ql

loll

'i'

Jyske Bank, Helsingor har i den forbindelse oplyst rriig om fplgende:
De vaesentiigste egenskaber ved det valgte iSn:
Jeg har vaigt et obligationsiin med fast rente.
Et Ian med fast rente koster;typisk mere end et lin med vartabel rente. Til gengseld er ydelsens stprrolse
kendt i hele lanets lebatad. Lanet har ogsa en fdyasrdlbeskyttende egenskab, da stigninger I
rentenivcauet medforer fald i klirsen pi lanets bagvedliiggende obligation, hvorfor lanet kan indfries til en
lavere kurs. Denne gevinst opvejer ddt fald i boiigens veerdi, der kan opsta som fdlge af
rentestigningerne, Bemaerk, at jo Igengere idbat-idfSh er, og jo stprre lanet er I forhold til ejendommens
vaerdi, desto mere fnvserdibeskyttftse opnis.

Vilkclr i forbindelse med optagelse af ISnet (fastkursaftale og hjemtagelse m.v.):
Linet er et obligationsiin og har en direkte sammenhaeng med obligationer. Det endelige laneprovenu er
derfor afhaengig af obligationernes handelskurs. Jeg er blevet anbefalet, at lanet som udgangspunkt
kurssikres.

Opsigelses- og indfrielsesvilkdr:
Lanet kan indfries ved opkab af de bagvedliggende obligationer eller til kurs 100. Opsigelse til kurs 100
kan ske med to maneders varsel til en termin eller straks mod betallng af opsigelsesrenter. Afhaengig af
indfrieisesmetode tillaegges der forskellige omkostninger, hvis storrelse og/eller beregning fremgar af
Jyske Bank, Helsingpr’s prisblad. Der henvises i pvrigt til lanesagsdokumenterne.

bide i af 3

si/-2

Poster in gsover,
Carsten Storbjerg Skaarup
Sovej 5
3100 Hornbaak

I. L. Tvedesvej 7
DK-3000 Hel8lng0r
Telefon 89 89 18 00
Telefax 89 89 18 01
www.jyekebank.cfk
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Kontonummer 5050 146462-7

Dep.konto/LSnesag

DATO

POSTER1NGER PA RONTOEN

Transport
L^nesagsgebyr og garanti
Rettelse AAB El-vagten
Obligation 48829792/DK0009778029
Gebyr og kuponrenter Totalkredit
AAB El-vagten
Tinglyeningsafgif t
Tinglysningsafgi f t
Rente
21.10.10 Overfart 5050 14329S-8
07.10
21.07.10
21.07.10
21.^7.10
2
..10
22.07.10
26.07.10
30.09.10
1

*)

SIDEN 3IDSTE UDTOO

Dato

VAL0Il
16.0'f
21.0',r
21.O")

21.07
21.07
22.07
26.07
01.10
21.10

21.10.2010

UDBETALING/
XNDBETALING
4.550,00x.500,00
1.332.051,36
5.036,741.300.000,0022.300,001,400,0015,25249,37-

POSTOVS

Side

l/l

SALBO
0,00
4.550.003.050.001.329.001,36
1.323.964,62
23.964,62
1.664,62
264,62
249,37
0,00

7165 04 2908 211010 133924

tot

.edit

3. Nomine! rente
Palydende rente er 3,0000% om aret.
Renten er fast l l§nets l0betid og beregnes af den til enhver tid vserende restgaeld.
4. Arllge omkostninger I procent (AOP) efter Kredltaftaleloven
AOP er 4,4% (f0r skat).
Denne procentsats udtrykker Srlige omkostninger i procent af linebelpbet.
Ved beregning af AOP indgSr f0lgende:
'
'
'
*
■
'

Renter! linets 10 betid
Bidrag I lanets Ipbetld
Kurstab (forskellen mellem hovedstol og kursvaerdi af hovedstol)
Kurtage
Lanesagsgebyr
Afgifter til staten i fbrblndeise med tingiysnfng af pant

Linebel0bet og kreditomkostninger udgpr:
Lanets hovedstol.................................................................................................. . kr.
- Kurstab ved kurs 96,07........................................................kr.
54.535
-Kurtage..................................................................................kr.
2.000
- Lanesagsgebyr.......................................................................kr.
3.000
- Tinglysningsafgift tit staten (procentdel)............................kr.
20.900
- Tinglysningsafgift til staten (fastdel)..................................kr.
1.400
Kreditomkostninger ved iSnoptagelse...................................................................... kr.

1.388.000

81.835

Llnebeipb (provenu efter omkostninger)...................................................................kr.
+ Samlet rente og bldrag I lanets Ipbetid............................. kr.
389.945
+ Kreditomkostninger ved iSnoptagelse.......................... ,...kr.
81.835
Samtede kreditomkostninger....................................................................................... kr.

1.306.165

Det samlede belpb, der skai betales I linets l0bet!d............................................

1,777.945

kr.

471.780

Nir lanet er udbetalt, sendes de endellge kredltoplysninger som er geeldende i resten af lanets Ipbetid.
5. Bevllget Idn og valuta
kr. 1.388.000

2404002 2010-07-12-13.53.24 PR 0515864 01

6. LSneaftalens varlghed
15 ir
7. Betalingernes antal og terminer
61 kvartarlige terminer
Terminsydelsen forfalder til betallng hverden 11. September, 11. december, 11. marts og 11. juni.
EksempelvJs daekker terminsydelsen pr. 11. September perioden 1. Juli til 30. September. Sidste
rettidige betalingsdag er den sidste bankdag i forfaldsmineden.

^talkredi!: A/S ■ Helgesnaj Alls 53 ■ 2&30 Taastruc ■ nf. 44 SS 54 00 ■ Fax 44 55 54 67

CVR-rir. 2) S3 22. 76

2/5

BILAG 104
LUNDGRENS

JyskeBank
Juridisk afdeling
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

3/5 2016

Advokat Morten Ulrik Gade.

Orienterings Mail:
Denne mail er kun til orientering, da jeg onsker at du ved hvad jeg fortager mig.
Du skal derfor ikke bruge tid og besvare denne, og ulejlige, mine advokater.
og jeg beder dig ikke sammenblande sageme, i de 2 sager.

Kaere Morten
Jeg forstar ikke du ikke vil vaere og hjaelpe med at dokumenter.
1. At jeg bar hjemtaget det pastaet lanetilbud kr. 4.328.000 fra Nykredit dateret 20/5 2008
(bilag 31) som Nicolai Hansen skriver til mig pa (bilag 35) mail 19/2 2010, og som
bekraefter Casper Dam Olsen skriver pa mail 9/1 2012 (bilag 36) at jeg bar det
bagvedlaegende lan.

2. At dokumenter at der er lavet en ny aftale (bilag 37) swap aftale 16/7 2008 W015785 pa kr.
4.328.000 til det underlaegende lan, som naevnt i punkt. 1

Jeg bar bedt om aktindsigt siden 2013 hvilket, du er den forste som svare pa, i dit brev af 17/11
2015 (bilag 89) hvor du naegter at udlever mig denne.
Du skriver til mig i dit brev 26/4 2016 (bilag 149.109) at der ikke yderlige bemaerkninger og
henviser til breve som (bilag 89) 17/11 2015
Dertil skal det oplyses, at der netop er nye bemaerkninger, i det der nu er tilfojet en Politi
anmeldelse, dette er sket grundet jeg mener Jyske Bank med stor sandsynlighed bar udsat
virksomheden for bedrageri.
Dette (mener jeg) jeg er overvejende sandsynligt Februar 2016.
Det er derfor yderst vigtigt, Jyske bank, tilsender mig en kopi af den underskrevet, lane aftale som
Banken pastar jeg bar, samt en kopi at udbetalingen. PUNKT 1. & Punkt 2.

Side 189.

1 ^

Forceldelsen:
Med hensyn til den sag. i ankenscvnct.
Ma jeg blot konstatere at Jyske Bank som altid, sigter eller foraeldelse,
I den sag som er anlagt i Byretten, er det min pastand foraeldelsens fristen ikke engang er starlet,
efter som jeg ikke pa nuvaerende tidspunkt, ved med sikkerhed om lanet pa de 4,328.000 (bilag 37)
er hjemtaget, og udbetalt.
Fristen kan tidligst starte nar jeg hliver klar over at lanet ikke er hjemtaget,

(jeg tror ikke pa det er hjemtaget)
Politi anmeldelsen, vil safremt jeg konstater at fuldmagten er blevet misbrugt, til at tinglyse pant i
min ejendom, uden lanet er hjemtaget Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde pa 4.328.000 kr. blive
tilfojet dette.
Jeg har provet at tilbyde Jyske Bank mange gange at give indrommelser, hver gang er svaret,
Banken er ikke forpligtet til at hjaelpe, og har intet gait gjort, eller sadan noget.
Politi sagen behandles af Advokat Peter Sorensen.
Den Sag som kores i retten BS 99-698 2015 er sat pa pause,
og vil fa hele Politi anmeldelsen med nar sagen igen startes, safremt Jyske Bank forsat onsker at fa
mig domt til at betale frem til 2028 pa en ikke indgaet aftale.
Eftersom du ikke vil udlever noget, er Advokat Peter Sorensen blevet bet om at skrive til en i
banken der maske, vil sende ham de oplysninger Punkt 1. og Punkt 2.
Hvis det drejer sig om at Banken skal have 600 kr. i timen for at lede efter de onskede aftaler, skal
dette ikke vaere en hindring, jeg skal nok betale.
Advokat Peter Sorensen, vil ligeledes bede Jyske Bank fremsende de originale salgsmagter retur,
som der er skrevet om, i seneste breve.
Advokat Peter Sorensen onsker at afhente Salgsfuldmagter i Jyske Bank Horsholm.
Henviser til mine ovrige breve.
Jeg vil i forbindelse med brevet henstiile dig ikke at ulejlige mine advokater,
da det er at paforer mig yderlige udgifter, i forbindelse med sagerne.
Jeg skal beklage meget at, du nok syntes jeg er lidt sma dum, men jeg forsoger faktisk at lose det
her, og tilbyder igen at Jyske Bank kan kontakte mig direkte safremt, banken vil anerkende, at jeg
maske alligevel, har ret i lanet kr. 4.328.000 ikke er hjemtaget og udbetalt.
Med Venlig Hilsen
Elektriker
Carsten Storbjerg Skaarup

Sovej 5. 3100 Ilornbcek.

Bilag 226. sidste side

Side 190

2

