
Opfordring. Nr.1 . Jyske Bank A/S opfordres til at dokumenterer, hvis Jyske Bank A/S på noget 

tidspunkt 16-07-2008 forud for da Jyske Bank A/S har lavet Bilag 1. W015785999. har kontaktet 

Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv ApS, og der spurt Carsten Storbjerg om Storbjerg Erhverv 

ApS ønskede at lave en ny og ekstra SWAP aftale Bilag 1. på 4.328.000 kr. hvis sagsøger valgte at 

hjemtage det fra Nykredit 20-05-2008 tilbudte lån på 4.328.000 kr. Bilag Y. Der alleræde ved Bilag 

E. side 4. W015776999. den 15-07-2008. var blevet lavet efter aftale med Carsten, da en kvinde 

fra Jyske Banks A/S om formiddagen ringede Carsten Storbjerg op, for at få Carsten til at låse 

renten fast til tilbuddet Bilag Y. på de 4.328.000 kr. ved Bilag E. side 4. på 4.328.000 kr. til 

tilbuddet, og som så skulle være for at rentesikre det mulige underlæggende lån. 

 

Opfordring. Nr. 2. Jyske Bank A/S opfordres til at dokumenterer, hvis Jyske Bank A/S på noget 

som helst tidspunkt i perioden 16-07-2008 og frem til 20-11-2008 hvor tilbuddet på de 4.328.000 

kr. Bilag Y. udløb. har kontaktet Carsten Storbjerg der tegner Storbjerg Erhverv ApS, for om 

Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv ApS ønskede at lave en ny rentesikring på 4.328.000 kr. 

udover den på Bilag E. side 5. Swappen W015776. for tilbuddet Bilag Y. 

 

Opfordring. Nr. __. Jyske Bank A/S opfordres til at dokumenterer, hvis Jyske Bank A/S af Carsten 

Storbjerg for Storbjerg Erhverv ApS på noget tidspunkt i perioden 11-07-2008 og frem til 15-04-

2009. hvor Jyske Bank A/S ved Jeanett Kofoed-Hansen af Carsten Storbjerg måtte være blevet 

anmodet om at forsøge at hjemtage et tilbudt lån på 4.328.000 kr. i Nykredit som tilbudt ved Bilag 

Y.   

 

Opfordring. Nr. __. Jyske Bank A/S opfordres til at fremvise den fuldmagt Jyske Bank A/S ved 

Jeanett Kofoed-Hansen måtte have anvendt, for at ved Bilag AB. 15-04-2009. ville hjemtage et lån 

i Nykredit på 4.328.000 kr. 

 

Opfordring. Nr. __. Jyske Bank A/S opfordres til at fremvise den fuldmagt Jyske Bank A/S har 

anvendt i forbindelse med at Jyske Bank selv har reserveret et pant på 4.328.000 kr. 

På Bilag AC. side 7. ses det at både Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen begge har 

underskrevet som vitterlighedsvidner, eftersom det kun er Carsten der har underskrevet i bilag 

Nicolai Hansen fremlagde 10-07-2008, for at lave lånesag klar, og derefter lage alle bilagene 

sammen igen, uden selv at underskrive noget, og Jeanett Kofoed-Hansen efterfølgende har 

underskrevet som vitterlig ikke var tilstede, da Nicolai Hansen lavede bilag klar, såfremt Storbjerg 

Erhverv ønskede at hjemtage tilbuddet Bilag Y. på de 4.328.000 kr. i Nykredit. 

 

Kladde for opfordringer til processkrift 4. i sagen mod Jyske Bank for Bedrageri og Dokumentfalsk.



Opfordring. Nr. __. Jyske Bank A/S opfordres til oplyse hvilket dato Jeanett Kofoed-Hansen har 

underskrevet Bilag AC. eftersom siden er udateret, og der ser ud til at underskrifter er påført kort 

forud for anvendelsen 

 

Opfordring. Nr. __. Jyske Bank A/S opfordres til oplyse hvordan Jeanett Kofoed-Hansen som 

fuldmægtig, kan underskrive på Bilag AC. både udateret, og uden at have været vidne til at 

Carsten Storbjerg har underskrevet på side 6. den 10-07-2008. eftersom kun Nicolai Hansen var 

sammen med Carsten Storbjerg.  

 

Opfordring. Nr. __. Jyske Bank A/S opfordres til at fremvise den fuldmagt Jyske Bank A/S ved 

Jeanette Kofoed Jensen har anvendt forud for fremsendelsen af Bilag AD. 05-05-2009.   

 


