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Sag nr. 328/2013

Jyske Bank har ved breve af 6. marts og 2. maj 2014 nedlagt pastand om afvisning af 
klagen i sin helhed.

Parternes argumenter

Klageren og B har anfort, at Ankenasvnet bor behandle klagen.

For sa vidt angar B’s kundeforhold med banken og klagerens hasftelse for selskabet, 
er der ikke tale om, at klagen adskiller sig vassentligt fra en klage vedrorende et pri- 
vat kundeforhold. Der er tale om, at Jyske Bank har forarsaget en sadan sammen- 
blanding af klagerens og B’s okonomiske forhold, at de vanskeligt kan skilles ad, og 
Ankenaevnet bor derfor behandle sagen.

Ankenaevnet bor i hvert fald behandle den del af klagen, der vedrorer klagerens pri
vate kundeforhold i banken.

Ankenaevnets bemaerkninger

Ankenaevnet behandler efter fast praksis ikke klager vedrorende engagementer med 
selskaber. Ankenaevnet behandler heller ikke klager vedrorende kaution fra kautioni- 
ster, der kautionerer for gaeld optaget af et selskab, som kautionisten er ejer af enten 
direkte eller indirekte. Sadanne klager vedrorer et erhvervsmaessigt forhold, der ikke 
kan sidestilles med et privat kundeforhold, jf. Ankenaevnets vedtaegter § 2, stk. 2 og 
3.

En stillingtagen til klagerens indsigelser om, at banken har sammenblandet bans og 
B’s okonomiske forhold, og har radgivet ham til at optage Ian og herefter videreudla- 
ne provenuerne heraf til B, kan ikke finde sted uden en stillingtagen til det erhvervs- 
maessige engagement og klagerens involvering heri.

Ankenaevnet tiltraeder derfor sekretariatets afvisning af sagen i medfor af Ankenaev
nets vedtaegter § 2, stk. 2 og 3.

Ankenaevnets afgerelse

Ankenaevnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne (klageren og B) far klagegebyret tilbage.
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BIQ, jf. bilag D, hvoraf i 0vrigt fremgar, at Klager 2 i dag ejes af FolietecK A/S, jf. 
ogsa ovenfor. FolietecK A/S, nu under konkurs, ejes af Klager 1, jf. ovenfor.

FolietecK A/S, nu under konkurs, (tidligere navn El Vagten A/S), stiftede den 
01.02.2009 selskabet AAB Elvagten 1 ApS. Selskabet Kar gennem tiden gennem- 
gaet en del navneaendringer. Klager 1 Kar siddet i direktionen for dette selskab, 
jf. vedhseftede fuldstsendige rapport fra Erhvervsstyrelsen for AAB Elvagten 1 
ApS, bilag E. Der kan tillige henvises til selskabsrapport vedrprende dette sel
skab fra BIQ, jf. bilag F, hvoraf i pvrigt fremgar, at AAB Elvagten 1 ApS, ejes af Fo- 
lietech A/S, nu under konkurs.

Det kan saledes konstateres, at Klager 1 Kar udpvet erhvervsvirksomhed, enten 
direkte eller indirekte, gennem ejerskab af selskabeme FolietecK A/S (nu under 
konkurs), Klager 2 og AAB Elvagten 1 ApS, ligesom Klager 1 Kar siddet i ledelsen i 
disse selskabet.

Klager 1 Kar derudover udpvet erhvervsvirksomhed, idet Klager 1 Kar ejet og sid
det i ledelsen i selskabeme Elvagten Amager ApS (oplpst), Elvagten Frederiks- 
sund ApS (oplpst), Elvagten Flelsing0r ApS (oplpst), Elvagten Hprsholm ApS (op- 
l0st) og Brinkholt ApS (konkurs), ligesom Klager 1 Kar siddet i ledelsen i A.K. 
Varmeteknik ApS, jf. udskrift fra BIQ for Klager 1, bilag G.

Klager 2 er et anpartsselskab, som driver erhvervsvirksomhed indenfor en bred 
vifte af forskellige omrader. Det fremgar saledes af selskabets formals bestem- 
melse, jf. bilag C, at selskabet har til formal at udpve handelsvirksomhed i form 
af handel med ejendomme, virksomheder og selskabet. Ligeledes fremgar det af 
formalsbestemmelsen, at selskabet har til formal at udpve virksomhedsudvikling 
vedrprende blandt andet reklame, marketing, udlejning og salg. Endvidere frem
gar det af formalsbestemmelsen, at selskabet har til formal at udpve grossist- 
virksomhed med byggematerialer, el og ws tilbehpr samt virksomhed angaende 
web portaler og salg pa nettet samt aktiviteter i tilknytning hertil, som hand- 
vserks- og byggeopgaver.

Den af Klager 2 indgaede renteswap aftale er indgaet som led i finansieringen af 
det af Klager 2planlagte byggeprojekt pa den af Klager 2 erhvervede erhvervs- 
ejendom/ byggegrund og vedrprer Klager 2' s gaeldsforhold.

Renteswap aftalen er indgaet af Klager 2 med henblik pa afdaakning af renterisi- 
koen pa det af Klager 2 optagne underliggende variabelt forrentede realkreditlan 
i Klager 2's ejendom.
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Kiager 1 har som direktdr og tegningsberettiget i KLager 2 indgaet renteswap af- 
talenmed Jyske Bank pa vegne af Kiager 2, Ligesom den af banken ydede radgiv- 
ning og drpftelserne omkring renteswap produktet er sket overfor Kiager 1 pa 
vegne af Kiager 2, idet Kiager 1 har vaeret tegningsberettiget direktpr i Kiager 2.

Som sikkerhed for bankens engagement med Kiager 2, herunder renteswap afta- 
len, har banken blandt andet modtaget selvskyldnerkaution afgivet af Kiager 1, 
ligesom Kiager 1 har stillet sikkerhed i form af pantssetning af nsermere bestem- 
te aktiver. Vedlagt kopi af den af Kiager 1 af 10. juli 2008 overfor banken under- 
skrevne selvskyldnerkaution afgivet i forbindelse med Kiager 2' s indgaelse af 
renteswap aftalen, jf. bilag H.

For sa vidt angar klagernes skrivelse af 29. januar 2014 til Pengeinstitutanke- 
naevnet skal sserligt bemserkes fplgende:

Det bestrides, at banken har ’’sammenblandet” Kiager 1 og Kiager 2" s forhold, 
ligesom det bestrides, at der er sket en sammenblanding af KLager 1' s private og 
erhvervsmsessige forhold, sadan som klagerne anfprer det i punkt 1 pa side 1 og 
pa side 2 midt. Banken har saledes engagement med bade KLager 1 og Kiager 2, 
ligesom Kiager 1 har stillet sikkerhed for savel Kiager 1' s som Kiager 2' s enga
gement med banken. De af banken opstillede krav vedrprende eventuel realisati
on af de af Kiager 1 stillede sikkerheder relaterer sig derfor naturligt til de enga- 
gementer, som de pagseldende sikkerheder ligger til sikkerhed for, nemlig ban
kens engagement med bade Kiager 1 og Kiager 2.

Det er ikke korrekt, at Jyske Bank har ’’radet” Kiager 1 til laneoptagelse med Kia
ger 1 personligt som selvskyldnerkautionist, ”til den af Nykredit kraevede ned- 
bringelse af renteswappen”. Nykredit har ikke stillet krav omnedbringelse af ren
teswap aftalen. Nykredit stillede overfor Kiager 2 krav omnedbringelse af det af 
Kiager 2 hos Nykredit optagne realkreditlan som fplge af fald i ejendomsvasrdien 
pa den af Kiager 2 ejede ejendom. Nykredit stillede saledes krav overfor Kiager 2 
omnedbringelse af realkreditlanet med 299.000 kr. Da Kiager 2 ikke havde mid- 
lerne hertil, tilbpd banken at lane pengene til KLager 2 til den af Nykredit krsevede 
nedbringelse af realkreditlanet mod kaution fra Kiager 1. KLager 1 og Kiager 2 
indvilgede heri.

Det bestrides, at banken i sin radgivning og ageren”ikke skelner” mellem Kiager 
1 personligt og Kiager 2's forhold, sadan som klagerne anfprer det i punkt 3 pa 
side 2. Klagernes anbringende herom er i pvrigt i det hele udokumenteret.
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2. Vedrdrende spdrgsmal om bevisfdreLse:

Klagerne har i sine klageskrifter med tilhdrende bilag i sin beskrivelse af sagen 
henvist til og refereret til forskellige samtaler og mdder mellem klageme og en 
rsekke forskellige medarbejdere i ]yske Bank.

Det bemaerkes, at banken pa en rsekke punkter ikke er enig i klagernes sagsfrem- 
stilling og beskrivelse af indholdet af disse samtaler og mpder mellem klagerne 
og bankens 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 vedrprende formaliteten - pa et senere tidspunkt un
der behandlingen af den materielle del af sagen fremkomme med naermere be- 
maerkninger hertil.

3. Vedrprende spprgsmal om foraeldelse:

Den af Klager 2 indgaede renteswap aftale fremgar af arsopgprelse for 2008 til- 
sendt Klager 2 ligesom renteswap aftalen fremgar af efterfplgende arsopgdrelser 
for 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 tilsendt Klager 2, jf. bilag I. Her er mar- 
kedsvserdien af renteswap aftalen ultimo aret tillige angivet.

Klager 2 har Ipbende siden etablering af renteswap aftalen i 2008 modtaget kon- 
toudtog vedrprende bevsegelser og udsving pa realisationskontoen, der indehol
der en Ipbende opgprelse af den urealiserede markedsvserdi af swap forretnin- 
gen, jf. bilagj.

Klager 2 (Klager 1 pa vegne af Klager 2) har i tillaeg hertil siden etablering af ren
teswap aftalen i 2008 via Jyske Netbank Ipbende benyttet sig af netbank adgan- 
gen til at fplge udsving i markedsvserdien af swap forretm'ngen pa realisations
kontoen. Vedhaeftet kopi af logs, jf. bilag K, der viser klagerens brug af netbank 
vedrprende realisationskontoen. Det er saledes dokumenteret, at klageren lp- 
bende og med korte mellemrum har fulgt udviklingen og bevaegelserne i mar
kedsvserdien pa renteswap aftalen pa realisationskontoen.

De af Klager 2 modtagne oplysninger er tilgaet Klager 1 som direktpr og teg- 
ningsberettiget i Klager 2.
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Klager 2' s indsigelser i relation til den mellem banken og Klager 2 indgaede ren- 
teswap aftale, hvor der utvivlsomt er tale om et erhvervsforhold, jf. nedenfor.

klagereni det hele i relation til naervserende klagesag skal betragtes som er- 
hvervsdrivende, og at der saledes i relation til nservserende klage er tale om et 
erhvervskundeforhold.

forholdet i pvrigt vaesentligt adskiller sig fra, hvad der ssedvanligvis forekommer i
r

et privat kundeforhold.

det saledes falder udenfor Pengeinstitutankensevnets kompetence at behandle 
klagen, jf. vedtaegter for Pengeinstitutankenaevnet 5 2 stk. 2 og stk.3.

Til stptte for den principale pastand gpres det for sa vidt angar Klager 2 gseldende, at

Klager 2 er et anpartsselskab, som driver erhvervsvirksomhed indenfor en bred 
vifte af forskellige omrader, jf. selskabets formals bestemmelse, jf. bilag C.

Pengeinstitutankenaevnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og 
anpartsselskaber, idet Ankenaevnet bar fundet, at klager fra selskaber ikke kan 
sidestilles med klager fra private, uanset at det spprgsmal klagen drejer sig om, 
ogsa vil kunne opsta i et privat kundeforhold, jf. Pengeinstitutankensevnets skri- 
velser i nservserende sag af 28. oktober og 5. november 2013 til Jyske Bank med 
kopi af brev af 28. oktober 2013 til klagemes advokat

der blandt andet kan henvises til Pengeinstitutankensevnsafgprelserne 
926/2010 og 2/2003, som der er henvisttil i ovennaevnte skrivelser fra Penge- 
institutankensevnet.

renteswap aftalen er indgaet som led i finansieringen af Klager 2 'planlagte byg- 
geprojekt pa den af Klager 2 erhvervede erhvervsejendom/byggegrund og vedrp- 
rer Klager 2' s gseldsforhold.

Hjft,
renteswap aftalen er indgaet af Klager 2 med henblik pa afdsekning af det under-
liggende realkreditlan i Klager 2' s ejendom. ==

1 ---------- -
de af klageren indgaede renteswap aftale er indgaet som led i og i tilknytning til 
klagerens erhvervsvirksomhed.
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klageren i det hele i relation til nservaerende klagesag skal betragtes som er- 
hvervsdrivende, og at der saledes i relation til naervaerende klage er tale om et 
erhvervskundeforhold.

forholdet i dvrigt vaesentligt adskiller sig fra, hvad der s^dvanligvis forekommer i 
et privat kundeforhold.

det saledes falder udenfor Pengeinstitutankenaevnets kompetence at behandle 
klagen, jf. vedtsegter for Pengeinstitutankensevnet S 2 stk. 2 og stk.3.

Til stdtte for den principale pastand skal banken for sa vidt angar Klager 1 og Klager 2 i 
relation til klagemes skrivelse af 29. januar 2014 til Pengeinstitutankensevnet saerligt 
bemserke fplgende:

Det bestrides, at banken bar ’’sammenblandet” Klager 1 og Klager 2' s forhold, 
ligesom det bestrides, at der er sket en sammenbtanding af Klager 1' s private og 
erhvervsmaessige forhold, sadan som klagerne anfdrer det i punkt 1 pa side 1 og 
pa side 2 midt.

Det bestrides, at banken i sin radgivning og ageren ”ikke skelner” mellem Klager 
1 personligt og Klager 2' s forhold, sadan som klagerne anfdrer det i punkt 3 pa 
side 2. Klagemes anbringende herom er i dvrigt i det hele udokumenteret.

Det bestrides, at banken i forbindelse med Klager 1' s private laneoptagelse 
skulle have anbefalet Klager Iprivat at indga enrenteswap aftale, sadan som 
klagerne anfdrer det i punkt 7 pa side 2.

Det bestrides i dvrigt, at jyske Bank i forhold til etableringen af swap aftalen har 
radgivet Klager 1 personligt herom, ligesom det bestrides, at banken skulle have 
et radgivningsansvar i forhold til Klager 1 ’’personligt”, sadan som klagerne anfd
rer det pa side 2, midt. Radgivningen og drdftelserne omkring indgaelse af swap 
aftalen er alene sket i forhold til Klager 2 som aftalepart, idet Klager 1 som direk- 
tdr og tegningsberettiget har handlet pa vegne af Klager 2.

Til stdtte for den principale pastand gdres det for sa vidt angar Klager 1 og Klager 2 end- 
videre gseldende, at

afgdrelse af sagen under alle omstsendigheder vil forudsaette en bevisfdrelse i 
form af parts og vidneforklaringer fra de involverede personer for en naermere af-

\



Bilag 124. Side 8/28
fra sagen 328/2013 ankenaevnet

JYSKE BANK

Side 10 

06.03.2014

klaring af fastlseggelse af det naermere indhold af de pagaeldende samtaler og 
mdder.

en sadan bevisfpreise ikke kan finde sted ved Pengeinstitutankensevnet men i gi
ve! fald ma finde sted ved domstolene.

sagen derfor ma afvises fra Pengeinstitutankenaevnet, jf. vedtaegterne for Penge- 
institutankensevnet 5 7 stk. 1.

Til stdtte for den subsidiaere pastand gores det for sa vidt angar Klager 1 og Klager 2 
gaeldende, at

foraeldelsesfristen begyndelsestidspunkt er reguleret i formldelsesloven 5 2 stk.
3 (erstatning i kontrakt) og stk. 4 (erstatning udenfor kontrakt).

begyndelsestidspunktet for foraeldelsesfristen efter § 2 stk.3 for fordringer, som 
opstar ved misligholdelsen af en kontrakt, lober fra tidspunktet for misligholdel- 
sen.

i motiverne til foraeldelsesloven er det angivet, ”at ved krav i anledning af fejlag- 
tig radgivning eller tignende, vil begyndelsestidspunktet normalt v^re det tids- 
punkt, da fejlen begas, eller det fejlagtige rad gives”, jf. BET 1460/2005, side 
440 og FT 2006-07, tillaeg A, side 5613 (bemaerkninger ad § 2, stk. 3). Det kan 
Kerefter udledes, at radgiveransvar falder under kategorien ansvar i kontrakt.

det fremgar af foraeldelseslovens regler, at foraeldelsen suspenderes sa Isenge 
fordringshaveren ikke var eller burde vsere bekendt med et eventuelt krav.

det af Bo Von Eyben, Eorseldelse efter foraeldelsesloven af 2007,1. udgave, 2012, 
side 259 folger, at begyndelsestidspunktet for foraeldelsesfristen er tidspunktet 
for den ansvarspadragende radgivning og ikke det senere tidspunkt, hvor der 
matte vaere realiseret et tab.

det i naervaerende sag medfprer, at foraeldelsesfristen begynder at Ipbe fra det 
tidspunkt, hvor denpastaede fejlagtige radgivning fandt sted i forhold til de af 
denne klage omfattede renteswap aftale - det vil sige prime /medio 2008.

det anerkendes, at foraeldelsesfristen under naermere bestemte forudsaetninger 
kan suspenderes, sa laenge klager var eller kunne antages at vaere ubekendt med 
fordringen, idet begyndelsestidspunktet i sa fald fprst regnes fra det tidspunkt.
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hvor klager fik eller burde have faet kendskab hertil. Pengeinstitutankenaevnet 
har i nyere praksis vedrprende forseideise fastslaet, at forseldelsesfristen Ipber 
fra det tidspunkt, hvor klageren ma arises for at vsere bekendt med eLLer burde 
vaere bekendt med risikoen ved indgaelsen af aftalen. Som fplge af denne praksis 
vil foraeldeLsen tpbe fraradgivningstidspunktet og 3 ar frem, medmindre klageren 
kan godtgpre, at denne ikke var bekendt med risikoen ved indgaelsen af aftalen 
fpr senere, og forseldelsesfristen dermed suspenderes.

i nservserende sag fandt radgivningen i relation til renteswap aftalen sted pri
me/medio 2008. Nservserende sag er anlagt ved Pengeinstitutankenaevnet den 
25. oktober 2013. Klagerne kan saledes alene g0re et eventuelt krav gseldende 
mod banken, safremt klagerne kan godtg0re, at forseldelsesfristen har vseret un- 
derlagt reglerne om suspension fra radgivningen primo /medio 2008.

betingelserne for eventuel suspension af forseldelsesfristens begyndelsestids- 
punkt ikke er opfyldt i nservserende sag.

Til st0tte for den subsidisere pastand g0res det for sa vidt angar Klager 1 og Klager 2 
gseldende, at

Klager 1 pavegne af Klager 2/Klager 2 senest ved arsskiftet 2008/2009 i forbin- 
delse med modtagelsen af arsopgprelsen for 2008, jf. bilag I, ma siges at have 
vseret bekendt med (eller burde have vseret bekendt med) en swap aftales karak- 
teristika og mekanismer, herunder betydningen af sendringer i markedsrenten for 
vserdien af en swap aftale og risikoen derved. Klagerne har pa dette tidspunkt 
vseret bekendt med, at swap aftalens vserdi svingede i takt med markedsrentes 
udvikling og matte saledes kunne indse, at swap aftalen vil kunne fa en (yderlige- 
re) negativ vserdi, safremt markedsrenten faldt (yderligere).

det samme i 0vrigt g0r sig gseldende for Klager 1 pa vegne af Klager 2/Klager 2 
ved modtagelsen af den efterfplgende arsopgprelse for 2009 og ved modtagelsen
af efterfplgende arsopgprelser, jf. bilag I. Bilag I. der er fjernet 2. Bilag. "E side 4. og Bilag 29. fra BS 1-698/2015"

Klager 1 pa vegne af Klager 2 /Klager 2 Ipbende siden etablering renteswap afta
len i 2008 har modtaget kontoudtog vedrprende realisationskontoen, der inde
holder en Ipbende opgprelse af den urealiserede markedsvserdi af swap forret-
ningen if bilas I Bilag J. er lavet 06-08-2008 for den swap. "Bilag E. side 4" Morten Ulrig Gade. tilbageholder oplvsninger om, 

b Men er den SWAP som Sagsogcr 15-07-2008 har indgact, med Jvske Bank i safald, sagsoger hiemtog liln
4.328.000 som det nnderlaeggende lan for swannen.

Klager 1 pa vegne af Klager 2 /Klager 2 i 0vrigt siden etablering af de af nservse
rende sag omfattede renteswap aftale i 2008 via Jyske Netbank Ipbende og med
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korte meLlemrum har fulgt bevaegelser pa og udsving i markedsvaerdien af swap
forretningerne pa realisationskontoen, jf. bilag K. Dcr Andes 2 swaps. 16-07-2008 til 30-12-2008

Hvor er den anden konto, den for Bilag 2. "1."

klagerne saledes senest ved arsskiftet 2008 / 2009 har vaeret fuldt ud bekendt 
med vaerdien af markedsvaerdien af renteswap aftalen og dens betydning, sa kla- 
gerne pa dette tidspunkt ma siges at have vaeret bekendt med (eller burde have 
vaeret bekendt med) renteswap aftalens karakteristika og mekanismer, herunder 
betydningen af sendringer i markedsrenten for vaerdien af renteswap aftalen og 
risikoen derved. Klagerne har senest pa dette tidspunkt vaeret 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 gennemtiden vaeret drpftelser med klagerne.

banken saledes den 28. oktober 2008 pr. telefon overfor Klager 1 pa vegne af 
Klager 2 /Klager 2 oplyste om markedsvaerdien og markedsvaerdiudviklingen 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 renterisikoen 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 og markedsvaerdiudviklin
gen 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 onskede at fortsaette ren
teswap aftalen med henblik pa fortsat afdaekning af renterisikoen pa det under- 
liggende variabelt forrentede kreditforeningslan.

Klager 1 pa vegne af Klager 2 /Klager 2 har i Ovrigt lobende underskrevet nye ’’Af
tale om handel med finansielle instrumenter” med forhojelse af gul/ rod risiko- 
graense 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 klagerne i forbindelse

fljP
med indgaelse af disse aftaler og forhojelse af gul/rod risikograense, og klagerne 
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 fi
nansielle instrumenter ”.



Bilag 124. Side 11/28
fra sagen 328/2013 ankenaevnet

JYSKE BANK 
Helsingor 
I. L. Tvedesvej 7 
3000 Helsingor 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01

Kontonr. 5050 280118-1 
Sagsnr. 5050 07004/1

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter
I Lintage(r) Side 1 af 6

AAB Elvagten 1 ApS 
Sovej 5
3100 Hombaek

CPR-nr/CVR-nr. 002737-4476

I Form&l med aftalen '•

Jyske Bank (herefter kaldet banken) stiller herved en ramme til rSdighed for AAB Elvagten 1 ApS (herefter 
kaldet kunden). Aftalen er oprettet med del formal at fastsaette rammer, der opfylder kundens behov og som 
styrer kundens risici ved hjeelp af forretnihger med afledte finansielle instrumenter.

f ■
________________________________i__________________________________________________________
Indhold i aftalen________________/_________________________________________________________

t

Aftalen gaelder for alle de valuta-, r^vare- og vaerdipapirforretninger, kunden indgSr med banken. En enkelt 
valuta- rSvare og vaerdipapirforretning kan besta af flere gensidigt betingede handler 
(kombinationsprodukter). j

Aftalen omfatter et samlet risikobelob, risikoramme pr. risikotype og valgte produkter. Banken fastsaetter ud 
fra kundens behov, profil og finansielle styrke graenser for risiko og risikobelob. Opfolgning pa aftalte 
risikobelob tager udgangspunkt i en gul og rod risikograense.

Pet samlede risikobelob og risikograenser_______________________________________ _______________
Det samlede risikobelob 1.650.000,00 kr.
Kunden er forpligtet til at deltage i et mode med banken ved ureaiiseret netto tab pa 396.000,00 kr.
Svarende til 24 % af det samlede risikobelob og efterfolgende kaldet gul risikograense

Banken er berettiget til at fa yderligere sikkerhed eller lukke forretninger ved
ureaiiseret netto tab pa 643.500,00 kr.
Svarende til 39 % af det samlede risikobelob og efterfolgende kaldet rod risikograense

Vale og afgraensning af risikotyper og risikorammer_____________________________________________
Typer: Ramme pr. type:

1 Valutarisiko
2 Renterisiko
3 Aktierisiko
4 Ravarerisiko

0,00 kr. 
1.485.000, kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr.

Det aktuelle risikobelob beregnes til enhver tid af banken og det er bankens risikovaagte der til enhver tid er
gaeldende.

BEW1/044M 5050 00 8240 105232 DAI552



&fra sagen 328/2013 ankenaevnet
J I 5 IVC, D/MN IV

Kontonr. 5050 280118'!
Sagsnr. 5050 07004/1

0vrige vilkAr (fortsat) _____ ' ___________________ Side—5_af—6_
9.3. Markedsvserdiberegnmgen af en forretning baseret pS vaerdipapirer, der er noteret/handlet p4 

Kabenhavns Fondsbars, foretages p& gmndlag af "Kurs Alle Handler" pr. misligholdelsesdagen, 
medinindre denne kurs er beregnet pS gmndlag af en atypisk omssetning, der indebserer, at "Kurs 
Alle Handler" giver et misvisende udtryk for markedsvaerdien. Er dette tilfaeldet, indhentes priser 
som anfert ved papirer, der ikke er noteret p& Kobenhavns Fondsbors. For forretninger, der ikke 
noteres/handles p5 Kobenhavns Fondsbors, finder beregningen sted pci gmndlag af priser indhentet 
fra pengeinstitutter eller andre, der er kendte som markedsdeltagere i de p&gaeldende vaerdipapirer.

9.4. Markedsvaerdiberegningen af ovrige forretninger foretages pS gmndlag af vaerdien af nettobetalings- 
raekken (netto-cashflow), hvor nettobetalingsraekken opgores som forskellen mellem betalingsfor- 
pligtelsen i den oprindeligt indgSede forretning og i en mod forretning.

Til beregning af vaerdien anvendes de vilkSr og priser, som er gaeldende blandt deltageme i markedet 
for den pSgaeldende forretningstype. MarkedsvilkSr og -priser hentes fra de gaengse 
informationssystemer, som banken anvender. Altemativt indhentes oplysningeme fra 
pengeinstitutter eller andre, som deltager i markedet for den pSgaeldende forretningstype.

9.5. Omregning af valuta sker pci gmndlag af de offentliggjorte kurser fra Danmarks Nationalbank p3 
misligholdelsesdagen.

9.6. Markedsvaerdiberegningen af forretninger, hvor relevante markeder er lukkede p& 
misligholdelsesdagen, bliver foretaget pS gmndlag af priser hentet den farstkommende dag, hvor der 
i dette marked stilles markedspriser.

9.7. Slutafregningsbelabet fremkommer som difference mellem hver parts samlede betalingsforpligtelser i 
henhold til opgarelserne.

10. Banken er berettiget til at afskrive alle indbetalinger og modtagne provenuer af realiserede sikkerheder 
forlods p& det kurstab, banken eventuelt er p&fart.

11. Eventuelle betalinger, foretaget af banken i forbindelse med afvikling af forretninger, som er indg&et 
under denne aftale, forrentes af kunden fra det tidspunkt, betalingen er foretaget. Forrentningen sker 
med den af banken til enhver tid fastsatte rente herunder eventuelle overtraeks- og morarenter.

12. Kunden oplyser, at forretninger indgSet under denne aftale altid vil vaere indg^et i overensstemmelse 
med valutalovgivningen og til enhver tid vil respektere Danmarks Nationalbanks valutaforskrifter.

13. Banken er uden ansvar for, at forretninger ikke kan lukkes p3 grund af specielle markedsmaessige 
forhold for det enkelte produkt.

14. Banken opfordrer kunden til at soge supplerende rUdgivning om skatte- og regnskabsmaessige 
konsekvenser af aftalen og den enkelte forretning under aftalen.

15. Eventuelle retssager anlagt af kunden eller af banken skal anlaegges ved en dansk domstol. Ved en 
retssag finder dansk lovgivning altid anvendelse.

16. Forhydelsesret
Der er ikke forhydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17 ved aftaler om vaerdipapirer eller finansieile 
tjenesteydelser, hvis pris afliaenger af udsving pi kapitalmarkedet, hvis aftalen er indgSet i banken, p3 
kundens anmodning udenfor banken eller via fjemsalg: Fx hvis aftalen er mdgciet via telefon, mail eller

----- ]ysV,« Netbank__________________________ ______ _____________________________________________

17. Der kan klages over banken til afdelingen, til bankens klageansvarlig Quridisk afdeling, Vestergade 8-16,
8600 Silkeborg) eller til Pengeinstitutankenaevnet, 0sterbrogade 62,4. sal, 2100 Kabenhavn 0, Tlf. 35 43 
63 33 - www.pengeinshtutankenaevnet.dk

Bilag 124. Side 12/28
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Kontonr. 5050 280118-1 
Sagsnr. 5050 07004/1

Bilag 124. Side 13/28
^fra sagen 328/2013 ankenaevnet

J I 3 IN. C IV

0vrige vilkir (fortsat)__________________________________________________ Side 6 af 6
18. Hvis bankeri rammes af betalingsstandsning eller konkurs yder Garantifonden for indskydere og 

invenstorer daekning for det tab, der opst&r ved at banken ikke kan tilbagelevere vaerdipapirer, der til- 
horer investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes af banken op til den modvaerdi, der til 
enhver tid mStte vaere gaeldende, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer § 11. Ved vaerdi
papirer forstSs de vaerdipapirer, der fremg&r af lov om vaerdipapirsandel § 2. Garantifonden for 
indskydere og investorer bar lavet en brochure, der kan fks i banken eller som kan downloades p3 
www.garantifonden .dk.

19. Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, Frederiksberg C ferer tilsyn med, at banken overholder gaeldende love 
og bekendtgorelser.

I ovrigt gaelder bankens almindelige forretningsbetingelser "SSdan handler Jyske Bank", som jeg erklaerer 
at have modtaget.

Underskrifter
Herved bekraeftes dateringens rigtighed, under- 
skriftemes aegthed og den(de) foppligtedes myndighed:

EttwraririQbar
Sneriewej 10 

8000 HeJsiogcr

Alle Bilag fra 10-07-2008 er lavet for, hvis sagsoger onsker at 
hjemtage tilbudtelan pa 4.328.000. og derefter swappe renterne. 
Jyske bank pastar at lanet er optaget, men det er USANDT

BEV30J/WIK 5050 00 $240 (»0609 105232 DA1552



ysfra sagen 328/2013 ankenaevnet
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Bilag 124. Side 14/28

Altaic om handel med afledte finansielle instrumenter

JYSKE BANK 
He] singer 
I. L. Tvedesvej 7 
3000 Helsinger 
Telefon 89 $9 18 00 
Telefax 89 j59 18 01 

/
Kontonr/ 5050 280118-1 
Sagsnr, 505011096/1

zL&ntage(r) Side 1 af 6
AAB Elvagten 1 ApS 
Sevej 5
3100 Hornbeek

/

/
CPR-nr/ CVR-nr. 002737-4476

Form41 med aftalen z
Jyske Bank (lierefter kaldet banken) stiller herved en ramme til rSdighed for AAB Elvagten 1 ApS (herefter 
kaldet kunden). Aftalen er oprettet med det formal at' fastsaette rammer, der opfylder kundens behov og som 
styrer kundens risici ved hjselp af forretninger mecbafledte finansielle instrumenter.

zIndhold i aftalen
/

Aftalen gaelder for alle de valuta-, r4vare- og'vserdipapirforretninger, kimden indg&r med banken. En enkelt 
valuta- r4vare og vaerdipapirforretning kari bests af Here gensidigt betingede handler 
(kombinationsprodukter). /

Aftalen omfatter et samlet risikobel0b,msikoramme pr. risikotype og valgte produkter. Banken fastsaetter ud 
fra kundens behov, profil og finansielle styrke graenser for risiko og risikobelob. Opfolgning pa aftalte 
risikobelob tager udgangspunkt i en girl og rod risikograense.

Det samlede risikobelob og risikograanser____________________________________________________
Det samlede risikobelob
Kimden er forpligtet til at < 
Svarende til 42 % af det se

rfage i et mode med banken ved urealiseret netto tab pS 
lede risikobelob og efterfolgende kaldet gul risikograense

Banken er berettiget til at f& yderligere sikkerhed eller lukke forretninger ved 
urealiseret netto tab p/
Svarende til 56 % af det samlede risikobelob og efterfolgende kaldet rod risikograense

1.800.000,00 kr. 
756.000,00 kr.

1.008.000,00 kr.

Valg og afgrcensmng af risikotyper og risikorammer
7

Typer:

1 Valutarisiko/
2 Renterislko
3 Aktierisiko
4 RSva re risiko

/ Ramme pr. type:

0,00 kr. 
800.000,00 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr.

Det aktuelle risikobelob beregnes til enhver tid af banken og det er bankens risikovasgte der til enhver tid er
gaeldende.

BEV301 /04j08 5050 DO S240 090505 112814 DA1551



Bilag 124. Side 15/28 
fra sagen 328/2013 ankenaevnet 

© JYSKE BANK

Kontonr. 505O 280118-1 
Sagsnr. 505011096/1

0vrige vilkAr (fortsat) ______ ____________ ________________ Side 5 af 6 1
9.3. Markedsvserdiberegningen af en forretning baseret p& vaerdipapirer, der er noteret/handlet pS 

Kebenhavns Fondsbsrs, foretages p§ gnindlag af "Kurs Alle Handler” pr. misligholdelsesdagen, 
medmindre denne kurs er beregnet p§ grundlag af en atypisk omsastning, der indebacrcr, at "Kurs 
Alle Handler" giver et misvisende udtryk for markedsvaerdien. Er dette tilfaeldet, indhentes priser 
som anfort ved papirer, der ikke er noteret p5 Kobenhavns Fondsbors. For forretninger, der ikke 
noteres/handles pS Ksbenliavns Fondsbors, finder beregningen sted pS gnmdlag af priser indhentet 
fra pengeinstitutter eller andre, der er kendte som markedsdeltagere i de pSgaeldende vserdipapirer.

9.4. Markedsveerdiberegningen af ovrige forretninger foretages pS gnmdlag af vserdien af nettobetalings- 
rcekken (netto-casliflow), hvor nettobetalingsrakken opgores som forskellen mellem betalingsfor- 
pligtelsen i den oprindeligt indgSede forretning og i en modforretning.

Til beregning af vaerdien anvendes de vilkSr og priser, som er gseldende blandt deltageme i markedet 
for den p&gseldende forretningstype. Markedsvilk5r og -priser hentes fra de gaengse 
informationssystemer, som banken anvender. Altemativt indhentes oplysningeme fra 
pengeinstitutter eller andre, som deltager i markedet for den plgaeldende forretningstype.

9.5. Omregning af valuta sker p& grundlag af de offentliggjorte kurser fra Darunarks Nationalbank p& 
misligholdelsesdagen.

9.6. Markedsvserdiberegningen af forretninger, hvor relevante markeder er lukkede pS 
misligholdelsesdagen, bliver foretaget p& grundlag af priser hentet den forstkommende dag, hvor der 
i dette marked stilles markedspriser.

9.7. Slutafregningsbelobet fremkommer som difference mellem hver parts samlede betalingsforpligtelser i 
henhold til opgerelseme.

10. Banken er berettiget til at afskrive alle indbetalinger og modtagne provenuer af realiserede sikkerheder 
forlods pis det kurs tab, banken eventuelt er pis fort.

11. Evenfuelle betalinger, foretaget af banken i forbindelse med afvikling af forretninger, som er indgSet 
under denne aftale, forrentes af kunden fra det tidspunkt, betalingen er foretaget. Forrentningen sker 
med den af banken til enhver rid fastsatte rente herunder eventuelle overtrceks- og morarenter.

12. Kunden oplyser, at forretninger indgiiet under denne aftale altid vil vaere indgSet i overensstemmelse 
med valutalovgivningen og til enhver rid vil respektere Danmarks Nationalbanks valutaforskrifter.

13. Banken er uden ansvar for, at forretninger ikke kan lukkes pi grund af specielle markedsmaessige 
forhold for det enkelte produkt.

14. Banken opfordrer kunden til at soge supplerende rUdgivning om skatte- og regnskabsmcessige 
konsekvenser af aftalen og den enkelte forretning under aftalen.

15. Eventuelle retssager anlagt af kunden eller af banken skal ankegges ved en dansk domstol. Ved en 
retssag finder dansk lovgivning altid anvendelse.

16. Fortiydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17 ved aftaler om vmrdipapirer eller finansielle 
tjenesteydelser, hvis pris afhsenger af udsving p3 kapifalmarkedet, hvis aftalen er indg&et i banken, pS 
kundens anmodning udenfor banken eller via f]'emsalg: Fx hvis aftalen er indg&et via telefon, mail eller 
Jyske Netbairk.

17. Der kan klages over banken til afdelingen, til bankens klageansvarlig (Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 
8600 Silkeborg) eller ril Pengeinsritutankensevnet, 0sterbrogade 62,4. sal, 2100 Kobenhavn 0, Tlf. 35 43 
63 33 - www.pengeinstitutankenaevnet.dk

BEV201/WJK 5050 110 82-M) IM605 112814 DA1551



Bilag 124. Side 16/28
fra sagen 328/2013 ankenaevnet

O JYSKt BANK

Kontonr. 5050 280118-1 
Sagsnr. 505011096/1

0viige vilkUr (fortsat) Side 6 af 6
18. Hvis banken rammes af betalingsstandsning eller konkurs yder Garantifonden for indskydere og 

invenstorer daekning for det tab, der opstSr ved at banken ikke kan tilbagelevere vserdipapirer, der til- 
harer investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes af banken op til den modvaerdi, der til 
enhver tid mStte vaere gceldende, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer § 11. Ved vaerdi- 
papirer forst&s de vaerdipapirer, der fremgSr af lov om vaerdipapirsandel § 2. Garantifonden for 
indskydere og investorer bar lavet en brochure, der kan fSs i banken eller som kan downloades pi 
www.garantifonden.dk.

19. Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, Frederiksberg C forer tilsyn med, at banken overholder gaeldende love 
og bekendtgoreiser.

I ovrigt gselder bankens almindelige forretningsbetingelser "Sidan handler Jyske Bank", som jeg erklaerer 
at have modtaget.

Underskrifter______________________________________________________________________

Herved bekraeftes dateringens rigtighed, under-

Der er foiiangt en underskrift pa dette bilag 11. maj 2009.

Hvorfor dette, Jyske bank er 6. maj 2009 oplyst et lanetilbudet pa de 4.300.000 Kr. 
Er bortfaldet, hvilket er fremlagt 05-11-2018 ved bilag AG.

Nar jyske Bank forlanger underskrifter pa, sikkerheder, skal kunden underskrive. 
for ikke at jyske bank skal opsige de lan, der er optaget.

BEV.\)1/(UDS 5050 W >040 IN0505 113914 DAI551



Bilag 124. Side 17/28
i*kfra sagen 328/2013 ankenaevnet

1IJ1VC U /A 1 \ IV

JYSKE BANK 
Helsing0r 
I. L. Tvedesvej 7 
3000 Helsing0r 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01

Kontonr. 5050 280118-1 
Sagsnr. 5050 21447/1

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter
L^ntaae(r)__________________________________________________________________ Side 1 af 6

AAB Elvagten 1 ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergaerde

CPR-nr/CVR-nr. 002737-4476

FormAl med aftalen______________________________________________________________________

Jyske Bank (herefter kaldet banken) stiller herved en ramme til rSdighed for AAB Elvagten 1 ApS (herefter 
kaldet kunden). Aftalen er oprettet med det formed at fastsaette rammer, der opfylder kundens behov og som 
styrer kundens risici ved hjaelp af forretninger med afledte finansielle instrumenter.

Indhold i aftalen________________________________________________________________________
Aftalen gaelder for alle de valuta-, rSvare- og vaerdipapirforretninger, kunden indgSr med banken. En enkelt 
valuta- r&vare og vaerdipapirforretning kan best3 af flere gensidigt betingede handler 
(kombinationsprodukter).

Aftalen omfatter et samlet risikobelob, risikoramme pr. risikotype og valgte produkter. Banken fastsaetter ud 
fra kundens behov, profil og finansielle styrke graenser for risiko og risikobelob. Opfolgning pS aftalte 
risikobelob tager udgangspunkt i en gul og rod risikograense.

Det samlede risikobelob og risikograenser______________________________________ ____________ _
Det samlede risikobelob 2.100.000,00 kr.
Kunden er forpligtet til at deltage i et mode med banken ved urealiseret netto tab pS 1.197.000,00 kr.
Svarende til 57 % af det samlede risikobelob og efterfolgende kaldet gul risikograense

Banken er berettiget til at (& yderligere sikkerhed eller lukke forretninger ved
urealiseret netto tab pS 1.491.000,00 kr.
Svarende til 71 % af det samlede risikobelob og efterfolgende kaldet rod risikograense

Vale og afgraensning af risikotyper og risikorammer________________________ ____________________
Typer: Ramme pr. type:

1 Valutarisiko
2 Renterisiko
3 Aktierisiko
4 RSvarerisiko

0,00 kr. 
600.000,00 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr.

Det aktuelle risikobelob beregnes til enhver tid af banken og det er bankens risikovaegte der til enhver tid er
gaeldende.

BEV301 /09.09 71H5 04 0321 101019 123302 DA1552



^fra sagen 328/2013 ankenaevnet
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Kontanr. 5050 280118-1
Sagsnr. 5050 21447/1

: 0vrige vilkdr (fortsat)_____________ __________________________ ____________  Side 5 af 6

9.3. Ved beregning af nutidsvaerdien, indhentes oplysninger fra anerkendte markedsdeltagere (hemnder 
markedsdeltagere og masglere pi relevante markeder), regulerede markeder samt informations- 
udbydere og andre kilder til markedsoplysninger. Dette gaelder prisen p& relevante forretninger, 
satser, kurser, renter, rentekurver, volatiliteter, rente- og kursspaend, samvariationer eller andre 
relevante markedsoplysninger for det pagaeldende marked.

9.4. Markedsvaerdiberegningen af forretninger, hvor relevante markeder er lukkede pi misligholdelses- 
dagen, bliver foretaget pa grundlag af priser hentet den forstkommende dag, hvor der i dette marked 
stilles markedspriser.

9.5. Ved saerlige markedssituationer, hvor der ikke er adgang til de nadvcndige oplysninger, kannutids- 
vserdien beregnes under hensyn til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og eftersporgsel i 
markedet, kursen pi eventuelt tilsvarende finansielle instrumenter og tilgaengelige markedsrelevante 
oplysninger om udstederen af et vaerdipapir, forretningeme og forholdene i ovrigt.

9.6. Omregning af valuta sker pi grundlag af de offentliggjorte kurser fra Danmarks Nationalbank pi 
misligholdelsesdagen.

9.7. Slutafregningsbelobet fremkommer som difference mellem hver parts samlede betalingsforpligtelser i 
henhold til opgorelserne.

10. Banken er berettiget til at afskrive alle indbetalinger og modtagne provenuer af realiserede sikkerheder 
forlods pi det kurstab, banken eventuelt er pifort.

11. Eventuelle betalinger, foretaget af banken i forbindelse med afvikling af forretninger, som er indgiet 
under denne aftale, forrentes af kunden fra det tidspunkt, betalingen er foretaget. Forrentningen sker 
med den af banken til enhver tid fastsatte rente herunder eventuelle overtraeks- og morarenter.

12. Kunden oplyser, at forretninger indgiet under denne aftale altid vil vsere indgiet i overensstemmelse 
med valutalovgivningen og til enhver tid vil respektere Danmarks Nationalbanks valutaforskrifter.

13. Banken er uden ansvar for, at forretninger ikke kan lukkes pi grund af specielle markedsmaessige 
forhold for det enkelte produkt.

14. Banken opfordrer kunden til at soge supplerende ridgivning om skatte- og regnskabsmsessige 
konsekvenser af aftalen og den enkelte forretning under aftalen.

15. Eventuelle retssager anlagt af kunden eller af banken skal anlaegges ved en dansk domstol. Ved en 
retssag finder dansk lovgivning altid anvendelse.

16. Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17 ved aftaler om vaerdipapirer eller finansielle 
tjenesteydelser, hvis pris afhaenger af udsving pi kapitaimarkedet, hvis aftalen er indgiet i banken, pi 
kundens anmodning udenfor banken eller via fjernsalg: Fx hvis aftalen er indgiet via telefon, mail eller 
Jyske Netbank.

17. Der kan klages over banken til afdelingen, til bankens klageansvarlig Quridisk af deling, Vestergade 8-16,
8600 Silkeborg) eller til Fengeinstitutankeneevnet, 0sterbrogade 62,4. sal, 2100 Kobenhavn 0, Tlf. 35 43 
63 33 - www.pengemstitutankenaevnet.dk

18. Hvis banken rammes af betalingsstandsning eller konkurs yder Garantifonden for indskydere og 
invenstorer daekning for det tab, der opstir ved at banken ikke kan tilbagelevere vaerdipapirer, der til- 
horer investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes af banken op til den modvaerdi, der til 
enhver tid mitte vsere gaddende, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer § 11. Ved vaerdi
papirer forstis de vaerdipapirer, der fremgir af lov om vaerdipapirsandel § 2. Garantifonden for 
indskydere og investorer har lavet en brochure, der kan fis i banken eller som kan downloades pi 
www. garantifonden. dk.

19. Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, Frederiksberg C forer tilsyn med, at banken overholder gaeldende love 
og bekendtgorelser.

Bilag 124. Side 18/28
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Kontonr. 5050 280118-1 
Sagsnr. 5050 21447/1

0vrige vilkdr (fortsat)_______________ _____ ___________________________________ Side 6 af 6
I evrigt gaelder bankens almindelige forretningsbetingelser "Sadan handler Jyske Bank", som jeg erklaerer 
at have modtaget.

Underskrifter _________________________________________ :_______________________
Herved bekraeftes dateringens rigtighed, under-

BEV301/09.09 7185 04 0321 101019 123302 DA1552
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AAB Elvagten 1 ApS 
Spvej 5 
3100 Hornbaek

O
o
o
o

Valutaservice

328/2013
bilag 2. i pengeinstitut ankenaevnet

Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 

Telefan 89 89 89 89 
Telefax 89 89 73 38 
www jyske bank.dk

Ref. W01S785999 
Side 1/5Date 16.07.2008

Bekraeftelse af Renteswap, nr. W015785______________________________________

Dette er en bekrsftelse pa en renteswap mellem kunden og banken om at bytte 
betalinger i samme valuta.

Aftalens parter

AAB Elvagten 1 ApS 
Spvej 5 
3100 HornbcEk

herefter beneevnt kunden
accepterer herved at betale en fast rente i DKK mod at modtage en 
variabel rente i DKK.

Jyske Bank A/S 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg

herefter bensevnt banken
accepterer herved at betale en variabel rente i DKK mod at modtage en 
fast rente i DKK.

Datoer for swaphandlen.

Handelsdato 15.07.2008
30.12.2008
29.12.2028

Startdato
Slutdato

0TCHandelssted

Handlen er gennemfdrt med Jyske Bank som modpart.

Datoerne fastssttes i overensstemmelse med den internationale ISDA standard: 
the "Modified Following Business Day Convention"

SWIFT code JY8ADKKK
eva-nr. 17616617
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© JYSKE BANK

O
o
o
o

Ref. W015785999
Dato 16.07.2008 Side 2 / 5

Renteoplysninger

Betaler af fast rente 
Start hovedstol 
Rentesats
Rente-tillaeg/-fradrag 
Renteberegningsmetode 
Renteperiodens laengde 
Bankdage for rentebetalinger 
("Business centre(s)“)

Betaler af variabel rente 
start hovedstol 
Renteindeks 
Rente-tillaeg/-fradrag 
Renteberegningsmetode 
Renteperiodens laengde 
Bankdage for rentebetalinger 
("Business centre(s)")
Rentef astsaettelse

Kunden
DKK 4.328.000,00
5,320000 % ---------------------
Ingen 
ACT/360 
6 mcmeder 
COPENHAGEN

Banken
DKK 4.328.000,00
DKK-CIB0R-DKNA13
Ingen
ACT/360
6 maneder
COPENHAGEN

0 bankdage fpr renteperiodens start

Betalinger

Betalingsdato
30.12.2008
30.06.2009
30.12.2009
30.06.2010
30.12.2010
30.06.2011
30.12.2011
29.06.2012
28.12.2012
28.06.2013
30.12.2013

Hovedstol (DKK) Banken
4.328.000,00 
4.266.195,47 Ukendt
4.203.359,12 Ukendt
4.138.202,30 Ukendt
4.071.904.59 Ukendt
4.003.212.23 Ukendt
3.933.263,94 Ukendt
3.860.842.76 Ukendt
3.786.473.77 Ukendt
3.710.104.59 Ukendt
3.633.326.23 Ukendt

betaler DKK til kunden
0,00

rentebelpb
rentebelob
rentebeldb
rentebelob
rentebelpb
rentebeldb
rentebelpb
rentebeldb
rentebeldb
rentebelpb

h

SWIFT Code JYBADKKK
CVR-nr. 17616617
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Ref. W015785999
Oato 16.07.2008 Side 3/5

30.06.2014
30.12.2014
30.06.2015
30.12.2015
30.06.2016
30.12.2016
30.06.2017
29.12.2017
29.06.2018
28.12.2018
28.06.2019
30.12.2019
30.06.2020
30.12.2020
30.06.2021
30.12.2021
30.06.2022
30.12.2022
30.06.2023
29.12.2023
28.06.2024
30.12.2024
30.06.2025
30.12.2025
30.06.2026
30.12.2026
30.06.2027
30.12.2027
30.06.2028
29.12.2028

3.552.838,06
3.470.710,15
3.385.848,33
3.299.204.46 
3.210.217,45
3.118.823.93
3.024.497.93 
2.927.634,98 
2.828.166,85
2.726.023.47 
2.621.132,89 
2.514.583,25
2.404.377.47
2.291.191.35 
2.174.605,72
2.055.205.81 
1.932.273,21
1.806.319.82 
1.676.693,30 
1.543.580,40
1.406.887.36 
1.267.141,60 
1.123.013,58

975.175,11
823.194,49
667.247,92
506.985,43
342.487,51
173.541,02
173.541,02

Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebelob 
Ukendt rentebelob 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebelpb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebelob 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt rentebeldb

Betalingsdato
30.12.2008
30.06.2009
30.12.2009
30.06.2010
30.12.2010
30.06.2011
30.12.2011
29.06.2012
28.12.2012
28.06.2013
30.12.2013

Hovedstol (DKK) 
4.328.000,00 
4.266.195,47 
4.203.359,12 
4.138.202,30
4.071.904.59
4.003.212.23 
3.933.263,94
3.860.842.76
3.786.473.77
3.710.104.59
3.633.326.23

Kunden betaler DKK til banken 
0,00 

116.403,96 
115.372,15 
113.051,68 
111.910,78
109.516.14 
108.260,20
105.787.32 
103.839,51
101.839.32
101.430.14

SWIFT Code JYBADKKK
CVR-nr, 17616617
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Fra: Nicotai Hansen [mailto:NICOLAl-HANSEN@jvskebank.dk] 
Sendt: 19. februar 2010 11:38 
Til: Elvagten A/S 
Cc: Nicolai Hansen
Emne: SV: Bytgergvej A3 Udgifter I forbindelse med byggerl af hal

Hej Carsten

Nu bar jeg faet set pa tallene og pa de iSn der er i dag.

Du skal selvfalgellg tage det hele med forbehold for, at jeg har forstaet budgettet rigtigt, og at der er en ubekendt f.s.v. anglr renten:. 

Jeg har forsogt at opstllle dit reslerende finanslerlngsbehov nedenfor: #

Mangier at betale ca.
- Et, som do selv flnanslerer
- Moms som du kan retur nu, ca. 
= Aktuelt finanslerlngsbehov
- Moms for resterende regninger, ca.
- Deponeret til Stark, frigives
- Lan

2.250.000 kr.
318.000 kr.
600.000 kr.

1.332.000 kr. (Er du enlg I dette?)
450.000 kr.
200.000 kr.

682.000 kr. (Er du enlg I dette?)

Hvls lanet skal finansiares l Jyske Bank kan det gares over 10 ar. I nedenstSende opgsrelse er der regret med et Ian pa 700.000 kr.

Din llneoversigt; 
Nykredlt 
Prlorltetslln 
ErhvervslSn 

■Fastrentebytte

Renteudglfter 2010:
Nykredlt
PrlorltetslSn
Erhvervslan
Fastrentebytte
Renteudglfter I alt

4.328.000 kr. ClborS, aktuelt ca. 1,7 % + bidrag 0,8 %
2.400.000 kr, Var. 3 mdr. rente, aktuelt 2,1 %

700.000 kr. Var. rente, ansllet 7,25
4.328.000 kr. Fast rente 5,32 % Hvorfor fortalte Morten Ulrik Gade jyske Bank

ikke noget om at dette her Ian, pa 4.328.000 kr. ikke Andes
Dette kunne have lettet sagen, at have talt sandt.34.000 kr. (alene bldrag 0,8 %)

50.400 kr. (ved uaendret rente)
50.000 kr. (ved uaendret rente)

225.000 kr. (den variable rente pi Nykreditlan opvejes af rentetllskud i fastrenlebyttet)
359.400 kr.------------------------------------------------------------------------------------------------

Derudover kommer afdrag pa anslaet 170.000 kr. pa Nykredittanet + 50.000 kr. pa erhvervsllnet — 220.000 kr.

Samlet likviditetskrav til flnanslering sSledes opgjort til 579.400 kr.

Du ml meget gerne lige ga det igennem og forteelle mtg om du er enlg I opgorelse af finansieringsbehovet,

Hvls du er det, synes Jeg vi skal se pa hvordan vi loser det aktuelt og ser pi hvordan efterfinansleringen skal skrues sammen.

Giv mig et kald eller en mail i nseste uge.

God weekend

Venllg hilsen

Nicolai Hansen
Erhvcfvsridfliver
Helsinger

Jyske Bank A/S
I-L Tvcdcsvcj 7 
DK-3000 Heismgfl/
Telefon 89 89 17 74 (DIrcktc) 
NICOLAl-H ANS E N®jyskebenk. dk 
CVR-nr. 17 61 66 17
WWW Jysltebjsnlt .dk

Fra: Elvagten A/S [mailto:elvagten@ielvagten.dk]

28-08-2012



Helsinge, den 28. marts 2014

REVISION I/S

Carsten Storbjerg Skaarup 
Sevej 5
3100 Hornbask

0STERGADE 20 • 3200 HELSINGE 
Tlf. 4870 9111 - Fax 4879 7851 
CVR-nr. 33 30 00 85

1977/JJD

Vedr.: Jvske Bank oq Storbjerg Erhverv ApS samt Carsten Storbierq Skaarup 

Hej Carsten.

Jf. aftale, skal jeg hermed komme med min opfattelse af sagen mellem dig eg Jyske Bank 
samt Storbjerg Erhverv.

I 2011 blev jeg reviser for dig og det forste regnskab jeg udfaerdigede, var for perioden 1/10 
2010-30/9 2011.

Vi bar lobende afholdt moder omkring regnskabet samt omkring Jyske Bank, herunder dit 
salg af grunden til Helsingor Kommune.

I forbindelse med det forste regnskab for 2010/11 som jeg udarbejdede, kunne jeg konstate- 
re, at der var en stor sammenblanding af din private okonomi og af selskabets okonomi, for- 
staet pa den m£de, at der var mange bevsegelser i selskabet som vedrorte dig privat, lige- 
som der privat var en del bevaegelser, som vedrorte firmaet.

Baggrunden for mange af disse bevaegelser var, at banken havde flyttet penge, fra dig privat 
til selskabet eiler omvendt, for at daskke underskud, og dette var jf. dig, sket uden din accept.

Der var ogsa af den tidligere revisor, medtaget en del privat gaeld i selskabet, herunder gaeld 
til Nykredit. Denne gaeld har jeg i forbindelse med regnskabet for 2010/11 ryddet op i og faet 
placeret korrekt i forhold til hvem der har gaelden. Det er dog uforstaeligt for mig, hvorfor der 
ude privat er gaeld som har vaert med til at finansiere kob af grund samt byggeri inde i sel
skabet, idet der pa ingen made er sammenhaeng mellem den private ejendom og selskabet.

Dette har ogsa bevirket, at der er sket et uforholdsmaessigt rentetab, idet selskabet ikke har 
haft mulighed for at betale renter til Carsten Storbjerg Skaarup, da der er betydelig negativ 
egenkapital i selskabet.

Carsten har saledes haft en rente ude privat, som han ikke kan fa daekket via selskabet, men 
bliver nodt til at betale via beskattede penge, hvorfor han mister en skattemasssig vaardi pa 
omkring 20%.

Registrerede revisorer; 
Kjeld Birk 
Ole Jorgensen 
Jens Jcrgen Damberg

E-mail: revi@nordkysi-revLsion.dk 
www.nordkyst-reviston.dk 
Bank: 2418-6275243122
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Carsten Storbjerg Skaarup har l0bende haft moder med mig omkring salget af grunden til 
Helsingcr Kommune, bade for at fa draftet det likviditetsmaessige i sagen, og for at fa styr pa 
det skattemaessige aspekt i sagen.

Jeg har l0bende faet fremlagt mails fra Jyske Bank, hvoraf det fremgar, at banker presser 
meget pa, for at fa solgt grunden. Det var saledes belt klart min opfattelse, at Jyske Bank 
kraevede at grunden blev solgt, for at klare den likviditetsmaessige udfordring som selskabet 
og Carsten Storbjerg Skaarup stod i.

Det var ligeledes min klare opfattelse, at belobet fra salget skulle bruges til at nedbringe kre- 
ditten hos Jyske Bank, da der naevnes at ekstratraekket pa byggekontoen kun var bevilget 
frem til og med den 1/4 2011 og der i mailen naevnes at "I forbindelse med kreditbehandling 
vil det alt andet lige blive et krav at grunden saettes til salg”.

Da grunden efterfolgende bliver sat til salg hos Nybolig Erhverv, vil Jyske Bank have vurde- 
ret realismen i den udbudte salgspris hos Home Erhverv (som er Jyske Banks samarbejds- 
partner), hvilket efter min mening virker som om, de bliver ’’mopset” over, at man bruger en 
anden ejendomsmaegler, end den de har anbefalet og dette er igen med til at understette, at 
banken, efter min mening, har vaeret staerkt involveret i salget af grunden.

Ud fra ovenstaende, undrer det mig derfor meget, at Jyske Bank sa ikke vil modtage penge- 
ne fra salget af grunden, men i stedet lader Carsten Storbjerg Skaarup selvfinde ud af, hvor 
pengene skal placeres og det undrer mig ligeledes, at der ikke er lagt en plan for dette i for
bindelse med, at banken har valgt, at grunden skal saelges.

Hvis du skulle have spergsmal til ovenstaende er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
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Arsopgorelse

AAB Elvagten 1 ApS 
Sovej 5 
3100 Hombask

Handel valuta 
Vestergade 8-16 
DK.-860Q Silkeborg 
Telefon 89 89 89 89 
Telefax 89 89 73 38 
www.jyskebank.dk

Finansiclle instrumenter

Vor ref. 27374476
Deres ref.
Dato 31.12.2008 Side 1

Renteswap:

Ikke aktiebaserede, indgaet i 2008, men ikke afsluttet/indfriet pr. 31.12.08 
Dato Handelsnr. Deres kab Deres salg
15-07.08 W015785999 4.328.000,00 DKK 4.328.000,00 DKK

Opsummering

Alle opsummerede belob er i DKK. Eventuelle belab i valuta er omregnet efter 
informationskurserne pr. 31.12.08.

Renteswap:
- lalt Ikke aktiebaserede, indgaet i 4.328.000,00 DKK
2008, men ikke afsluttet/indfriet pr.
31.12.08.
Markedsvasrdi renteswaps Antal: 1 566.078,77- DKK

Oplysningerne er kun til Deres eget brug, og er ikke indberettet til skatte- 
myndighederne.

Hvor er rente swappen, som Carsten godkendte 15-07-2008 Bilag E. side 4 og 5. 
Fra Sagen i Byretten BS 1-698/2015

Og

Hvor er Bilaget 29. Fra Sagen i Byretten BS 1-698/2015 som lukker aftalen 
Bilag E. side 4 og 5.

DER ER FJERNET 2 AFTALE BILAG FRA ARS OPG0RELSEN 2008
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Kontoudtog nr. 1
Kontonummer 5050 280118-1

AAB Elvagten 1 ApS 
Serve] 5
3100 Hombaek

o
ao

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsinger 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 8918 01 
www.jyskebank.dk

IBAN DK17 5050 0002 8011 81
LAneret 1.650.000

Realisationskonto Dato 10.09.2008 Side 1/1

UDBETALING/
DATO POSTERINGER ?A KONTOEN VALOR INDBETALING SAT.DO

08.06.08 Transport 0,00
11.07.08 Lctneret aendret med 11.07 1.650.000.00 0.00
16.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 15.07 205.808,74- 205.808,74-
17.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 16.07 72.855,10 132.953,64-
18.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 17.07 14.677,35 118.276,29-
21.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 18.07 30.166,03 88.110,26-
22.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 21.07 12.526,03 75.584,23-
23.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 22.07 71,53 75.512,70-
24.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 23.07 9.658,74 65.853,96-
25.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 24.07 18.297,45- 84.151,41-
28.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 25.07 3.782,44- 87.933,85-
29.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 28.07 1.859,63 86.074,22-
30.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 29.07 12.726,93- 98.801,15-
31.07.08 Vedr. RISIKOSTYRING 30.07 21.117,82- 119.918,97-
01.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 31.07 4.478,13 115.440,84-
04.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 01.08 25.406,28- 140.847,12-
05.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 04.08 6.241,14- 147.088,26-
06.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 05.08 6.247,67- 153.335,93-
07.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 06.08 17.277,68- 170.613,61-
08.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 07.08 17.885,67 152.727,94-
11.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 08.08 18.110,17- 170.838,11-
12.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 11.08 4.899,37 165.938,74-
13.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 12.08 9.827,03- 175.765,77-
14.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 13.08 6.437,00- 182.202,77-
15.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 14.08 1.868,80 180.333,97-
18.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 15.08 9.140,71- 189.474,68-
19.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 18.08 13.202,42- 202.677,10-
20.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 19.08 7.200,79- 209.877,89-
21.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 20.08 7.757,26 202.120,63-
22.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 21.08 5.775,31 196.345,32-
25.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 22.08 15.055,93 181.289,39-
26.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 25.08 5.093,99- 186.383,38-
27.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 26.08 20.471,27- 206.854,65-
28.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 27.08 23.060,49 183.794,16-
29.08.08 Vedr. RISIKOSTYRING 28.08 4.789,06- 188.583,22-
01.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 29.08 30.951,34- 219.534,56-
02.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 01.09 3.210,66 216.323,90-
03.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 02.09 16.550,09 199.773,81-
04.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 03.09 17.325,25- 217.099,06-
OS. 09. 08 Vedr. RISIKOSTYRING 04.09 7.203,25 209.895,81-
08.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 05.09 24.675,20- 234.571,01-
09.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 08.09 23.823,74 210.747,27-
10.09.08 Vedr. RISIKOSTYRING 09.09 4.900,06- 215.647,33-


