Alt dette heri Bilag 169. 170. 171, fra 2018. samt fremlagt Bilag 40. -6 dec. 2018.
Mener Lundgrens er helt lige meget. for det handler om at der ikke findes noget lån og
derfor heller ikke nogle swap. og det har Jyske bank ogsa indrømmet. det er en fejl
Som den fuldmægtige Mene Marie Nielsen ved lundgrens har sagt 18-12-2018 Bilag 91.
og siger de( er der ikke noget bevis for, og nok derfor har fjernet det svig som rødstenen
fremlagde Bilag 1 side 16 17 18 19 20
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.B !!.g..,'I?,;

Side 1-12. til klagen over Lundgrens

lil Købciihavns Polili

28/6 2016

kcit'icnlias IIS 1101 cdhaiiegård
Banegardspladsen 7.
15 70 Kcibcnhavn V

Anmeldelse

Journal nr. «)10€)-83966-0«)€»85-16

Ann'ieldelse ar .5'sle Baiik A="S
C asper Dam ( ]sen ( Jyske Haiik )
Nicolai Hansen (Jyske Baiik)

Ilerirt,.:d iil[øi'ch Il1 c opl) sninger / nye forliold til anmeldclsen af 23 marts 2016
l)c-r sL) vciiligst tilfyj:h nyt forliold til anmeldclsen.
fiirhokl 15- l 7 og dokumentation tidslinie.
15. %libl.irug af lauldmagts forhold.

Fur mandatsvig § 280 Jyske 'Ilank har brugt lånet 4.328.000 soøn det var lijcmtagct.
.li skc Bank bckræfter 31/5 2016 ved bilag 149.134
ai l>iiict 4.328.«»OO til fuldmagten ikke er lijerntaget.
l uUinagt bilag 149. 102 i taorbindelsen med der ønskes tilbud på et liåforh;aiidsl;'n. 4.328.l)liO kr
'i'.n«r sn cs entui?al godkcndelse. kunne lånet dercftcr hjemtagcs.
Dctic I:'inc?ilbciJ kr. 4.328.000 er aldrig blcvct lijcmtagct.
,Il Qke Ballk )lar tll -'j(').!5 20]6 Ila:gtet at bellSe lånet SOnl bJemtaget Og tldbetalt.1 '.hsrc Ij,iin? )?ekræncr ,i? 3 i mail ti] Adi'okat l hcimas Scliioldan at lån;l ikkc er l'iemtasct

l )Cl' el' Q I'k I'l'('11 geiide n:['t tllhu(l tllfØget pao ftll(Illlaglen, 149.102 'paført tllbLldet pa kl'. -1, 31,)(')1.)OO
hilag 123. til iii'idct låiicii]hud, bilag 1l, 6'5 2009 bvilket bftcrfølgcndc blev valgt iit hjcimaget.
se liilag 38. udbetalt bilag 39.

I )ett( bek3'?????æl'teil +.lvSke bank i brevct dateret3 ] /5 20 16 bilag 149.134.
la'or)cilx?.

l)ci' mc+cltagcs tilbtid l bilag 31, 20/5 2008 lil ct lån kr. 4.328.000 kr. ctctte låiietilliu*l
H jemtages ikke.

Dc» t-iiodtages tilb?id 2 bilag l 1, 6/5 2008 til et IEIII kr. 4.300.000 kr.

} «k-n iarirliiiidcJsc rettcr Jvskc baiik efterfølgende i fuldmagten bilag, bilag 149.102 til bilag 123
L ?2? bijag 1l va:lgcs eftcrfølgendc, 12jcmtages og ?idbetales 6/7 2009 bilag 39.
.11 SkC 13allk. Ilal' misbr?igt fiildmagtcn bilag 149.102, i fOrbllldelSe Illed lånctiltnideit bililg 31, tll al
)a<le Itllletllhll(let 4.328.000 kr. tlnglyse 16.'4 21)09 bilag 149.116, udell lilllel el' bjemtagcl
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,1.s skc mml,. ]i:cs ci' ;if hctmct midlcr ti) tiiiglysnings gebyr l 5/4 200Q og låiiidaorinitllmg Ni ki'cdit
i fi ?4 201)? liilag 112 SO]ll er at"imeldt i jaorl"iolJ

.1 > skc baii! laclcr C ;irstcn (v/storhjerg erl'iverv aps ) i trocn om at haii liar lånt 4.328.OOO gennem
.1> skc 13:iiik. Sl)m bankcn skriver i bilag 35, til Forurettet. dcr er syg efter lijernehlodniiig. dct'ic
i'oi'hoU uclnyuei' banken, til at bruge dct som et falske lån, ( er bekræftet 3 l /5 20 16) SOIII et
imdei'!a?gcnde låii. Jaor cn Swap rentefastsættelse til lånetilbudel. på samme heløb kr. 4 328.OO0
I?)ct er nr?xh endigl med et ui"iderlæggende lån. for en Stvap / rentebyttc aftale.
ho. illet cigsa t>?dcligt siår i eksempelvis bilag 40, 55, 68, 149.105 sidc l txl 4
.1> ske )-3an! l"ii'uger clemie tmlskc aftale som at lånet 4.328.000 er lijcn"itagct. til den sis'apalatiilc .1 ?l Sll:
liimls sclv liar lai-et 1 6/7 2008, f-or at kunne hæver renter på C arstens (f-irmaetj konro lohende.
I)ci cr fi'ii Sl cl'iei' siiic sygdomme, omkring 2013, forurettet bcgyndcr at oliciage dct er m-+get g;ilt.
.1 S >I.c }3ati! iin:slei' ikkc givc ak.tiiidsigt cllcr oplysnixiger Jcr ct-tcrspiwrgcb.
[3ai'iLcii J';ih?lniklcr. at l'orurcttet har lijemtagct låiict. kr. 4.328.000 bilag 31,
s'eci :it qsi appen 2 '0 20 1('+ stadig opretholdes. som eii gælc'l til .lyske Hank. - I . 141 6(18.40
Rccilisaiionikoiito 5050-280 1181 .

iilc? ( r iiu lyekræftct J'ar .]yske Baiik at lånetilbudet aldrig er hicmtaget bilag 149. 134 3 l /5 ?,'Ol til
N> ii edit hai 6. 5 200!) liar aflyst den af Jyske I3anks tinglystc lån 4.328.000 kr.
son"i E.1 henyrtet bilag 149.116.
l )ei' er seiidi inail ti ] Jyske Bank. ledelsen. direktøren 25/5 2016 bilag 149.117 fnr at s ære lielt
Sl kl.ci pi; .u Icdclscn. (:r blcvet oplyst om bedragcri aiimeldelsen, og at leclclscn cr imsvarlig taiir .it
liiin!'cii )ani'isætter med at fastliolde swappen. selv om det ?iiiderlæggende lån åiilag 31. iue ci'
h.jciiltagel. IitilLet .lyshc Bank bckræfter 31,'5 2016
l"c-i alle hciivciiclc]scr omkriiig ønsket dokumentatioii om
l aiici rr. 4.3 28.OOO liar s-ærct l';jemtaget og clerefter t+mlagt./eller «iin låiiet ikke cr lijcimaget.
0:,! ;1l dci' sktil)e være lat et en riy swap aftale bilag. 37 til det 12iemtaget låii 4.328.lX)0 ki'
I? i ss .ii cat toia .l:l src Baiik hvcr gang, Banken liar ingen bcmærkniiiger.
.1 >'skc Bai'ik er li?ibende blevet orienteret at der ikke faiidtes nogct lån, bilag -il, dct eueste J s> Sl(:
Hai'ik sil ii«mile. er at der ikke er nogen berrærkninger, anmelder prøver at provokere b:iiiken. l-cir ;it
cipl > 5(' al lanailbudei 4.328.000 kr. bilag 31. ikke er hjeintaget.

{.. Iolcr l)1 0S iily:itionen- l> kkes dc? at få jyske bank ti] at bekræ[ter. bilag 31, aldrig er l'ijcmtaget.
l')cl Lin sc:, og koiitrc+]leres ved at se bilag 149.137. når Jyskc bank i bilag 149.134, olilyscr at lånct
Cl' rtd))elall 0 '7 20(')'). deite er bilag 39. SOII? h*]Te sammen med låtletilbtldet bilag Il. rl'. 4.300.(101-)

J

J t'urhiridclsc 1i«ilitianmcldelsen over ,iyskc bank punk ] -17

I.kr liriccixercs at dcL cr l anine]delsen, er opl yst at Jvske Bai 'is Advokater tilbageholdcr lies iscr r+g
dci lor da:lkci' ?Wer t"orhold der er anmeldt. der er ved at Jyske Banks advokater tilbagel'iolder s icteii.
51:4 <Icrv ccl hai' biidc Mor?cn [?tlrik Gade samt Pliilip Baruclt gjort dercs medvirLcn for at det
ai'imclcltc hcJragcri kunne fortsætte frem til ar. 2028
Ih ei'ken r'ilciiten lilrik Gade eller Philip Baruch. har iaille svare pa om der er tilhagelioldt
opl>'smiigcr. Olll Unet kr. 4.328.000 overl'iovcd er hjcmtaget, og udbetalt, bilag 31. SCIIII kicolai
14aiisei'i pasiår bilag 35. IQ/2 2010
I-Ivoriaor haiikcii hlit er proiiokeret med at betale. for at .Tyske Bank vil sende en kolii af' det pAstået
lån bilag 3] , son'i [oruretlcl ridrnærkede ved ikkc findes. ?worfoi' dct aldrig kaii ske.

[11-l('l' Ilei'e IThl'( lVOk21tlOl]er l} kkeS det, at fa JY SkC I'3ank tll at ('rkellde at laonct l)Ilag 31. kl'. 4..)'28iX)l')
iildrig er !i.lemtagcl eller ?idbetalt.
.lv-,ke 13;mL ?iiidersttitter sied fremsendelse ala hilag 149.134 31/5 201 (1
dl l .»iiei l')il ki 4..'i28.OOO ØKKE ER BLEV HJEM'JajlGET
Bankci'i liciivisei' klart til at der er blevct hjcmtaget ct aiidet lån kr. 4.300.000 kr. 6/7 2009 liilag 1l.

.}:! slc Banl,. iia:gtcr at forsal at kommcnterc den påstået aftale bilag 37, l 6/7 2008 skullc være
inclgaet 15 7 n'ien forst sendt ) 6/7 2008. DIER E:R KUN INDGÅE'[ EN AFll-tl,},.
,I> bke Bank hlii er ikke provokeret yderligere, ann'ielder fik Jyske Bm'ik ti] at indrømme ai låne?
4.328.0(.i0 a]di'ig cr blevet l>jeintaget og dereftcr omlagt 50111 Jyske bai'ik har liåståct. bilag 35 og 36

l)er er blevet ændret i den aftalen Carsten har indgået
Dokumentfalsk '; 178 og § 171
16. S cd bortskafTet aftale bilag 60 og bilag 59.

§ 178 vcd ;it hortskaffe dokument/bevismiddel der er tjenligt at benyttc i et rctsforhold
1 T. ,Jvslic Bank liar iiidsat bilag 37, som skulle den være aftalt se bilag 55, side 6.
l)ettc er skct efter bilag 59 og bilag 60 er blevet fjernet, ved at nægte aktindsigt sikredc ,l> skc
Hank at bilagene ikke kom frem, hvorfor bilag 37 kunne indsættes i stedet.
!S 171 dcn der g«ir hrug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold.

j

j

Se tidslinje
.1 > >kc 13iinl. liar bortskatTc( bilag 60. som var den?;? der blcv iiidgået l 5/7 2008 ligclcclcb ci'
}iillig 59, lilcvct liurtskaffet således syntes § ] 78 at s'ærre overtrådt. I det Jyske høink erstauer hilag
60. incd }iilag 37. oy ?iplyscr al dcttc blev sendt som var dcn aftale dcr blcv iiidgåct. 15 '7 21)O8

l' jcriicr liilag 6«). vcd ii'idsættelse af bilag 37. uden dcr cr accepteret nogle aftalcr.
Ve<l eø 'l)crnc bilag 59 og bilag 60 fra deres egct sags materiale, og ?idskiiatc bilag 60. mcd ct ii> i
bilag 3 7. for derefter at uplyse ovcr for Carsten at dette er den attale. Carsten lavede ielei'omsk 15 a 7
20Ci8 'i'cme rasisættclse til bilag 31. som jiaske bank 31/5 2016 skriver ikke cr hjcmtaget 149. 134
J>a<Ic liaiiks ?dvcilater Mortcn Ulrik Gade cller Philip Baruch har tilbageholdt np5 siiiiigci-.
(I:,2 tilsidesat g«+d advokatskik- for at svække C:arstens advokaters mulighedei' l'or ai kriiiiie opciage. ai
t"ianksn ciit:kkeclc tisicr den, iiidgået aftale l 5/7 2008 bilag 60, som blev lavct og bcncil sch samn'ic
dag. l :'] 21)08 snm hi]aget tydeligt viser
ly aT .1 >'skc t3aiiks .«ldvokatcr, vælger at jjernc disse oplysnixiger og tilhagehcilder allc ?ilil> siiirigcr nm
liilag 59 & 6«) xaintid med at Jyske r3ank Adi okat Moiten Ulrik Gade na:gtcclc ai ?idlevci'
ciktindhigt. el clet ai a:ndrc sandlieden.
J > ske H:iiik er hlet et <+li]yst 25/5 2016
X eci Iremscndclsc af hilag 149. side 2 og 3 at hilagene 59 og 60 cr fundet.

L l dct dokumentfalsk, at ændre i en indgået aftale. s cd cfterfølgende selv at laye hel? n>' af?ale
r i-ikta er ar man liaia skjult oplysningeriie om bilag 59 & 60 over for Carstens z'kdvokatcr. dcr sålcdes
ikl,e !,uiine upctage. at det som Philip Bar?ich s[river bilag 55 side 6. er at give l;alske ci)ilysiiiiigei'
J> ske Hanl, ("'Ig .Luridisk afdeliiig må dcrfor formodes. at have et ønskel Olll forsat kuiiiie tilliagelitilclc
tililysi'nngcn. m Jyske Bank på egen hånd. og lielt uden nogen [om"i [or koiitakt med ( :ai'stcn ,
Storhlcrg l .rlivcrv. sclv liar lavet en ny aftalc hilag 37. og udskiftet den opreiilige cit'tale der hlct
iiidgaet.
l )ci Istm il.l,c lierske tvivl. oin at bilag 60, cr dcn altale Cars(cn / S?orbjei-g I:rhvci-v iiidgik l 5 7
?:iiiiS «'g h:iiiken sendtc I 5/7 2008.

.1 cii'idisl al'deliiig og Bankens advokatcr vælger helt bevist, at fravige alle reglei- (Illl goil
,-ich oka?sLiL o'2 vælger bevist at fremlæggcr en ny aflale, fra l 6/7 2008 son't bai-ikcn seh, liar las ct.
c»g Carsten inLet kendskab liar til, eller har accepteret.
Jyslxc Bauk l'iar ikke koiitaktet forurettct for en godkendclsc af en ?IY aJiale.
Bilag 60. S'v O 15776 af'ialt l 5/7 2008 denne afiale er laxet Og gOdkendl tclefonisk. til tilbtld t)ilug 31

)iy i ?kct Il'lå l'iiicles på cn optagelse, henviser til sådan haiidler Jyske Bank hilag 149.125
.1 S skc Liank kaii oplagc sai'nlaler. [or at banken kan dokumentere aftaler, der er ikk.e ai'idrc san'i?alcr.

Hilag 37. '('il) 15785 SOni J:)7SkC Bank OgSå påStår. el' laVet ] 5/7 2008 bilag 55, Side 6 Illell Sell(It l(1."r
cr dei'fnr i'alsk- rijtalen er ikke accepteret.
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Hcm l;'l til liilag 149,133 aiimeldelsen af Pliilip Baruch og Morten kllrik Gacic
l i'ui oi icicakc mcd hi'tig aia jaalsk bilag som at lånet 4.328.000 cr hjcmtaget og *imlag?.
l),'ILS uiidci <t?aites ;ii- 5'vske Ranks Indrømmelbei bilag 149.134 31/5 2(116
ti: aCi piislacl lai elil iud bilag 31 . kr. 4.328.O«Xl ikke er hlevet hjemlaget. seh' (11]l .1> skc l'lai l laJci'
I..iiit.:ulbuciei tiiiglyse hilag 149.116, ved brug at fuldmagt bilag 149.102
O})DATERING til anmeldte forhold.
Anmeldt forhold 6.

l)cr ,-r eltcr ciiimcl<ldscn er blevet afleveret .:!3.'3 2016

Blcvet gi«+i-r flei'e I'orsøg, for at få en kopi af det påstaet l;iemtaget lån. kr. 4.328.O(X) bilag 31.
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27'4 20]kr.6var/ bihjlaegmta!et,
149.110seh- 149.122
Sl ';;cn(Il 22 1-12016
hrcve. li] at/ bidokumenter
åx'icl 4328.000
OIl1 l'ol't24lrctl4ct2t)I C(lIh ('Jci](l'
iLLe (l' Skct. l-(ll'tl 'cttct forSklgcr at 10kke bai')ken til at bcsvarc, Vel Videll at (Icr aldrig kan ell belil l l::
Hia 1;ilc. fi'ir at tit baiikcn til at fremscnde bilag der ikkc l'indes.

}))'(')1 t-ikBti?. Jyske Bank skriver 3 ]/5 20 ] 6 at Lånet kr. 4.328.€)«)O ikkc blcv lijcmtagct.
Sc bilag 149.137
.1>
ar retsstridigt brugt
tilbudet
et underlse,ægendel
14t blilk,erc Bank
bliverl'idokumenteret
af Jyske
baiibik lselagv31.. vedsomat sgiarvedeti idrømmel
at dei åsiar. tict] hiailaidge?.?i7la.i . t!cr
Ii!cy hjcm?aget. 6/7 20(19 (låneti!budet på kr. 4300.000 bilag 1l.)
..lnmeldt forhold 12.

52 ]yi'cdi? 5ai s ed oplald til n'iig. telefonisk I l/5 20 16 oplyst

Sx clct er :ilei e .lyhke Baiik soi'n liar ståct for godkendelse ata lånet. bilag ] 1. I-Tt-orlaor dct (:r .1> skc
}3i?ink tikt-ic liar skaht det afhængighedst'orhold. son'i Jyskc bank eflerfaolgende l'iar uclns ttct.
l Jct cl(:i el' larcin)agi 7kumenter. med bilag 149, 101 til 1 49. 137 i-eciha.ottes bilagslis?e ncdci'>i
Vc«lr. opdaicring gennemgang af bedrageriet.
Aiimeldle :

12:ske Piaiik .='i/S yed Nicolai Hansen & Casper Dam Olsen

'y'cstcrgade 8-l6
N600 Silkeborg

:)

Til orientering.
Omkriiig forsættclse af det bedrageri Jyskc Bank cr bleiaet oplysl at værc iinmcldt for.
.lmirnal nr. 0100-83966-00085-16

Sal'ri:im cicr il,k.e er hjemtaget noget lån kr. 4.328.000 kr. (bilag 3] )
Salici'i'it Clell cl'tcilac'ilgende Swap WO15785999 til bilag 31. iae er aftalt 1 0/7 2008 (bilag 37 )
C .irstcxi l'iar lyun lai-el aftalcn l5/7 2008 bilag 60. som Philip Baruch skrivcr i svarski'ift 10 Q 2015
;ic'le 6 5 af-snit. her ringede Jyske bank Carsten op. om lian ønskede at låse renten fast til
låiietilbiidet. bilag 31,

.1 c; stai clcrfoi' ?+pfcirdre Politiet at bede Jyskc Bank bei ise, det underlægcnde lån
hilag 3]. <r hi'ide )ijemtaget og udbetalt.
t j> xkc Biiiil licir 31. 5 2(116 ancrkcndt at lånct ikke cr lijcintagct og udbetalt bilag 149. I.34 5

Sc liihig 149, som d«ikumenteres i hilag ] 49j37 med henvisning til bilagenc i tidslinjcn

Sa cd .-it t-ii'ti,ic de? laalske iaii kr. 4.328.000 Tilbudet hilag 31, og skjule bilag 59. ei' dei lykkcs ar
S iiciiecic ( iii'steii til at tro bilag 37 var aftalt.

.l?e ba2ik, tndr?r fcirst31 /5 2016 i bilag 149.134 at tilbudet på kr. 4..'i28.OOO ikke cr hlei et
l'i jaintcigct. nlell ar Carsten i stedet l'iar hjemtaget et andet lånetilbud kr. 4.300.00(') 6-'7 200Q.
Nal' Jv>kc liaiik lader et lån kr. 4.328.000 tinglyse 1 6/4 2009, der ikke er blevet bet Olll at blii c
l'i)ei'i-tiaget cig stirn Jyske 13ank hæve tinglysnings gebyr og lånesags omknstninger til. t'or e?
m !y i <'dii laiietilhud. der ikkc hjemtagcs. er deiie klart cn ovcrtrædelsc af straffeloven.
13ilag 149. 13 7 hekræftcr forlivbet.

l 5 7 21'll-IS. l')lel al'taletl Illed Ilr. W(1577(1999 alat21l tll lanetilbudet bllag 31. SOln ikke t%)cintageis
.1 > slse t3anl )ii:ii' bct ist ?cdt Carsten i Cll forvildc)se. s cd at liidc liam tro dci' var iiidgac( :ii'talcr
F later hs ;id I'hilili Barucli skrivcr er aftalen indgåct ] 5/7 2008 svarskriftet l O/9 2015 sidc 6
Nar P]iilili )-3aruci'i skriver at aflalen er sendt ] 6r'7 2008, er faktuelle oplysiiinger hlevet tilbagehcilJt.
i<?cl ai"I=t)cn allcrcde blev afsendt samme dag med dato ] 5/7 2008.

l)ERFOR

Nrii 1> <kc Panlt== hcstyrelsesmedlem og advokat })hilip Baruc}i skrivcr at aftalcn. til det
itiiJci'lægencle er bendt ] 0/7 2008. bilag 55. side 6 er dette Direkte Usandt.
Der )ii'riges en falsk aftale

Dci ct i:ilc ('llll Cll iiy aftale. livilket både 'f'vlorten { Tlrik Gade oH })liilip Baruc)i vecl . inci'i uiidladcr ai
<»lsl >'s< i iillc svarskri[ier. hvorf'or de begge gør sig medskyldige. i at bcdrageriet Jaortsættei'.
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l)Illlll'l 13;irucii vcclgcr s?adig i dag at tilbageliolde dennc oplysiiing, over t'or min iidvokat l')i«iinas
?I<r -;rileiles i(kc kaii las c sit arbe.ide. i dct J,uud }?a.lmcr Saiiijager sladig tilhage lioldcr dennc s iclcii.
'1 ikllcdci Pliiii)"i 13:inich i liåbet om aftalen bilag 60. der fiiktisk blcv iiidgåct. l 5.o7 2008 ikke laiiii'ic
l-ii:in>kartaes, JCdc's bcctragct kunnc fuldføres i lielc den onsket periodc på 2(1 :Sr.

Sch tyi':'i .13 ske Bank påstår jeg, liar godkendt denne aftalc 1 6;7 20(18. bilag 37. iil et underlægende
l(Ill hilag 31. som .lyske bank ligeledes påstår, er lijemtaget bilag 35, udbctalt, og dcrcf'ter omlag?
bilag 36.
ØNDRØ-1-IMELSER:

J> ske bayik iiidrcimmer i bilag 149,134 at bilag 31. låncti]bud lr. 4.328.000 iLke er lijemtaget l'cilsk
.1 > sltc baiik inclrciinn'ier i bilag ] 49,134 at bilag 35. hånctilbud kr. 4.328.000 ikke er hieimaget jitlsL
j.s ske baiik i iidmmmer i bilag 149,134 at biJag 36. Iåiietilbud ?r. 4.328.000 pa dct hag'vedliggcnJc
]:iii til bilag OO. (= liilag -?i7) ikke er ]'ijcmtagct rig omlagt. falsk

Vi liar taOl%)g? al J"l'l opl> sniiigcr og dokumentalioxi siden 2013 hvilket ?'kdx«ikat Morten l 'Iri)y ( iadc

Sl =xrv lia 1 '7-' l ] 2015. bilag 89, hvor l'ian afviscr. al ?idleyer noget.
I)csvacrre, cr dct ikke Iv kkes, trods mange forsøg:
] . At t'a akliiidsigt.

l)ct liclkr ikkc er l) kkes at får eii dokumentation på der skulle være godkend? en aiialc lO '7

Th

21)(IS. -'svrip Sk Ol 578'>')99 kr. 4.328.000 til det undcrlægcnde lån på 4.328.00(l kr
l

l )e? (:l licl)ei- ikkc lykkcs at tTi dokumcntatiun. for at det tilhudle lån igcrmcin N> [redit

i i l 5 i Ol)8. li'. 4. ';28.00(l skulle 'Jere h.ien'itagel Og lidhelalt. (Ilidrømines al va:rc l'al4 149. 1 .'i4 )

.Ji skc bank t'rcmlægger sagen således:
Hil;?tg 31 . ?21l. 5 21108 Lanctilbud kr. 4.328.000 'Nykrcdit scrie 21 E 2019 kode OQ7703Q
l ånet skulle så være bjemtaget. afventer hvor lånet er blcvc? al'.

13ilag ?l7 l 5 7 2008 .IB ringer om rente fastsættelse til lånetilbudet 4.328.000 swap 'y'v'Ol5 785999
Baiik. Philip og Morten '[?Tlrik Gade oplyser at banken fremsender aftalen l 6 7 2ilt')s

1311(l! l I?l8 l Ci 4 20(1') Jyskc Baiik tinglyser laiietilbudet bilag 31 som om at det hlev lijcmtaget,
1')ci ?inderlægende lån til sw alilien. hilag 37. ( bilag 108 aimieltler cr .1 > skc li:uik i
)3il:ig"i5 l?;22011)NicolaiHaiisen.diiilaneoi-ersigt,Ntkredit4.328.OOOCibor6
13ilag 3('r, Q l 21N 2 ('asper l)am ()1Sen skri'l"er al det bagvedliggcnde lall tll S}1 appen (l' lag[ (Illl.
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I )ci' ei' cxi ilcl l'lllag. livnr .ieg liar f«irsøgt at fa iiidsigl. jeg k?inne bare ikke fit dct mctl rcnlcrnc lil Jl
st(:mllle. IIS ib dcl lan skullc va:rc lijemtaget. kunne jeg ikke gcnncmskue det. cia ikke I-ik rigtigc
opl> si'iiiiger.

,I s ske 14ank pres:ser Ivihende Carsten til at undcrskrii e en masse liilag fnr at T3ankcii ikkc skal kræs =.:
lat'i iiiiJi'i'ici. l)c?te sLer da Baiiken fastholdcr C.arsten i tmen om at han hjen'itaget. de oplysie alataler
bilag 3] , iig liilag 37. .lyske Bank har ?idnyttet at Carsten var i cn vildfarelse.

Jvskc baiik t'aktiske forhold i sagen er således:
SE bilag 149.137 tidslinie side 1 til 5
( »m ssa;iHi: cii sis?ali aftale horer til underlæggeJe kan.

ckscm1xl liyis hilag 31. lanet på kr. 4.328.000 lr. var hjci'ntaget, ?ig udheialt.

T- l 5 201 (-i 13ckraafter Jiaskc Bank i bilaget 149.134 at I,ånctilbudct bilag 31. ikke cr lijcmtagi:t.
13iiag (?lS siJi.:5 l'ra ss arskrift 10/9 2015 i sagen BS 99-698 / 2015 side 5.
Philip Bamc)i oplyser oplagede underliggende realkreditlån

Bilag 55 sicle 35 fra svarskrift 10/9 2015 isagen BS 99-698 / 2015 side 35.
l)l'iili)i Bartich, skriver til det underlægende låneforhold.

I)liilili Rartii.:li olityscr underliggende realkreditlån ikke er indgået med ,jyskc
13ank, mcn med tredjemand.

S l'kl'ecllL o)il> sci' tclclaonisk ] ]/5 2016 ca. ] 1.30 al det cr Jyske l)aiik dei' liar godkcncli cilt cm'ikring
dct I.ii'i Jei' cr l'yjeintaget 6/7 2009 bilag I1. kr. 4.3(lO.OOO kr.

14eml <kal det bemærkes? eller «ilil> ses at dct cr Jyskc baiik cilene liai" foi'midlct cktrc liiii.
.1 >'ske ]3ank har alene godkei'idt lånet cii'er for Nykredit, lige S(1lll det cr Jysk.c i3ank .iicne
ckr har godkendt, bygge budgettet mcd åbenlyse fejl, det måtte være abenlvst klart liii'
:nlii er bank mand, at jeg ville komn'ie i et afha:ngigheds forho}d. efter SOIII dcr
incinglcde omkring 20 % til Jyske Baiik, hvilken Casper Dam Olsen. el'terl'c+lgende at Jet
s =ir Je penge Jyske 13a»ik skulle t.jene.

I )er kan ikke være tvivl om at Philip Barucl'i goclt selv. ved at «kr er ei ?indcrlægenclc lan
iil cu cvcmuel swap, hvis der ikke cr et underlægende lån, kan man ikke tiprette eyi Sll al'+
til lanet. lyder jo klart man kan ikke opiaette en swap til noge? der ikkc cr dcr.
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N> krcdit som har udlevet oplysning om hvad Swap er,
dcttc hckrarftcr Philip Baruch bilag 55 & 68

Hilag l 49. Il»5 fra Nykrediti en anden swap sag, her oplyser Nykredit på 4 sider at swap lai cs
til el undcrlægende lån, (bagvedliggende lån)
Se sicle 3,
Se side 5.
Se side 10,
Sc side 12.

l'eLst. l)et underlæg2ende lån.
l-ekst. Det baevedlægoende lån.

'Ø ekst. ?derlæggende lån.
a'l eksr. pet underlæggendc låll.

Slullc dct ',.i s c :mledning til Spørgsmål. li.jælpcr jcg gerne mcd at f-orklare. dcr kiin va:rc itogct ckr
L'in være sva:r( (I[ forstå, da jeg nogle gange skriver iioget som kaix mis'f'orstas. jeg ynr mit tedstc
.1<; Olll .it Lilivc iilliørt i sagen. så cventuclle skrii e i'ejl kan rcttes.

Il-(i } IAR JKKlo HJEM TAGEI- DET LÅN kr. 4.328.000 kr. bilag 1l.
)is ill,c? larsi bekræ[?es 31/5 2016 bilag 149.134
l-Iab«-r ;vi'dmcl 1 il tage anmcldelsen scriøs og hjælpe mig, at kontrollerer.
l-!ilag sieimner til ainneldte forhold.
leg r :iii i kke klare meget inere, beder om at maii ikke )iolder l'iånden c»ver en baiik. htis strai'i'elm en

cr Cll ci'ti:icl?. livilket jcg mencr at have fremlagt Ilarc bct iser på.
Vi :lal iiiimnde OIll al dcr rcjscs sigtclse mod Jyske Baiik.
salcclei !:iii dcnnstulen træftae afgørelse. om jyske bank er skyldige i nogle afclc 17 foi')iold.
t )y (llli hanken:, iidvokater har haiidlet i oiid trn. ved at tilbageholde oplysninger. clcr ei' med ?il al
slJic cT] Jaui'vildclse og formuetab hos forurcttct, Og ell betydeligt indtægt til Jyslc liaxir.
.1 s? '-,ke Bank liar fact tilscndt.

25. 5 2tll6 I:aet tilsenclt. side 2 og 3 af bilag 149 & bilags forklaring, banken er bekeiidt med fOrhtild.
Aaivh
Elektriker

C'ars?en Storbjcrg Skaarup
Sm'c1 5. 3100 t-lornbæk

clato
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Hiia;s iii'. I 'i6 llilagslisten med nr. J-14') har i anmeldelsen lam 23/3 20I (y

Hiiagslistc? er iillevcret i .t'orbnidelse med'aiuneldelse ar Morten UlriL Oadc nB l)liilip L3ar?ic)i
14oi l iil - )4!) Ll7 i aiiineldelsen mod Jyske baiik. jo?iri"ial 0100-83966-0085-l(1

] 49, ] (} l l Qi4 20 l0 qpåteriiiaf forhold -l & 5 i O 100-83966-00085-16 send( til ?.f?ii i .r 1-; i, ? ? , ,?.
l)cr cr ?ale om Jyske bank har hævct for lånet bilag 31. uden dette er h.iemtaget.

14'). ii-)2 I-?ildinagt lil at Jvske Bank. kan fortage hjemtagelsc, af torhåndslån og everuuel garai'ni.
saed h.icintagelse af lån. kr. 4.328 000 21 E / 20 eir.

i 4Q,l (13 1 0;4 20l(1 svar til Rødsten som ønsker min sag mod jyske baiik i bcro, jeg op5 bcr ai .i s >kc
hcink h:ar li'+jct vcd at påstå (bilag 3] ) lånct ki'. 4.328.000 har værct 141cmiage?
i'jllSkel' liey is liå at lånet. har xæret hjcmtaget sigcr klart at JysRc hai'ik 1:l vcr
14a).1 ii4 I 0a4 20 16 Rødsten cinsker miii sag iri«+d jyske haiiki bcrc'i, og skrivcr ?wis s i kan kcimmc
igciiiicn'i mcd at dct underkcgcndc lån (hilag 31 5 aldrig liar varret hjemtagct
14Q l t)5 Lcipi }ara 2008 nykredit. Hvad er ex'i sis-ap. 4 gaiige står der ?lægende IEIII side 3.5,1 0.?L2
149. l 00 2t?).'4 2(116 mail med følge brcv til .Tyske Baiik, øuske om aktinJsigt. og bevis I1(l dei
iii'icierlægeiide lån. er bjcmtaget. IIIITI.

14'i.i (i7 2 ) 4 20 1 6 skriver til Birgit Thuesen beder om åbenhcd og at bevise lånet bilag 31. <x
hjen'i?agel og omlagt efterfølgende. oplyser at jeg blev tvunget til :it sa.lge grundeii liilag
'r 3. ii) iieJbringelse af lån, ønsk.e bevis at lånet bilag 31, er hjen'itagcr
,Ivqlc baiik forlsa.tter med al hæve renter. bilag 37, JB ti]bage lioldcr oplvsi'nngt.:i'
i -U). 1 (IS 2 7 4 2(116 svar til brev 26/4 fi'a JB son'i henviser til brev bilag 1 49. l(l? noterei .lh
l a<ilinldcr ?binct 4.328.000 kr. er hiemtaget Jl3 anmodcs ai- licvisc lanet cr udbe?al?
1 4Q, 1 i i9 i 7 4 21)16 .1}3 vcd Mortcn Gade skriver at politianmcldelscn cr helt gruiidløs. Il(:I1l ibcr nl
i liilag 82 ) 1 '2 20 ] 6 og (hilag 89) 1 7./ 1l 2015 og har ii'igen iidligner bernærkiiiiiger
.lcy iil-ii?lagcr først dct cr helt gal? 1 ] f-cbruar 20 16 ( bilag 78) se sidc 2 MUG vil xkkc sviii'c
clii'ekici pa det nye som er opdaget. se mail 24/4 (bilag 110) side l .

! 4Q 1 1(l 24 4 20l61l]ail lii Birgit ThueSerl JB beder Oln beviS på lån 4.328.000 er 12jemlaget i 21)O8
i 4Q. i i l 2 7 a4 2n 16 Moiten Gade Jyske Bank har ingen koinmentar. vil ikke gisie hes is 1-ia. det
:%% >ir på bilag 149.122 påstået hjen'itaget og udbctalte lån (bilag 311

149 ii2 2 7 4 2016 alasluttende mail til ( bilag 11 ] ) til Moiten tllrik Gadc. Jyskc bariL der j-orsat
iiægici' ?idlcver en kopi af lånc optagelsc. og ?idbetaliiig på kr. 4.3 28.000 ki'. Som bankci'i
1*;ahtar .icg har (bilag 35) dct oplyses til j3 ske baiik at dct cr ct megcl sncdigi hcara,.cri. i cr
« ci' sv=ir pa bilag ] 49. 109)
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141) 1 l ?"s .1> 4c Hanks standard aftaler for erhi erv. her bkriver Jyskc baiik pii

siclc 2 0li?agelser kaii finde sted i'ed finansiclle instrumenter, hvilkci htir lievise cn .ilt;ilc
iimli'iiig (liilag 37). swap aftale er sket l 6,'7 2008 til det uiidcrla:gende låii ( hilag 31).
hiJc 2 slår i3cr ligeledes. VJ H/!R TAVSHEDSPLIGal- dette liar Jyske 13;mk CDO os crtrådt
sidc 2 sLåi' der ligeledes, dri kan laa pa skrift l'ivilken oplysniiiger baiiken bcliandlcr illll dig
xide 3 s[river JB at klagesager kan givies til Pcngcinstitutaiikenævnct.
>ide 4 «iplvses der om god skik. hvilkct .Tt3 ( bilag 70 side 9) skriver ai ot cr?ra:.clelse har
Ii'igcn lioiisekvenser.

14').114 .1> ske Bank afviser at ankenævnel kan stoppe cn forældelsc, selv om Banken lienviser iil
aiikenæt iiet i klage sager. (bilag 149.113 side. 3) svarskrift side 33 og 34
14ki ) lj 2.i5 2(114 Mor?en U]rik Gade. afviser a? aiikenævnet behandle sagen, (se bilag 149.113 »
) 40. l l (i (i 5 21)OQ Nvkredit aflyser pant fra ] (')/4 2009 kr. 4.328.000 anmclder Jl3 bilag 108

14Q } ] -i 21 ,4 2016 bi'ev til Jyske bank oplyser at jeg blcv tvuiigct til at sa:lgc gi'cindcn bilag 7-i til
nedlii'imaclse ;ir lån, ciiiske bevis at laiiet bilag 31. ci' hjemtaget
,l>sl,e liaiiL f?ir?sætter med ai liæxc rcntcr. hilag 37, .)B ?ilbagc holdcr uply:si'iiiigci'
140 11 S l 0 '5 201(} seinaer Mai] til MOrtell Gade JB Og til J}Ske Ballk DircktiOll. Ilvor .jeg f(ilmller
Sntlcrq Christian Dam, at jeg c'insker beiis for det påstået lån. 4.328.OOl) tilh> tler ! ID) l)l )Il

14Q. l ! Q 1 Q/5 20 16 }4ail Andres Christian Dam tilbyder ] 00.000 kr. for kopi af udbetaling bilag .?i l
14Q.l20 23 '5 20i6 Jyske Bank Morten ??Tlrik Gade besvar hilag 149.11 9, tilh?idet for Aiidi'es
Chrisiiaii Dam. med ingen bemærki'iingcr.

! 4') 121 24'5 2016 skriver til Lund Sandager. tilbyder 250.000 kr. for dokumcntation. Hcnvisci'
til .1vske Bank egne rcgler taor hv«:>r man skal klage som crhversr se bilag 149. Ø I.?i side 3
0)ihscr ITIIII fuldmagt bilag 123, cr blevct ii'iisbrugt ?il at tinglysc låii cidcii l';jcmtagclsc

l -F) 122 24 4 20 16 :'vlail til Birgit arhysseii .1I"3 bedcr om bcvis på lanet bilag 31. ng swali bilag 3 7.
Slcidtaget svar bilag 149.111

i-so.»,12 os =7. 5 2015 Regler Jvskc Erhverv. klager kan ske til Pengeinstitutankenæi net ( lara iietlet )
14c+. 124 14 l 2 2(» l 5 Reg]er Jyske net F,rhverv. klager kan ske til Pengeinstilu?aiikenæs iie?
l 4ti ! 25 C')pragelser af aftaler, .Tyske bank skriver i deres aftaler samtaler kaxi optages, )ivilkei
banlcn norinali kun frcmlægger. såfrcmt banken kan brugc dct selv, 2 SAS4T-U-ER
hilag {>O 1 5,' 7 2008 WO]5776 sendt 1 5/7 2008 & bilag 37 1 6/7 2008 WO 15785 sendt 16 7
l 4L), ] 2 (i l '; /12 201 l Jyske Bank svare Nykredit omkring deres brev af 23/ l l 20lOlivor N K hcciei'
(-Inl lållet 4.31)0.000 bliVer x'iedbetalt. med 815.000, detle bliVer, I]e€lSat {il 688.00D l)iJag
135.H mimis dei'i C'S iiaturiige nedhragte andel 380.OOO. som var betalt .
,1.s :sla: 13ank skal således betale 2QO.OOO. yia dcrcs garaiiti[orpligtelse. Jwilkci t'iirst '-;Lci'
1= -« xm2 hilag 149 forhold

1l

] 4') i2 '7 (1{ "; 20 14 M UG m skriver i sagen 328,"20 13 da bankcn ønskcr klagen af'vi.qt. iii Jer !2r cøi
SIS ali. aitale samt vedlægger kopi at sagen cr genncmgåct til miiidstc hilag i det sch log
Iiici ela Ic'+mrollerct 149.131 som bi)ag O oB i hyrettci'i SOIII bilag l
l 49. 128 2r 2 201 6 D?ip)ik fra Philip B, skriver at Revisor har rådgivct selv oin l'rank i'ipl ystc lii:It
iycleligt i iianken. at haii ikke k?mne rådgivc. (han hirstod ikke havd stx-ap s ar )
Pliilip si are på hi orfor at der iiu cr 2 swap aftaler. at bilaget 60. blcv crsraue? med bilag 3 '
f'hilip olilyser iiitet om at bilag 59, som lukker aftalen der blev indgået sred bilag 6(l
de?tc bilag holder Philip skjult for iit skuffe i retsfcirhold.
149. l 29 iO 9 2015 Svarskrift fra Philip B. der ved en fejl komrner ?il a? fremsende kopi af en %ll ali
aJ'iale liilag 61). dette er ikke den altale der er med i sageii. livor .fyske Baiik liar brugi l"iilag
3'. til dct undcrla:ggcnde lånetilbud bilag 31. Philip blivcr spurgl )is orfor der cr 2 Sll :ips
l-lertil ss are Plulip i bilag 149. 128 at hekræfte1':"en hare er ?idskiftet.
l-Fi.l3ii 25 5 :(il «i mail til .)yske Baiik ,' Bes?yrelse i z{dvokater.

I IS tii' =illc IILI oplyses at der er talc oi'n at bruge ct falsk låii, lil a? slulTe l rctsØ'orl'iold.
Snm :it Imietilhudet 4.328.000 ikke er hjeintaget og at der kui'i er gocikciiclt ell sss'ali <sl'talc
qtim cr blevct )?ikkct.

149. 131 l'filag l c+g bilag K ?idskrifl af Logfiler der s iser at Moitcn Ulrik Gai.le og Philip 13:irucli l'iai'
litiii adgang iil iille oplysninger. for at kurme ?inder;øge alle bilag.
14'y.l 32 3 l /12 2008 Bilag O og bilag I. er en års opgørelse der viser bilag 3 7. / bilaget 60 l'ivilken
.>11 ap dcr blei accepteret til et lånetilbud (der ikke blev hjemtagct) er ikke vi:it pEl årh
ol:'igorelsen. selv om aftalen blev lavet J5 o7 2008 og Irikket efterfølgende s ed bilag 59.

14€i. I 23 3 l a5 21)l (1 Anmelde]sen af Morten Ulrik ('iade og Philip l-3arucl'i for at tilbageliolcie
l Illl:1 sniiiger ?ig brugc falsk bilag [or at skufTe i rctsforhold

l 4Q, i 34 3 l '5 ':0 16 P)lillp nrucli, re4'CrCr (Ig bes'l'are }ToW')katl(:»iien Olll at Ville betalc. I'(1I' eli k(lpl al'
l<iiiehlcmtagelsen af lånetilbudet bilag 3]. som opli st liilag ] 49. 136 p?mkt l
,03 b5c Ø3ank bekræt'ter l'iermcJ at lånctilbudct kr. 4.328.000 ik.kc cr h.)cn'it;igct i)g samtiJ...:
12<5ra21'ie3? Jvske 13ank at lånetilbudet Bilag 1l kr. 4.300,000 ikke er lijcmlagci 2009
hlvi'i s.ci' ai prcivcnuct kr. 4.270.525 er udbetalt 6i'7 2009 bi}ag 39.
0!! ( i)il > "er ai }3aiiken tager eii evenuiel anmeldelse med siiidsro,

l 40,l 3 5 i ) }3 20 1 e+ Rest gæld på lånet, bilag I1. er 1 .410.3 73 efler Jyske baiik ki'ævede laiiet
i'ieclbi'ag?. ved salg af grunden bybjcrgve?j bilag 73.
.1> ske Batqk fortsætter med at hæve renter af det belc'+b banken sørgede ror at tåiiet blet
nedbi'agt med. hsrorfor Jyske bank hæver rentcr af 3 299.204 kr. bilag 37. sidc 4 pa den
ai-iale. ,Tvske Bank selv oprettet 16:'7 2008 ?il lånetilbudet bilag 31. af samme beli'ib.
14Q. ] 3t'i 3 5 2(i.l 6 lirev til Morten Ulrik Gade, opPyser at er lånetilb?idet hilag -3.1. kr. 4.328.OO
lilci ct liiigli st som pant, uden lånct er hjcmtaget, vil baiikcn lilive ai'iineldt t'or imsbnig :ii'
l'ulc!t'nagten bilag 149.102 tilh'7der at hetale fOr dOkuillen(ation, al låiletilliude[ 4..'i2g.O-Ol)
cr hjermaget og at swap afta)en 4.328,000 til lånetilhudet er godkeiid.
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