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LAn hiemtaoet fra Nvkredit

I 2OOg blev sagssger tilbudt at indg8 et l8n stort DKK 4.328.000, til udbetaling den 20. november

2008. Sagsoger har tillige anmodet Nykredit bekrafte eksistensen af et l8n stort DKK 4.328.000.

Nykredit bekreftede den 18. oktober 2016, pr. e-mail, at et sAdant l8n ikke eksisterer. E-mail fra

Nykredits advokat Mette Egholm Nielsen fremleegges som bilag 18,

Advokat Mette Egholm Nielsen skriver folgende

"Kere Carsten

som det fremgAr af brevet (som jeg har vedheftet igen), kan ieg pB vegne af Nykredit

Realkredit A/S oplyse, at vi ikke ivores system har en reqistrering om, at vi pA dine vegne

har hjemtaget et obligationslSn I 2008 p3 kr. 4.328.000, eller at dette skulle vare udbetalt

til lyske Bank.

Det mener jeg er et klart svar pA dit sporgsmgl

Venlig hilsen

Mette Eqholm Nielsen"

Sagsogte opfordres ( 14) til at fremlagge dokumentation til bevis for eksistensen, samt udbetalin-

gen af et obligationslen pA 4.328.000, som ud fra de i sagen fremlagte bilag skulle danne grundlag

for renteswapaftalen. Efterkommes sagsogtes oofordrino ikke, anmodes Retten at lEegge til grund,

at lenet ikke eksisterer.

Saosooers bilao 17

Indledningsvist bemarkes det, at sagsogte, i sin duplik anmoder sagsogte Retten om at traffe be-

slutning om, at lade sagens bilao 17 ud93.

2

SU PPLEREN DE SAGSFREM STILLING OG ANBRINGENDER



LUNDGRENS

Bilao 17 viser sagsogtes oplEg til indgielse af renteswapaftaler o9 er af betydningen for sagsogers

fremlaggelse af sagen. Sagsogte 96r galdende, at bilao 17 er uden "relevans eller bevismassig

betydning for nervarende sag -. At sagsrgte ikke finder bilaget relevant kan ikke f6re til at bilaget

mB uog3.

Da bilao 17 har betydning for belysningen sagsogers, gores det geldende, at bilao 17 skal tillades

fremlagt I sin helhed.

2 BEVISFORELSE

2.t Do kumenter

Bilag 18: E-mail fra advokat Mette Egholm Nielsen af 18. oktober 2016

PROCESUELLE MEDDELELSER

Processuelle meddelelser til sagsoger kan stiles til advokat Dan Terkildsen, Lundgrens Advokat-

partnerselskab, Tuborg Boulevard 12,2900 Hellerup, med henvisning til sagsnr. 62032.

Lund grens Advokatpartnerselskab

Dan Terkildsen

Advokat, Partner
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