
4år advokater hos lundgrens læser Bilag
169. 170. 171. og klientens fremlagt Bilag
10 og Bilag 115. osv.

Bilag '?. ),o"?.
Side 1-15. for politianmældelse 23-03-20l6.Bilag 169.

3å er det påfaldende at Lundgrens ikke fremlægger et
<omma, af det klienten siger er deres udvidet sag efter
'etsplejeloven § 358. med påstande om ugyldighed e{ter
iftalelovens ugyldigheds re«3ier, som gentagende er skrevet
-Ivis det ikke har noget med Bilag 12. at gøre, forstår vi det ik

BILAG 149

Til aximeldelse af Jyske Bank A/S for blandt andet Svig, Bedrageri, Underslæb

1"illægges anmeldelsen med beskrivende forklaringer i bilaget 136
Hjælpe bilag til anmeldelse af Jyske Bank

j> skc Bank liar med forsæt ledt CS i cn vildfarelse som baiiken liar udnyttet, og udnyttcr.

'?nmeldciscn ci' ixødvendig, da Jyske Biink ikke liar, villc medvirkc til at I?ikkc swalipen. bilag 3 7

Dci' ci iRkc l(I1 cl cn aflalc mellem CS og JB oinknng at-talc af bilag 37.
I{iliig ,i';i, iiiirer iil det underlægeiide lån bilag 31 20/5 2008 sc+m ikke er godkeiidt clkr li.)eniiagct

l)LR LR INGE'N AFTALE Olll rcntc fastsættclsci'Rentelasniiig cller hvad Bankcn kaldcr I»ilag 3 7

JYSKE BANK HAR LØGET OG FORTIGET og TILBAGE HOLDT OPLYSNINGER.
Dette på trods af at CS adskillige gange har opfordrede Jyske bank

at give indsigt i alle dokumenter, banken afviser dette endeligt i bilag 89.

l Il(:l sc+lll .lH i i"orvcjen liar lø.iet oxer lacir CS cnnkriiig lånct, bilag 35. og 36 cr hjeimagci og oinl:igt
%;Illll iil ( S maskc skullc have væi'et koiitaktet al' JB og lavet eø'i aftalc omkring bilag 37.
Saim .it ,I 13 ik?lc h:ir tvungct CS til at sælgc Bybjcrgvcj xir. 45, 306(} EspcrgærtJc bilag 73.
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mlKRlNG BlT.,{G 37.

;it .lvskc Bank at dokumentere.

( S Sturlijcrg Eialivci'v skulle liavae tait med .IB cnteri relefomsk cller på skritat at
bilag ?'?i7 1(i 7 2008 cr aftalt.

C.S l'L:<Il'T(kl' Ut. .I B Jlal' kOl]taktet C'S eftCl' 15 'I 2008 fOl- Cll n7 rci'ltcnlstsa'tlcls(: ill'lal( 1.11
umict'lægende lanetilbud t»ilag 31. 20/5 2008 (aldrig hjemtaget selv oin J B påstar clette liilag -i5 i

CS sr tclct'umsk blcvet kontaktet bilag 60 1 5;1 2008 ouikring rcntc fastsættelsc til ?mi?lci-l<eggenJc
iånca,ilbtid bilag 31. 20/5 2008

(. :'; ilCSll'iClel' :lt .IH llaT' ylnget' ellei' afholdt noglc f(lrlll tOl' mØdC l forhmdclsc ITle(l e.ll ?1>' attalc
cimki'itig bilag 3 7. J r3 liar blot t'remscndt bilag 37. uden forliåiid at indgå cn ;if(alc mcd ("S

O??KRING BIL,{G 31.

;it ,»s sikc Baiik dokumentere.

( aS Sini'liici'g t'rhvcrv skullc have lijeint;igci låiict liilag 31 . Sl')Ill NH skrivcr i bilag 35 al ('S l'iiii'i
lanc ovcrsi2t.

&'

(? ") iic?iti'idci =it liavc lijcmtagct lånet bilag 31. som er dct ui'idcrlægcnde lån til bilag 60, ng
cttci't'tiigendc dct hilag 37.

r'h:r iki-<: Sl' i+idgaet tn iiy aftale i forbiridelse med at a[tale bilag 60 l 5/7 2(X)). er mkkel liilag 59
=sr lukl.ct s ctl bilag 59 1 6i7 2008 aftalc om rcntc fastsættelsc til lånctilbud bi}ag 31. 20 5 200S

OM KRING BIØ,ÅG 36.

at Ji'skc Baiik dokumentere.

.i: ( S st+irh.lerg Ei-lis'erv skulle }iave hjemtaget lanet bilag .11, f"or derefter at omlægge låiici ii]
I»ilag l 1. stmi CDO i bilag 36. liåstår

«-s xiurlijcrg larln'crs? bcstridcr at sktillc l'iavc lijemtagct låiiet bilag 31. for dci'cf'icr al ?iinl;rggc
liiiict. iil hilag Il SUIII (D() i bilag 36. pastar.

JB opfordres til at dokumenter, at JB ikke har løjet vildledt, for med hensigt,
at ville bedrage CS til at Jyske Bank, kunne fåi en meget stor uberettet gevinst.

Ei'i gevinst der har påført CS et betydeligt både teoretisk og faktisk tab. for at bruge de ord
Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch i bilag 70. side 35 øverst bruger

Tabet overstiger den gevinst Jyske Bank har fået, ved at få CS i en vildfarelse, som er
blei.'et udnyttet af Jyske Bank.
CS og hans familie har lidt store personlige tab ved under konstant præs at skulle afgive
rriere og mere til Jyske Bank som salgs fuldmagter bilag 125, CS har været syg efter
iqjerneblødning med mere siden 26/1 1 2009 og omkring frem til 2013 CS har derfor ikke
iidligere været stand til at kunne gennemskue den vildfarelse han var sat i,

)
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Dette understøttes ved at selv

Advokat Søren Nav. som fik sagen der er anmeldt i 328/20al3 Pengeinstitutankenævnet,

Advokat Thomas Schioldan Sørensen, som har stævnet Banken Sag BS 99-698/2015

Advokat Peter Sørensen, der har vejledt og støtte CS gennem hans Sygdom,
samt deltaget i nogle møder i Jyske Bank således Peter ville kunne huske for CS i det CS
liukoinmelse dengang, var ret dårlig, og i øvrigt var syg også grundet en depression.

Hverken 3 Advokater eller CS selv har kunne gennemskue, hvilket bedrag jyske bank har
i?idsat ham for før ved bilag 28, 29 hvor CS selv syntes det ikke kan passe med datoerne

Jyske Bank har lavet en vildfarelse som næsten kostede CS alt.

En Vildfarelse som Jyske Bank prøver at udnytte frem til år. 2028
Ved ait benytte en affale der aldrig er indgået, uanset hvor mange andre fejl og tilbage
t'ioldte oplysiiinger der ellers er i aftalen bilag 37. såfremt en var indgaet og det
underlægende lån bilag 31 var hjemtaget.

Safreint dette låne tilbud bilag :31. var hjemtaget og indgået med bilag 37
hvilkeii Jyske Bank er stævnet for i sagen, findes der stadig flere forhold.

BS 99-698/2015, CS har Tørst kunne opdage at Jyske Bank hat løget i Bilag 35 og 36
'y/ed henvendelse til NK bilag 28 og bilag 29, februar 2016 at være blevet bedraget

Hilag Snlll er særlige for opklaringen findes alle beskrevet, med lienvisntiiger til sagens kcrnc.

Bilags iir. 136 Bilagsliste af 22/3 2016 bilag ] til 149.
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l)ci ci' ss æi't lor axunclder at gennemskue bedrageriet i det der er maiigc forliold,
nvcrti'rdclscr kmme være dem som der henvises til. men dokumenter gerne materialet.

Forhold:

1 j> skc Baxik hæver uretmaissig, uden der cr en aftalt eller er et lån at betale.
k or underslæb § 278. 3

D(:]' ci l)å koxito 5050-1436559 forhåndsffiis garanti. bilag 109, l 6/4 2009 liæy et
tirstinæssigt, ki' 13.517,36 der er ikke modtaget nogel lån. cllcr hjcmtaget låiictilhud hilag Il
C b moJtager først lånetilb?idet bilag Il. 6/5 2009 dette underskrives bilag 38. l 9 5 200Q
cicttc udhetales 6/7 200') iiilag 39.

.Ai .lyske Bank hæver kr.l3.517,36 på C S konlo for et ]ån der end ikkc er modtagei et tilbcid
lia ims heleyxies S('}m bedrageri der ikkc er i'i«igle grund til at «ipret(c cn garaiiti udcyi tler ei ei
i;iii.

.h skc Haiik sikker qig derved en uberettct gcviiist. og pMørc CS soin fc% licrai' cø iah

Q jyskc Bank liæver til en garanti banken kunne bavet ncdskrive. 71 rente dagc tidligcrc
For Åger 81282

Dcr er på koiito 5050-1436559 forhåndslåns garanti. bilag i09, 2/ l 2009 l'iæve? ui'eii'iiæssigi
( ri ki'. 24. 720 idet Jyske Bank har undladt at betale Nykredit det krævet lieløb kr 2Q').01)l')
Si?iiii NK bad JB bctalt 4/l 20 ]2 bilag 135. Jyske Baiik sikkcr baiiken cn ubcrcttct gcv inst
s ed at undJade at overfører de kr. 299.000 og herefter opkræve CS renter for I.iiiei.

.I H liar stillet garanti over NK hvorfor Beløbet skulle havet ovcrføit straks, i stcdct for ventcr

.1 tl ' l i'cnicdage, livorved JB kan sikre banken en gcviiist på kr. 24. 720 soin blit er ?iberetici
et tal'i l'nr C S i ciel banken liæver 3,5 '!-o i provisioii for en garanti på kr. 4.300.000 seh «iin
ckt'i t?iktiskc ga.ld kun cr ca. kr. 3.500.000 bilag 9. ?idnyttct JB at CS cr 1 cn vildt?irelsc.
l I s IS .1 13 i stcdct betalte NK staks livad NK i bilag 135 olll. ville CS kuu sLullc bc(ale rx
5 ; 7Q .I H li;ei'er kr. 31. 100 livorfor JB giver C'S et ?iberettet tab kr. 24.720 der kun )iar ciei
furiii;il. ;1l gis c .)yske Baiik en ubercttct viiidiiig.

113 l'ia:vel tilsaii'iincn ca kr. 257.000 liroiiisioii på konto 5050-143(i5Q hilag 109 sc hil;ig 123

l ,lyskc Ilank, rctter ik henvendelse til NK Olll garantien kan xiedskrivcs til jaaktiskc gæld
For Åger E) 282

Cr:-iramien 50111 er givet over for Nykredit via forliåndslånel garaiiti. er ikke iiedskrevet således
l !3 rireunaessigt har liåført CS en udgift på 3.5 oio i provisioii sencst oinkring Il 2012 liar (-2S
cii icst gæld på under ki' 3.800.000 JB hæver provision af kr. 4.300.000 hvorvcd .IB sikkcr
slg en iiheiettet gevinst I)å og liåførei' CS det samme tab,

fi?
h-'i

I)ci tinclcrstiyttes i bilag 43, hvor CDO ] 2/ 10 2011 på+tår at have bet om at gariimieii kunne
iiedskrii cs. til faktiskc gæld, CS har efterlyst et svar. n'ien må rykke igen ?3. 2 2012 bilag 71 .
J;i ci yacil71 dagc uden at CDO skullc have fåct bcskcd ira N K. først noglc clagc iftei-
mcddi.'ler ( 'D0 at det vil NK ikke gå med tiL
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l)ei' h.ii- s æret l'ui-søgt at få akt indsigi mange gaiige. hvilket ]«.an ses i bilagslistcii bilag l 3(-i
.1 13 y»y NK ?]cr Ixggc ikkc liar, villc <lokumcntcr nogct, civcr for CS

l )ci slal tiiiderstregs at .)B liar liåndpcmt for kr. 4 300.000 i ejendommen. liilag 123,
(jældcn ci iiedbragt incd ca. kr. 500.000. i og incd JB og NK ikkc vil givc iiidsigt kai'i C'S
kai'i 4rc»rmoae at C DO ikke har spuit NK om at nedskrive garantien bilag ,i3,

C S hai rimclig grund til at tro ai. C DO lyver og ikke l'iar spuit NK ellci først eftci miiidst 17 l
dagc liar rettet henvendelse, C DO liar Iqiet i bilag 36 hvor CDO påstår C S har omlagi lånet
bilag .il det kan bevises at lånet aldrig er lijemtaget.

l .abet cr ikke opgiort af den uberettet geviiist JB har sikret sig, ved ;st l'abt holde CS
l-il .i( skulle hetale pt'ovision at"liele garaiitien. eller af kr. 500.000 SOIII var iif'draget .

4. .lyskc Baiik liaaver uretmæssig, uden der er en aftalt eller er et lån at hetale.
For undcrslæli § 278. 3

l)ci ei pa koiito 5050-1354141 byggc koi'ito. bilag 112 og 113, l 5/4 2009 hævet urc(ma:ssigL
kr. 66.400 noteret tiiiglysning, J B har tagct af kassen. hvad man så kalder dettc. beløhct ci'
ikle dokumeuleret. maii kan ikke ')erne eller lave noget uden t1er er undersLrevct cn
Iijei'iitagelse på et låll som bilag -i3,

CS t'iar lec'it efter om der er nogle tidligere lån som NH oplyser i bilag 35 hvor dcr matte
hgge cn afregnixig som, eksempel bilag 129 ved et andet lån i JB

( 'S har taørst f?iet adgang til at se konto udskritt 8/4 2(Il l bilag 112 som er iidleverci aia ( 'DO
clsi (!l' kun posteriiiger på udtoget ikkc saldi.

!)cx cr ikkc inodlagct nogel lån, ellei- lijcmtaget lånetilbud bilag ]]
( 'S iuocltager laørst låi'ietilbudet l"»ilag Il, bi5 2009 deite ?indcrskrives bilag 38, l 9.'5 21)(P)
(Ictlc ridbctaies 6.'7 2009 bilag 39. i fOrbindclSe nled lånet liar JB ]aVet tingly'Sllillg 2(i5 200Q

5 .J> ske Haiik hsever uretmæssig, uden der er en aftalt eller er ct lån at betale.
Fnr underslæb § 278. 3

Dci er på !omo 5050-1354 141 bygge konto. bilag 112 og 113, ] 6/4 2009 ha:vei riretn'iæssigt.
pr. 23.517,36 noteret låneforrnidling Nykrcdit, JB har taget af kasscn. hvad maii kaldcr dct?e.

Heløhei er ikke dokumenteret, maii kan ikke f?ieriie eller lave iiogei udeii dci' cr iiiicteibkrcvct
.-?ii lijcmiagclsc på ct låi'i Solll bilag 38.
I )ei ci ikke modtaget i'ioget låii, ellei h?)emiaget laiietilbud bilag ll
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t S mt+dtagcr l'ørst lånetilli?idet bilag Il. 6/5 2009 dette underskrives bilag 38. l !/5 2009
tlciic iidbetalcs (1/7 200Q bilag 39. i rorbiiidelsc n'ied lånct liai JB lavet tiiiglysiiiiig 2u,'?; :ri(»q

(s. .J> ske Hank påstår CS har hjemtaget et lån som ikke er h,iemtaget. og udnytter dette.
I det iit bilag 37 er centralt ttl bilag 31. er det vigtigt at slå fast lånet ikke er lijemtaget
(-.S har optaget en byggekredit bilag 117, og derefter lånetilbud bilag 1] af 6/5 2009
For Bedrageri § 279 / For Åger § 282 / For Maiidatsvig § 280

.lyskc Bank bedrager CS ved svig når JB påstå C S liar et lål'l, Som C S ;ildrig liai- li)cn"itagct.
J> :kc B:iiik sikrc sig dcrvcd ikkc kun cø'i økoiioinisk viiidiiig, på at fas?lioldc CS til Bilag 37
ii'ieii liåfcsrer dervcd CS et tab, der ligger langt ?id over hvad JB el)ers sikrc sig i uberettei
ii!ummiisl, s iiidiiig.

l"il liilagci !?r. .i7. oprcttct 1 6/7 2008 liai' Jyskc baiik ikkc furiiidcii rcttct hcnvciidclsc iil CS
latii' eii al"lalc. .lyskc baiik har bare i"remsendt et brev til CS liilags bui'ike, olll cii al'iale baiikeii
ikkc l'iar ?rti'l'tact aftalc on'i.

l)er fmdcs en aftale bilag 60, til det rinderlægende lån bilag 31. lånet er ikke h?lemtaget sciv
iilll .h :'=kc j3axik påstår dcttc, i bilag 35. ] 9,'2 2010, Og at lånet cr oinlagt cjtcrfølgcndc
opl> <e's r bilag 36. 9/ l 2012

Bilag 57. 2(i."6 2009 J'iævcr JB rcnter t-i'a perioden 3 L 12 2008 til bctaliiigs dato 30 6 2C)08
bilag 37 faøi ste gang til, der hører til det underlægende lån, sclsi bilag 31 .
Sel s' om der ikke er hjemtaget noget lån. JB sied lånet bilag 31. ikke er hjemiaget. .h ikc
13,-ink konnncr først mcd lånctilb?idct bilag 1l 6, 5 20(19 som ?iiiderskrivcs bilag 38 l '). 5 2ii(?ia»

Hilag 61), ielefoiiisk aftalt rente l 5i'7 2008, til det underlægende ]ånetilbud )iilag. 31
i3iliig 59 cr cn bckræftclsc på af rcntc :iftalcn til dct rindcrlægciidc låii (som ikkc ci'
hlcimaget) lukkes pr 30/ 12 2008

i4ilag 37. cr eftcrfølgende lavet l 6/7 2008 af ?jyske bank selv ?iden at kont;ikte C'S foi' eii
aliaic dei er alcne Jyskc Bank der liar godkcndl aftalcn i bilag 37
Dct iiiidcrl;cgendc lån, til bådc bilag 60 og bilag 37 cr ilke l'i)eiruagc?. dcrfor badc bilag -i7,
ng bilag 60 ikke bruget.

Ivskc Bank l'ia=srder a} CS Storbjerg crliverv har l'ijemtagct lånet hilag 31 20/5 200S
'a{ bek.ræfter t'»srer foi' CS at lånet cr hjemtaget bilag 35. 19;2 2010, CDO oplyscr i hilaH -i6
9r l O 20 R) at CS har ændret det underlægeude lån til swappen bilag 3 7. 50111 JB liar faasiholdt
m'sr ftir CS ha:nger sammen med det underlæggcnde lån bi]ag 31

Ivske Ranks Hestyrelses medlem Philip Baruch f'astholder i hilag 70, at CS liar lijemtaget
t.mci ?ici cr dct unctcrlæggcndc låll ?il bilag 37 og rmsker CS døint til a? bciale af p:t et låii
qtim aldrig er underskrevet og h)emtaget.
liilii44 77 IQ/3 2010 skriver NK at låiiet bilag 1l er reiite tilpassct førstegaiig
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I)t.:t cr ska:rpeiidc iit t)liilip Bamch SOIII kiar adgaxig til allc bilag, liar tilbagcholdi oplysnmgct
Ini' 3 isås t»katcr. dcr alle prøver at hjælpc CS i deimc sag. dcrvcd liar på['iirr ct økonoinisk iah
iil -ich ciRatci liilag 128 på ikkc uiidcr kr. 181.424 cr ikkc opgiort

Dct mj værc licdrageri at JB hæver ciberettet på CS koiito bilag 57 og dei-i cd JThi .lys3,c BanL
sn okoiiomisk gevmst, som påførcr CS ct økoiiomisk tab, der cr tlcrc tiltag fra .IB hi)Il)
tcii v;ci'rer C S handlcmuliglieder og fastlåser C S i et athaciigigheds foi'hold til ?TB. s(11l1
liiinkeu udnvuer. blaiidr andet påfører C'S et tab ved at tvangssælge en byggegrund bilag 141
iil kr. 200 pr. m2 når prisen i dag er omkring 2.000 kr. pr. m2 bilag 73, 139, 140
bcsiyi'elses medlemmct, Philip Barucli bilag 70 mener selv CS burdc liave opdagct clet
Pl'mip Barucli hilag 70 side 22 bestrider ali, og mener ikke bcvis byrden er løftct.

}'Illlll) ma i'øle sig ret sikker, da haii ved de advokater soin skal )yjaelpc CS ikke liar upclagei
dcl ( 'S updagcr, eftei' at allc bilag cr veiidt 50 yange salcdcs CS iui ]uiskcr iillc bilag
.I H li;ii incd vil.ic hlliage holdt oplysiiiiigcr til n'icgct stor skade ror (f'.S.

.)> skc 13ank licir sikkert sig cix økoiioinisk ges iiist bilag 57. tabcl på svvappcii iilcne. cr
npg)iiit 28 '12 20 15 til et tab for CS lia kr. I.319.403 hvilket cr blcvct eii iihcrettct gcvirp;t
l'or Jyske Bank

Ved at Jyske Bank har planlagt, at fastholde CS til bilag 37, selv om der ingen aftale er , og
heller ingen underlæggene lån er hjemtaget til bilag 37, alligevel vil Jyske Bank prøv Cd

Il

påføre CS et tab i perioden 29/ 12 2015 til 29/12 2028 på kr. 1.334.216,48 og derved en
?ibcrettet gevinst for Jyske Bank.WL

.l{3 pi'i?is-i?i' i sæi4ig grov karakter. genncm bcstyrclscsmedlemmet, Pliilip I3arucli bilcig 70
t'iT 1""A ("S' d(amf rll a{ bL'talC fOr en affal(' (lel' ]'kkC er l'ndgao Ct / hjelnfaget= l'm(lCi"-!kRa 'kk (' at
l'i-cnivise bilag livor Jyske Batxk dircktc, bilag 25 og 36 ?wilkct sidste bilag Pliilip B;imcli
scls l'rcinliæver i bilag 70

l)cl cr <ærlig grolt svig ;?it Jyske Baiik vcd l)hilip Barucli tilbagcliolder oplysniiigcr l'or :il
s[julc :it Ji'skc Baiik liar lavet Bedrageri. for at k?irme foitsætte incd at bcdragc CS s cci cil
iiaagtc ill fc+rtsættc swappcii. selv Olll Jyskc Baiik liilag 73 indirckte har ti»rlangi laiict
liilclg Il eksrraordu'iæit afdraget, nar .)B Sella Ilal' laVCt alle bllag del- Sietter N'K SOlll l(ll'Sle
lii'ioi itct Lll li'uiet der cr lilevet lijemtaget bilag 108, det fremgår tydeligt at .lsv skc Bank cr
anmeider

( S spiqi gcr i NK bilag 28 7/2 2016 0lll dcr cr ilcrc cller liar været tlere l;an i NK ud oyer
i3ilag 11 soiri CS vcd, uanset at JB skriver 35 og 36 at lånet bilag 31 er hjemtaget og oi'nlagt
X 'l'KREDJT besvare bilag 28, i'i'ied mail af 8/2 2016 bilag 29. du har kun det ene laii soxn du
n'iodtager årsc»pgørelse på hvert år.

l-lei' bliver CS næsten 100 % klar os.er at Jyske Baiik Bedrager l"ian'i, NK svarede ikke lia «iin
(- S liiir hafl aiidrc lån, l'ivilkct kan va=rc mcd ovcrlæg, fortæl så lidi SOIII muligt

U I-tci noje undcrsøgelsei', af alle bilag fremgår at tydeligt dcr ikkc cr lijemtagct iioget låii ;?il
bilag. ?3 1, 20/5 21)08 alcnc datocn ] 9/2 2010 pa dcii inail bilag 35 NH .IB scndcr om ai CS
hiit' l;'i'i'ict hilag 3] . Stemlller ikke Saml'nen nled at lånetilbudet SOm CS m0dtager er 0 5 21)00
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l hi lag Il. uriderski'ives l 9/5 2009 bilag 38. at NH så l år ckr oplyser CS i i'iiail bilag 35
skcillc liai e lånct liilag 31. kaix ikke lade sig gøre, hvorfor C D0 ikke skal skrii e bilag -16 Q al
21112 (or at ?lol(IC CS i tmcn at nu cr lånet liludsclig blcvct lavct Olll

bil;-ig 37 swap liøre til ct underlægendc låii. }ivilket freingår tydeligt bilag 40. samt 70 sidc 5,
Ill l)l dct liekrærtes bilag 70 side 6 at C S ikkc ønsker at spckulerc l icmcn

Koiiklusioii er at CS er udsat for udspekuleret for et endog snedigt bedrag, enil iRke 3
"ydvokater hat kuiinc opdagc.

Bilag 134 JB skriver klart at CS ønsker l'iø.i sikkerhed, lav risiko li;ir ikke planer om iit indfri

(? S optager en bygge!redit bilag 117, derefxer far et lånetilbud bilag Il 6;5 2009 Som
godkciicles iQ?5 2009 bilag 38

7. .J> ske Bank tvixigcr CS til at sælge cn byggcgrund, for kun 200 kr. pr m2 og xiægtcr
F«ii' Skyldnersvig § 283. 1 / Åger § 282 / For Mandatsvig § 280. l

l-(1r at sktiilc afdi"agc Jyskc baiik bilag 45, konto 5(150-1 354067 dcttc tydcliggiircs i hilag 73
c»g 115, )vske pålaører derved CS et tab.

at ,lyskc efterfølgendc nægtet at hai c tvunget CS til at sælgc byggcgrunden bilag 105.
faoi'stas ikke. da det er ret tydeligt i bilag 73, side 1l og at JB bilag 73 side 2 bckræf'ier J H
l)S ei [1)l NK a? stadig ikkc vil modtage salgssummen,

,l > skc Baiik liar ts imget salget, Jyske banl har iidtørt paiitebrevct bilag ] 08 der gis ci
Siki'edit opi'ykkende pant, dette pante tirev vil ved en n'iisligholdelse kobte C'S 20 "-«i i rentc
Vcd :it hiiigc C S til salgct og ikke vi]Ic modtage pengcnc. SCIV Olll de går til iicdbriiigclsc ai'
liilag -17. t»g bilag 31, ciler dct JB mei'ier. Paførcr .lyske Baiik CS ct tab lia salg,s s?imrncn icki
.I H t'iirRicttcr incd at liaeve renter af pciigeiic dcr kumie være aladraget.

.lvske Haiik sikker sig derfor en løbende indtægt af salget bilag 14 J. Irvor .IB kuniie mudtiige

.s:ilgssummcii cfter lianken salgs krav i liilag 73. salget er sket mcd ovcrtagelse l '7 20l2
,l vske Hank iiidvilger først 24/ 1l 2015 livilket kun s'iser at Jyskc Bank igen sigtci' eftei' ijei'
skal gå ."-i år. såledcs Baiikcn kaii på råbe forældelse. og rnåskc beholdc liengcne dc )'iar
si)rgcl )"ui at f;å som cn udrcttet indtægt. dct cr dog først l/'8 20l?3 cil kølicr er klar til at bctal;.

ldet J yske baiik først 24/1 1 2015 bilag 73, side l vil vacre mcd til at modtagc salgssumincn
og ncdhringe lånet. der cr bilag 11, kan dct derfor ikke liave værcl så presserende t'or .lyske
L3ai'ik ai ki-ævc salget, Iwis det ikkc var alene for at skade CS.

(-ii'tiiideii er lilevct tvangssolgt for 200 kr. lir. m2 i 2(') 12 hsior dcr dengaiig var en salgs
s ui clcring hilag 139 675 kr. pi- i'n2. et tilsi arcndc giundstykkc i 2015 cr ca. 2.000 ia pi m2
Hil.ig 1 .10 ripgøi-cs til 5 043.600 kr. - salgssummeii hilag 141 . ] .404 401) kr. = ?'i 540 21)l) kr
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J3il..ig ] 40 s ui-dcriiig 2.000 kr. - 25 o o = l .50(') kr. pr n'i2.
i,ntci' iii 3 549,200 kr. i perioden 1."7 2m2 til 1/4 2010 i al( 1.092,838 kr.
l')pglui i I1 201').000 kr. - l .494.400 kr. - 9.705.600 kr. ved en vui-dering kr. l .501) lit m2

rlvorfor Jyske Bank )iar liåført CS et tab på ikke under kr. IO.798.438 SOII?
T3es?> rel»csuicdlernmc? Pliilip Barucli i bilag 70. side 35 bestrider at C S har lidt et teoretis[
t.ih. hvilkcii både anklagcn mod JB og bilags)islen n'icd henvisningcr inkl denne foi'klai ing
understotter.

S"<ad at t'i iiige CS til Salget, bilag 73. og ikkc vil i'nedvirkc før 24/ Il 2015 Hai- .IB s ist at
haiiktn )iå indcn n'iåde vil bidrage lil at C S cwerlevcr bankeiis bedragci'i. sietl cn koiikcii-s s :ii'
hc<løagei n;'cppc hles:ct c>pd:aget.

.IH li;ii' gi'vCt ( 'S Cl lab på Olllkring .kr. 40.0€)O ved al kra::s'e CS lØrsL solgtc grinrleii s'ia
c1i:ndumsm;cglcr liilag 73.

S j> ske Bank tvixiger CS at afdrage det lån swappen skulle hørcr til, t'astliolder swappcn.
For Bedragert § 279

Vccl i kkc at vtlle nedbringe eller slette swappeii bilag 37, efter balgs surrimen liilag 141
blii cr uiodtage?, af NK bilag 72 aftalt mcllem NK og JB bilag 73 side l og hide 2

'vlå =uitagcs :it være at liedrage CS. ?iagtet at puiikt 6. at der ikke er iiogen at'tale.

Ii":;kc Baiik vil med forsat bedrage CS fremafrettet,
I?'«igict cler ik[e tmdes cn aftale.
I? :sgwt dct cr JH som har krcevct lånct bilag 11 ncdbragt. rncn

( 'i )iai vetl Ilerc lejligheder (aorsøgt al få JB li] at lukke swalipen bilag .i7, og gk)l:e CS
skadcsløs.

,1 > skc 1'>'x t-øre CS et tab kr. 1.660 ved at hyiiige CS til at sælge bilag 73 side 10
.1 > s!c Haiik liar selv vcd at aiiinclde qicr paiitc brevc som bilag 108 sikrct ar NK sk?ille li;n'c
",ilgs Stlllllnen efter JB går med til at inedvirke i bilag 73 side l og NK ders ed l'ar
icll:,!>Sullllnell, cftcr gruudcn cr solgt l/7 2012 bilag 141, og jyskc bmik dcrvcd sikrcr I;inet t
SK bilag 11 bliver nedbragt

1- rtcr bilag 72 livor handlen bilag ] 41 kan alasluttcs, påførcr Jyske Bank C S c? *ikonoutisk tali
og sainrids sikker Jyske Bank sig en ?iherettet økonomisk vinding fremad rettet til år 202S,
l'iri ct lån Jyske Baiik selv har krævet iiedbragt, i NK mexi samtids selv fastliolder .it s ille
li,ivc ( 'S lictalcr rcntcr, af de pengc Jb har krævet bilag 73 CS afdrog lånct med.

Hil;ig 37 hikrc .1B Renter på I.321.000 kr. frem til 2028, beløbet er tilsigtct som planlagi
lis ilkcn samtid pa førc CS sammc tab, en dcl af dissc rcntcr kan hcnførcs dircktc S(')Ill
sl igagi iglied ved at Jyske Bank har krævet. C S nedbragte det underl;cgcnde lån biliig, Il og
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dci loi >iki (: sig lia sa.:rlig grov ii'iåde at udnyttc, at CS er bragt i vildFarclse, og cr koinmet i
ei <illiangigheds taurl'iold til Jvs[e Barik hvilkei Bankcii i særlig grov graci liai- udnvuet Slg al'

i;iiiet liå ?Renter l)å I.321.000 kr kaii stoplies ved at lukke swappen,
iiidcn dcx bævedes renter.

(-. S liar haft Advcikat Søren Nav på sagen. 328!120 13 og
,:tijs ukat Tliomas S Sørensen på sagen BS ')9-698/20 15 samt Advokat Pc?er Sørenscn til .ii
y'ds histand i sagcn, ingcn af dissc advokater har kunne se at Jyske Bank har tremlagt fal»ke
påsiande. om CS nu havde h?jemtagel lånet bilag 31. som JB hævder eks bilag 35 og -i6

Dci cr scerlig gmft at Advokat Philip Baruch som også er i Jyske Banks kicslsirelsc,
lill'iageiiulder oplysniiiger, der kunne kaste lys over hvilket lån CS endelig har hjcmtagct.
Dci J> skc Baiik forsøger at få C S dømt md i et lån C S aldrig liar hjemtaget. hvtlket J H er dcn
lul SIS til at vu3c. idct JB har taort'cittct clkc bilag, og sørget tor låncli)bu*l.

0. j> ske Bank tvmger CS til at sselge en gruiid uden selv at have ret til provenuct, er at
udnyttc CS er kommet i afhængigheds forhold, JB misbruger sin magt ålagtmisbrug.
I?-or l{edrageri 8, 279 / For Skyldncrsvig § 283.1 / For Maiidatsvig § 280

l clct .h'skc Baiik tvingcr CS til at sælge cn bygge gruiid som Jyske Ban! ikkc skal liavc
l'irovenuet på. idet JB liar anmeldt paiit bilag 108 til NK som l prioritei. og S(Illl NK ik[e h;.n
> di ci ønske oin at CS sku]?c sælge, }iar haf? skadelig virkning, ridovcr dct økonomiske tab.
gtm?? grunden er handlet bilag 141 l,'7 2012

( S mi.bter som folgc at' tvaiigs salgct bilag 73, hclt sin økonomiskc rådigl'icJ. hv ilkct JB
l,nici SLC st'+m I'ølge af dct ikke hjcimaget låll bilag 3]
V((l ill .lS'Ske Bank etterfølgende Ilar benEt'gtet alt tll (tette krcevet. salg, bllag 7-i Og 105 Ilal'
,l H mcdi irket til at CS koin i fare for cii personlig Konkurs. JH der l'iar sikkcrt sig sclv ved
scilgs lotildii'iiigter både til CS private l'uis og crhvcrvs ejendom bilag 125, sctmt S C('l c)ci' pciiit
liilag 146 kr. 3.000.000 og ved bilag 85 ki'. 2 000.OOO opgørelse af sikkerlwcier bilag 87,

I';?iine isrcs e Bilag 85 og 146 bliver forrentct med 20 u/ii såfiaemt CS ikke kaii betcile JB. dei cr
.IB dcr piesser C S mod en Pcrsonlig Koiik?irs ved løliende ;it påfører C'S tlere cig tlcrc
aadgil-iei . nai- .) H ikke selv skal have provenuet. for salget bilag 14] må JB liave onde
h:i'isigier idct Baiiken kaxi spekulerer i C S går konkurs, således JB ikke meiiei' ;it (aS vil liat c
inuliglicd foi ar opdagc, CS slet ikkc liar dct swaplån bilag 37. 50111 JB brugci inod ham.

,'yt .TB i tidcn mcllem salget og overtagelse bilag 141 1/7 2012 til JB først efler 2ill 2015
s il godkende NK får provcnuet bilag 73 sidc l viser kun at JB liar brugt dct uligc
.>tyrkei-oi'liold og gi'oft udnyttet at CS var kommet i et afhængighcdsforhold til Jyske Baiik

.1 B ui'idcrstrcgcr dette sied at iiægte at lave en dcponerings konto bilag 73. side 2 licrcftei' kaii
haimclcii afsluttes.

( 'S t+vei-Ici cde incn med storc økoiiomiske tab som følgc af bilag 73 side 10 magt inishrug.
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: ti. j s skc Banks mcdarbejdcr Caspcr l)am Olsen overtræder tavslicdspligtcn

Alaskc er det ikkc straffe bart, maii Jyske Baxik reg,er ikke på licni'endelscr.
I)ct cr cii overtrædelse af god skik for tinansielle virksomheder, Bilag 70 side 9 ncdrest

j > skc Haiiks Best)'relse medlem Advokat Philip Baruch skriver at Jyske Bank kun skal
etlcrkomme en anmodning fra tinanstilsynet.

Vi skal derfor anmode l)olitiet, om at bede Finans tilsynet give Jyske Bank et påbud.

C as)icr Dam Olscn ovcrtrædcr tavslxcdspligten, vcd at fortællc ålicn oiii CS tidligcrc Rci isnr
l rail Pouh;ens f'ra Fl) revisioii økoiioi'niske forhold.

l)clLc gur CS i mail 3/2 2012 bilag 71 ?ig scndci' den cc til ny rcvisur. bålcdcs C'DO vctl dct
cr dell CS op]yscr dct ved flcre lejligheder i Jyske Baiik som ignorcr :illc henvendclsei
ninkiiiig lirud p;Th baiikeiis tavslicdspligt ckb. bilag 83. 84

ll ,lyske Baiik bruger samme konto til flere virksomheder samtidig «ig overlappcnde
B'r'('w(';EKREDIT DER ER UODEN livilket er medvirkeude til at forvirre CS.

Dette er med til at skabe en vildfarelse for CS. og skærpende at der 'forgår i eøi bank.
Det er en overtrædelse af bogføriiigsloven

( S lia'i l [ni'biiidclse mcd byggekrcdit koiito 5050-1354141 ikkc liaft adgang lil 211 <c hvtlkcn
pcllge cler I]leV bF'el'ef fra kontoen.

( S li.ii i),ke }iail se adgang fte sin iict baiik. kontoen cr en intcrn kcinto hvilkc? ti'cmf'åi' iiJa
liikig 112. dcite liilag har CS fået ridleveret al- CDO S/4 201 1 først hereftei' liar ('S en kopi
mcii udcn Saldo.

( S Il(Il sendt regmngcr fra bygge budgcttct bilag 20 til JB NØI foi bciaiiiig og f'?iidi inccl
m ilkcii iriktura der b)ev sendt ind til betalmg. CS l'iar løt'iende. indsat bctalingci' i sit icgiicaik
Siålcde; C. S lainne følge ?idgifterne, mens JysLe Bank sørgede fcir at regnuigerne I?ICI hctalt

("S har i f«irbiiidelse med han er ved at være rask, efter sin hjerneblødniiig som haii påcirog
.=ig 26 11 2009 saint aiidrc efterfølgende sygdomme heraf 2 iiidlæggelser, CS syntcs ikke :il?
Qlcallllllel' Og ønskeia at kunne koxitrollcrer 5050-1354141 Bilag 113 3 sicier.

( os i cuer tlere lienvendelser til Jyske Baiik jaor at få iidleveret komo ?idbki iftcr haii kan
komrcillci-ci'. Cs skrivcr til JB bilag 94 1 4/8 2015 at dcr ønskcs adgaiig,
i .s k kci samtids i'or akt iiidsigt som der ei' bct cim siden 21)13

(S skiis ci igcn l 6/8 2015 bilag 94, kolii cr faundct på bankcns l'ijcmmc sidc under iict l)uSl.
sA li.m ikke liehøver den, og, oplyser at kunne se der er 2 forskellige cvr iir. tilknyttet komueii
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I )cttc svai'c J H ikke på. (':S har vcd flere le?jlighedei' rettet henvendelse omkriiig ;it clei' ci' 2
s itksomlicclci som henytter samine konto. overlappendc og sam(ids. lii),ig 93. sidc 2

( 'S skrev til .1r3 bilag 138, at lian søgte modkonto til }iævct ki'. 1 .OOO.OOO J B ktiiiiic ik l"i?1ælpc
i4cliihct el' jociridet liå 5050-1354141 bilag ] 13

Dei i'iindct 2 kopier af aftaler på konto 5050-1354141 Jyske Bank hai- heller ikkc bcr
rncdi irket til opklariiig.
Bilag 1l1 cr på cvr. 15688149 mcd udløb l ;8 2008 aftalen kan forlænges.
Bilag 110 cr på cvr. 233 74476 ø'ned start 9./(i 2008 altså før bilag 110 udløber

l )et ci ikkc nmligt at vide hvad dcr er Iniad cfter som JB blaiidcr alt sarmnen cfiei' lis cm clci
iui cr lih artx.ide den pågældcnde dag, bilag 113 viser tydcligt inaii ikke ved Hy cn tlcr ei
Ixvem

l 2 .J>'skc Hank g«»dkender bygge budgettet, bilag 20 der er fyldt med t'e.jl, og lader det
v;ci'c (:S ansvar om det hænger sammen,
Bcmierk der er for Jll åbenlyse taejl soin Banken tier med, so Proi'ision og Rentcr mm.
Bcloli soøn enlivcr Bankrådgiver ved skal medtages i et Imdget.
l-'or -tger ':§ 282 & § 300

(?'S udlevcr fomd for byggetilbudct ct budgct bilag 20, som cr budgettcl Mue?ilbucl bilag 1l
gives ud fra, N.li JB lader der værc op til CS at opdage fejlen, NH sporger tlcrc gaiigc oin
C S l'iar luisket alt, CS kikker igen og igen. n"iener alt er med. NH i JB får budgcttet iil
goclkendelse, og skal sende budgettet til gocikeiidelse i NK budgeLle( bliver godkendt l)!,! låiie
iilt'iiidct bilag 11 kan kommc i spil,

I lobet al- bygge fascn bliver CS riiigcl op af CDO JB der oplyscr dcr ikke cr ilei'e )ienge på
h> yu,c låiict, dct taorstår CS ikkc da allc udgiftcr cr notcrct, CS konmicr slraks ncd i I3aiiken
t+y 'iil gerne se kontoen. CDO viser på sin skaerm at der ikke er flcre penge ai b>ryge t'oi-. ('S
xcr lia bk;crnien at der cr flere beløh lian ikke kender til, og spørgcø- C'DO livad de( cr la?ir
iio+zle beløb

g

( 'I?)(5 ss are licrtil iii det er dc peiige vi (bai'ikcii 1 skal tjcne

( abl'icr seiidcr kort eftcr en mail bilag 100 8 7 2009 livor liaii skriver:
Snin iiævnt får Il en udfordring da renter. provisioiier og tinglysningsomkostningcr ikkc ci'
inedtagct i dit byBgebud@et. Pt. cr der brugt ca. 514.000 kr. på det og sainlet vil det kum'ic
lobe Ol) Slllå 800.000 kr. når det heke er jirdigt. Jeg skal høre dig om du har nmlig!ied for rit
i-iii;?insicre dctte via lirivate midlcr.

h 'skc r3:mk må have været i Ond tro da Bankcn godkendcr ct budgct ii'ied så åt'icnlysc fc3 l
( '.? liai siclcii 28/8 2013 bilag 4 kstc gaiig sicd henvcndelse i NK og eftcr.tølgciidci JB hel oiii
;:ikmmstgr. der er stillet klare spørgsi'nål på hvem der har godkendt hygge budgettet bilag 20
ti;i ci l,i;i ?il giuxid for lånetilbudel bilag Il.

r)ci' ci' sogt oplysniiigci' om hi cm dcr liar godkendt budgettet bilag 20 i snart 3 ar biidc NK
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I?)! .113 Cr tiivsc L ks. Onsker indsigt bilag 5, 6, 7, 8, 21, 23, 25, 91, 93 133,

J> skc Baiik må liave lilanlagt ikkc al olilysc C S at haii allcredc. ved godkcnciclscn al'
hudgcttei. bihtg 20, var på ve.j iiid i et afliængiglicds forhold, dcr vil vise sig ;it Lilisic. til en
gu<l tni'rcming for Jyske Baiik, og påførc'r C S store lab

)51atci- et rnøde i .1 H bvor Peter Sørensen er med, oplyser JB nu til CS at liaii blevet cn dårlig
Kundi:, de?te tcndbr ikke JB i at krævc stører og størc sikkerheder.

13. I)er er taget osrerpnnt mange gønge grundet en aftale det jkkc er indgået, i forbindelsc
med den vildfarelse, CS er kommet i blandt andet grundet et af Jyske Baiik skabt
.itliæiigigheds forhold i det banken, allerede ved godkendclsc af Budgettct bilag 20
For Ågcr § 282

.li :<ke Hank har lil:<kvndet at CS lijemlog et lån der er så åbenlys faulcl ar tae.)l bilag 20
ll'. ilkcii C'DO lickr;cftcr i bilag 64.
( S liar sidcn 2013 forsøgt at skaffc oplysiiiiigcr oinkriiig livcm dcr hai' godkciidt li?idgcttct
bilag 20, liverken Jyske Baiik el)er Nykredit har, ville besvare dctle og andre sporgsmål. (aS
st Ku sal udsat for vildi'arclse, der er sæilig grofi at dct2 baiiker dcr tilsy ncladendc dirkkci'
m cr iiinanden for at n'iodiiirkc at C S kan opklarc hvem der har gjort hvad. «iverpaiitci gøi' .-ii
C S l)1l1 cr rasrlåst i ct afbængiglxcds forhoRl til J yske Bank og Nykredit sai'ntids

CS lidcr storc tab som tølge af ikkc at k?inne ændre sine lån. cller afdragc livor haii ønskcr
I)emr er Nykredit også anmeldt for dels at tilbageholde oplysinnger der kan afdackke dci

S(Ill1 .lyske Baiik laver.

T,iliel k:in opgøres til unødige tinglysninger for ikke nødvenchge liant. at det ?indei'lægencle
laii bilag 31. ikkc cr hjcmtage? og deraf lieller ikke swappen bilag 37 (.ci' ikke af-taltl

l: Ul l xry'e lun ( aS dcn afliængiglied Jyskc Bank Ixo]der CS i

I )ci ciiidi.orlægendc låll btlag 31. scim htyrc til cn swap aftalc, beskrives klait i
liilag 70 side 5- 3.3 skrevet af Philip Barucli bilag 40, ii'icd flere bilag licski'it ei' ?iet t+gsii
I l .1111(l Elmcr Sandager svarskrit't 10/Q 21)15 på CS Anklage HS 9')-h')S. 21)15

Ikt ei sk+erpende at Jyske Banks Advokat Philip Barcicli forsætter med ai tilbagelioldc
uph sningcr oinkring, den vildfarclsc C S cr Icdt l'icn i, og at baiikcii i!kc xil mcd's irke txl cri
opklariiig.

l)ei' er 'ikkc misforståclser om at CS liar ønsket at lavc den spckulatioii i rcme ?idvikling.
lio, ilkct. Piiilip Baruch bekræfter i bilag 70. side 6 nederst.

I>'skc Bank fastl'iolder 14/3 2016 bilag 127 at dc? stadighed cr iiødvendig? at havc dcn iioic
Sikkerl'iecl. CS bilaget indeholder en cipgørelsc ovcr gacld og sikkerhcd. bilag 87 stkkerliedci'

iSlcnc gnmdcl krævct sikkcrlxedcr Solll en t'ølgc af liilag 3 l. og i liilag 3'l

13



i 4 I Ivis (?:S skullc have hjemtaget lånet bilag 31. og lavet en ny swap at'tale liilag -17
Ilai' J:% ske Bank klart overtrådt deres oplysnings pligt, og overlioldcr ikkc aftalcn seli .
Jl "'KE litNK H-'EVER FØR TID / OX7ERSIKKERHED

.For Åger § 282

J ?1 ske Barik ciplyser ikke cit baiikeii stailcr med at haeve kr. 205.808,74 bilag 116
t. rrcr lånetilbud bilag 31. 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr.
Dc ki . 205.8(18.75 som JB starter med at hæve i gebyr l 6/7 er i oiriregnet til 4.76 '),-i»

I)cue mcner jyske liank i deres svarski'ift hilag 7€l cr tibctydeligt, og at CS i cit'i'igi <eh
lyiiniic li:ive opdagct dette, hcreJatcr Pliilip Barucli frernlæggei' ]og f-ilci'.
livil),.ct ?mderstøtter at Pl'iilip Barucli viste hesked Om alle de oplvsiiiiiger <ler F,iiid(t.s l :iiig('ii

Pl"iiii)i Hamch liar vendl hvert bilag. og kuiiiie has e visl CS for læt'ige sulcii at C'S ikkc li,ir
lilci'i'itagct låiict liilag 31, Pliilip Bamcli vaelger ikkc at olilyse dette. og mcch'irkcr den'ed til
iii fastiioldc (:S i dcn vildfarelsc Jyskc Bank har bragt han i bilag 70 sidc 22

I)ci' ci' klart misforl'iold i dcn aftale liilag 37. oplyste dato for betaliiigcr, l dct faktisk mgi:n
aia liæs iiiiigerne overholder dc i aftalc bilag 37. datoer, ?wor der skal bctales. bilag 57. 58

Hs ilkct igen liar økonomisk skade for CS. og ?ibcrettct økoiiomisk vindmg for JB bilag !8

,l y<ke Baiik km?srer for tid. l'ivilken briiige C S i en risiko for at ikke kunne overhokde sme
lot pligiclser SOnl Jyskc Bank kan udiiyttc og tagcr sig betaJt for, vcd at liæi c. AJorarcntci

Ill::R cr tabcl ikke opgioii ixidsat ct beløb kr. ,20.000 33 rentedagc ala4. 100.1 )Ol) -

S:ii'iimcn li?ild bilag 37. med datoer fcir hs «irnår jyske baiik skulle harve, ined hilag 57, 58
0y sciimi'ienlinld med restgclds ciplysmnger bilag. Q
in> !redi? Ol)lYSCr vcd lieiivendclser, at de ikkc har dc tal dcia ii'ianglcr i hilag 9 )

l> skc 13rit'ik )iævcr .tor tid Iwilket alene gii er hankcn 33 rentedages uberettet iimding. lia deii
i .iiat;.ilc bilag 37 oplyste rcst gæld. livilkc? igen giver CS et tab, bilag 57. 58.

« i21 larcrn laiict liilag 31 lånetilbud af 20/5 2008 var hjcmtagct)

CS l'iar som folge af overpant grundet et låne der ikke er hjemtaget, alene på
bilag 85, 106 ct tab ? 23/3 2011 c3crp:ntcbrcv liaeves mcd 500.000 bilag 106. 107

C.b liar Snlll laulge af oveipaiit gruuJet el låiie tlcr ikke er hiemtaget, alcw liå
liilag 8('+ et tab K? 6/5 201 ] virksomhedspant se opgørclse hilag 87
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Sl Im cii direkie ft%c, af bilag 37, swappen. iiar NK iiævct 13idraget pa lånct liilag Il

I)eile sker clier NK opdagede, CS lån ximiddelbart hang sammen med en swap. biliig 3 7
da ,IB iRkc hclv har oplyst til NK

0m dctte, lydfil 23 og del afskrevet bilag 23, dette bekræftes bilag 22 at swap ,iltid er d> I-esl
x hidrag. bvor for oplæget bilag 1€) ii'ied oplyst bidrag på 0,8 oA se ogsa bilag 9
l-Is. or man kan se bidraget stiger til 3 oA umiddcl bart cftcr NK kan sc regnskabet

I-{ar fc'irsøgt at får aktindsigt mange, hilag 33 og med specielt dette spørgsmoil els. bilag 30

der un«lerstøtler hvornår NK kaii opdage bilag 23 samtalen, at der ei' lagt e( swap bilag ?37
Ill(I i ianct fia NK btlag 31 (bilag Il)

CS I?U?' (lClafOr igell lidt tab ved at JB Ilar fOTtiel Og lØJet Omkring bidragei, Ill'(ll'la(lr C S Ilar
Init i?i iaLi pa 2,2 '!/o ar låuet fra dci tidsptmki N)krcdi? op4r livad Jyske Baiik liar las ct ny
)rl1ll ell fnlgc der at sættcr bidraget op med ca. 300 oao hvi)kct igcn gma dci' sva?ort at ikkc gå
licrst?iiiligt koiikurs, og JB kan tagc al? l'rii C S

T .IBE l- cr ikkc udrcgnct
men >kc:insmæssxgt opg3ort fra ] ,/4 2012 til 31 /12 2015 til ca. kr, 239.000 grunciet swalipen.

'% > krcdir fastholder bidragct på 3 o/o grundet swappcn. selv om belånii'igen kuri cr 20 '),?O

I)ette dok?m'iem

Kan anveudcs selvstcndigt SOITI amncldelse eller er e? arbcjdcb / l>1a.:Ipc ?ioktimcm

til den aiii'iieldelse SOIII

Adt okat Pctcr Sørenscn Indgit cr ovcr Jyske Bank. At'imcldelsen f'oi lægger 2 3r,; 201 (i
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