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I ovennævnte sag er jeg i dag blevet bekendt med, at sagsøger skulle have indleveret et nyt pro-

cesskrift, processkrift II, til retten, mandag den 2. september 2019, kl. 22:08.  

 

I sagsøgers processkrift fremsættes der nye anbringender om swapaftalen og dens indgåelse, 

samt den rådgivning, som sagsøgte skulle have ydet overfor sagsøger,  som ikke tidligere har 

været fremsat af sagsøger i foregående processkrifter.  

 

Sammen med processkriftet har sagsøger indleveret 60 nye bilag i sagen.  

 

Sagen er berammet til hovedforhandling den 30. september og 1. oktober 2019, ligesom forbere-

delsen blev afsluttet den 2. september 2019.  

 

Med henblik på at sagsøgte skal have mulighed for at varetage sine interesser i sagen, herunder 

forholde sig til indholdet af processkrift II samt de 60 nye bilag, skal jeg anmode om, at sags-

forberedelsen genoptages, og at hovedforhandlingen omberammes.  

 

Det er efter sagsøgtes opfattelse formålstjenligt, at sagen afgøres på et så oplyst grundlag som 

muligt, således at en eventuel anke af sagen ikke er begrundet i en manglende oplysning af sa-

gen.  

 

Foruden de seneste 60 nye bilag har sagsøger fremlagt ca. 80 bilag den 9. juli 2019.  

 

Sagsøger har hverken ved fremlæggelsen af bilagene fra den 9. juli 2019 eller ved fremlæggel-

sen af bilagene fra den 2. september 2019, forholdt sig til bilagene eller deres indhold, herunder 

hvilken relation og relevans bilagene har i forhold til sagens problemstillinger.  
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Tillige som følge heraf skal jeg anmode om, at sagsforberedelsen genoptages og at hovedfor-

handlingen omberammes, således at sagen kan hovedforhandles på et så oplyst grundlag som 

muligt.  

 

Dertil kommer, at der alene er afsat 2 retsdage til sagens hovedforhandling. Henset til det omfat-

tende antal bilag, samt det forhold at det er uoplyst, hvilken relation og relevans størstedelen af 

bilagene har til sagens problemstillinger, må det antages, at forelæggelsen vil være særdeles 

omfattende, idet det må forventes at hvert enkelt bilag omhyggeligt bliver forelagt i forhold til 

dets relation og relevans for sagen.  

 

Jeg har gennem en længere periode efterspurgt en tidsplan fra sagsøgers advokat, uden der dog 

er fremkommet et udkast hertil. Det er dog min klare forventning, at sagen ikke vil kunne gen-

nemføres på 2 retsdage ud fra de foreliggende oplysninger , hvor der er afgivet ca. 140 bilag efter 

sagens berammelse.  

 

Hensynet til at sagen gennemføres på retsdage, der ligger i forlængelse af hinanden, taler tillige 

for en omberammelse af sagen.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 


