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Sagsnr. BS-402/201 5-VIB - STORBJERG ERHVERV ApS mod JYSKE BANK A/S

Tidsplan

Hovedforhandling 15., 16. og 23. november 2021

15. november 2021

09:00-12:00 Forelæggelse

12:00 - 13:00 Pause

13:00 - 15.00 Forelæggelse fortsat

16. november 2021

09:00 - 11:00 Carsten Storbjerg

11:00 - 11:15 pause

11:15-11:30 Anne-Marie Skaarup

11:30 - 11:45 Peter Sg)rensen

11:45 - 12:00 Jeppe Buhl Rasmussen

12:00 - 13:00 Pause

13:00 - 13:45 Nicolai Hansen

13:45 - 14:30 Casper Dam Olsen

14:30-15:00 Lars Aakvist

23. november 2021

12:00 - 13:30 Procedure sags(21ger

13:30 - 15:00 Procedure sagsg)gte
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Sagens oplysninger

Den 4. november 2021

Retten i Viborg, sagsnr. BS-402/2015-VIB

STORBJERG ERHVERV ApS mod JYSKE BANK A/S

Sagens parter og andre sagsdeltagere:

'-';"-
'?]

Mo'% Ks o 7'ov'

SagsØger STORBJERG ERHVERV ApS
STORBJERG ERHVERV ApS er momsregistreret

(advokat Claes Hahn Balle)

SagsØgteJYSKE BANK A/S
JYSKE BANK A/S er momsregistreret

(advokat Kristian Buus-Nielsen)

Sagstype: Almindelig civil sag

Sagsemne: Pengevæsen og kredit, Sager med en værdi over 1 mio kr.

Kort beskrivelse af sagen: Sagens hovedanbringender er mangelfuld rådgivning.

Sagen er modtaget hos Retten i Viborg den 22. juni 2015

Hvis sagen er henvisUappelleret
Oprindelig ret:
Oprindeligt sagsnr.:
Oprindelig afgØrelses dato:
Sagen videreført til:

Status

Optaget til afgørelse:
Afsigelsedato:

Tidspunkt, hvor sagen blev registreret som optaget til afgØrelse:
Afsigelsestidspunkt:

Værdien af parternes påstande:

SagsØger STORBJERG ERHVERV ApS: 4.400.000,00 kr.
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Retsafgift: 29.780,00 kr.

SagsØgte JYSKE BANK A/S:
Retsafgift: 0,00 kr.

Retsmøder:

Forberedende mg)de pr. telefon: 3. december 2020 kl. 10:30-11:00 i Embedskontoret

Hovedforhandling: 15. november 2021 kl. 09:00 - 15:00 i Retssal E

Hovedforhandling: 16. november 2021 kl. 09:00 - 15:00 i Retssal E

Hovedforhandling: 23. november 2021 kl. 12:00 - 15:00 i Retssal E

Skønsmand:
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Påstandsoversigt, 4. november 2021

Retten i Viborg, sagsnr. BS-402/2015-VIB

STORBJERG ERHVERV ApS mod JYSKE BANK A/S

Påstande

Sagsøger, STORBJERG ERHVERV ApS, har under denne sag den 3. november 2021 nedlagt følgende
påstand:

JYSKE BANK A/S skal til STORBJERG ERHVERV ApS betale 3.371 .213,00 kr. med procesrente fra den 14.
oktober 2021 af 3,371 .213,00 kr.

1.1. Påstand 1

1 .1 .1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at bekræfielse af Renteswap, nr. ref. WO15785 af 1 6. juli 2008 er
uforbindende for Storbjerg Erhverv, således at Storbjerg Erhverv skal stilles som om den ikke er indgået.

1 .1 .:?. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at alle betalinger fra Storbjerg Erhverv i henhold til bekræftelse af
renteswap ref. WO15785 af 16. juli 2008 skal nedsættes med DKK 1 .321 .340.

1 .2. Påstand 2 (ny påstand)

1 .2.1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 3.371 .213 med tillæg af procesrenter fra den 5. juli 2021.

1.2.2. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 2.437.889 med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg.

1 .2.3. Mere subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale et lavere beløb efter rettens skøn.

1 .3. Påstand 3 fastholdes som fremsat.

Jyske Bank tilpligtes at forrente det beløb, som Jyske Bank skal betale til Storbjerg Erhverv som
tilbagebetalingskrav/erstatningskrav med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

1 ,4, Påstand 4 (nye påstande)

Sideordnede påstande

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 66.400 med procesrente fra den 15.09.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 23.517 med procesrente fra 16.04.09.
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Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 13.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 376.145 med procesrente fra 16.12.15.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 280.747 med rente fra den 30.06.2008.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 147.248 med procesrente fra 16.12.05.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 43.000 med procesrente fra 19.03. 12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.287 med procesrente fra 30.09.11 .

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 20.300 med procesrente fra 01 .07.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.450 med procesrente fra 06.05.11 .

Sagsøgte, JYSKE BANK NS, har under denne sag den 28. oktober 2021 nedlagt følgende påstand:

Påstand 1 : Afvisning, subsidiært frifindelse

Påstand 2: Frifindelse

Påstand 3: Afvisning, subsidiært frifindelse

Påstand 4: Frifindelse.

Tidligere påstande

Sagsøger, STORBJERG ERHVERV ApS, har under denne sag den 22. juni 2015 nedlagt følgende påstand:

1 . Påstande

1.1. Påstand 1

1 .1 .1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at den med Storbjerg Erhverv indgåede aftale om renteswap - ref.
WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 er uforbindende for Storbjerg Erhverv således, at Storbjerg
Erhverv skal stilles som om, at swapaftalen ikke var indgået.

1.1 .2. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at Storbjerg Erhverv er berettiget til at ophæve aftale om renteswap - ref.
WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 senest 14 dage effer, at der foreligger en endelig og upåanket
dom i nærværende retssag, således at hver part skal tilbagebetale de beløb, som måtte være modtaget i
henhold til affale.

1.1 .3. Mere subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at holde Storbjerg Erhverv skadeløse for Storbjerg Erhvervs økonomiske tab forbundet
med aftalen om renteswap - ref. WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 med tilhørende ramme- og
pantsætningsaftaler.
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1 .1 ,4, Mest subsidiært (sideordnet med mere subsidiære påstand)
Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetale/erstatte Storbjerg Erhvervs reelle omkostninger forbundet med
indgåelse af renteswap - ref. WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 med tilhørende ramme- og
pantsætningsaftaler.

1 .2. Påstand 2

Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetale/erstatte den af Storbjerg Erhvev til enhver tid betalte rentemarginal på
renteswap - ref. WO15785, der udgør forskellen mellem den faste betalerrente og betalerrenten på en
tilsvarende neutral interbankkontrakt.

1 .3. Påstand 3

Jyske Bank tilpligtes at forrente det beløb, som Jyske Bank skal betale til Storbjerg Erhverv som
ti!bagebetalingskrav/erstatningskrav med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

Sagsøger, STORBJERG ERHVERV ApS, har under denne sag den 23. december 2020 nedlagt følgende
påstand:

Supplerende påstande

1.1. Påstand 1

1 .1 .1 . Principalt
Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at den med Storbjerg Erhverv indgåede affale om renteswap - ref.
WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 er uforbindende for Storbjerg Erhverv således, at Storbjerg
Erhverv skal stilles som om, at swapaftalen ikke var indgået.

1 .1 .2!. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at Storbjerg Erhverv er berettiget til at ophæve aftale om renteswap - ref.
WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 senest 14 dage efter, at der foreligger en endelig og upåanket
dom i nærværende retssag, således at hver part skal tilbagebetale de beløb, som måtte være modtaget i
henhold til aftale.

1 .1 .3. Vere subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at holde Storbjerg Erhverv skadeløse for Storbjerg Erhvervs økonomiske tab forbundet
med aftalen om renteswap - ref. WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 med tilhørende ramme- og
pantsætningsaftaler.

1 .1 ,4, Mest subsidiært (sideordnet med mere subsidiære påstand)
Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetale/erstatte Storbjerg Erhvervs reelle omkostninger forbundet med
indgåelse af renteswap - ref. WO15785 med handelsdato den 15. juli 2008 med tilhørende ramme- og
pantsætningsaftaler.

1 .2!. Påstand 2

Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetale/erstatte den af Storbjerg Erhvev til enhver tid betalte rentemarginal på
renteswap - ref. WO15785, der udgør forskellen mellem den faste betalerrente og betalerrenten på en
tilsvarende neutral interbankkontrakt.

1.3. Påstand 3

Jyske Bank tilpligtes at forrente det beløb, som Jyske Bank skal betale til Storbjerg Erhverv som
tilbagebetalingskrav/erstatningskrav med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at have påført Storbjerg Erhverv et tab ved at kræve en byggegrund solgt
uden at have ret til provenuet.
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Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at have påført Storbjerg Erhverv et tab ved at sammenblande forskellige
virksomheder til samme kontonummer, 5050 1354141 .

Sagsøger, STORBJERG ERHVERV ApS, har under denne sag den 14. oktober 2021 nedlagt følgende
påstand:

JYSKE BANK A/S skal til STORBJERG ERHVERV ApS betale 3.371 .213,00 kr. med procesrente fra den 14.
oktober 2021 af 3.371 .21 3,00 kr.

1.1. Påstand 1

1.1 .1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at bekræftelse af Renteswap, nr. ref. WO15785 af 16. juli 2008 er
uforbindende for Storbjerg Erhverv, således at Storbjerg Erhverv skai stilles som om den ikke er indgået.

1 .1 .2!. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at alle betalinger fra Storbjerg Erhverv i henhold til bekræftelse af
renteswap ref. WO15785 af 16. juli 2008 skal nedsættes med DKK 1 .321 .340.

1 .2. Påstand 2 (ny påstand)

1 .2.1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 3.371 .213 med tillæg af procesrenter fra den 5. juli 2021.

1 .2.2. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 2.437.889 med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg.

1 .2.3. Mere subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale et lavere beløb efter rettens skøn.

1 .3. Påstand 3 fastholdes som fremsat.

Jyske Bank tilpligtes at forrente det beløb, som Jyske Bank skal betale til Storbjerg Erhverv som
tilbagebetalingskrav/erstatningskrav med sædvanlig procesrente fra sagens an-læg og til betaling sker.

1 .4. Påstand 4 (nye påstande)

Sideordnede påstande

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 66.400 med procesrente fra den 15.09.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 23.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 13.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 376.145 med procesrente fra 16.12.15.

Jyske Bank tilpiigtes at betale DKK 280.747 med rente fra den 30.06.2008.

aySke Bank tilpligtes at 5etale DKK 147.248 med procesrente fra 16.12.05.
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Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 43.000 med procesrente fra 19.03.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.287 med procesrente fra 30.09.11 .

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 20.300 med procesrente fra 01 .07.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.450 med procesrente fra 06.05.11 .

Sagsøger, STORBJERG ERHVERV ApS, har under denne sag den 3. november 2021 nedlagt følgende
påstand:

JYSKE BANK A/S skal til STORBJERG ERHVERV ApS betale 3.371 .213,00 kr. med procesrente fra den 14.
oktober 2021 af 3.371 .213,00 kr.

1.1 . Påstand 1

1 .1 .1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at bekræftelse af Renteswap, nr. ref. WO15785 af 16. juli 2008 er
uforbindende for Storbjerg Erhverv, således at Storbjerg Erhverv skal stilles som om den ikke er indgået.

1 .1 .2!. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at alle betalinger fra Storbjerg Erhverv i henhold til bekræftelse af
renteswap ref. WO15785 af 16. juli 2008 skal nedsættes med DKK 1 .321 .340.

1 .:2. Påstand 2 (ny påstand)

1 .2.1 . Principalt

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 3.371 .213 med tillæg af procesrenter fra den 5. juli 2021.

1 .2.2. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 2.437.889 med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg.

1.2.3. Vere subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale et lavere beløb efter rettens skøn.

1 .3. Påstand 3 fastholdes som fremsat.

Jyske Bank tilpligtes at forrente det beløb, som Jyske Bank skal betale til Storbjerg Erhverv som
tilbagebetalingskrav/erstatningskrav med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

1 .4. Påstand 4 (nye påstande)

Sideordnede påstande

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 66.400 med procesrente fra den 15.09.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 23.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 13.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 376.145 med procesrente fra 16.12.15.
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Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 280.747 med rente fra den 30.06.2008.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 147.248 med procesrente fra 16.12.05.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 43.000 med procesrente fra 19.03.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.287 med procesrente fra 30.09.11 .

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 20.300 med procesrente fra 01 .07.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.450 med procesrente fra 06.05.11 .

Sagsøgte, JYSKE BANK NS, har under denne sag den 10. september 2015 nedlagt følgende påstand:

Påstand

Overfor Storbjerg Erhvervs subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære påstand samt påstand 2 påstår
Jyske Bank afvisning, subsidiært frifindelse.

Ove'rfor Storbjerg Erhvervs principale påstand påstår Jyske Bank frifindelse.

Sagsøgte, JYSKE BANK A/S, har under denne sag den 3. februar 2016 nedlagt følgende påstand:

Påstand

Overfor Storbjerg Erhvervs subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære påstand samt påstand 2 påstår
Jyske Bank afvisning, subsidiært frifindelse.

Overfor Storbjerg Erhvervs principale påstand påstår Jyske Bank frifindelse.

De i svarskriftet anførte påstande fastholdes, idet Jyske Bnak dog tillige påstår afvisning overTor den
principale påstand i stævningen.

Sagsøgte, JYSKE BANK A/S, har under denne sag den 9. oktober 2021 nedlagt følgende påstand:

Overlor Storbjerg Erhvervs principale, subsidiaere, mere subsidiære og mest subsidiære påstand samt
påstand 2 påstår Jyske Bank afvisning, subsidiært frifindelse.

Overfor Storbjerg Erhvervs 2 nye sideordnede påstande nedlægges følgende påstande:
Principalt: Afvisning
Subsidiært: Frifindelse.
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RETTEN I VIBORG
RETSBOG

Den 2. november 2021 holdt Retten i Viborg møde i retsbygningen.

Dommer Søren Ejdum behandlede sagen.

Sag BS-402/2015-VIB

Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS
og

Storbjerg Erhverv ApS
(advokat Claes Hahn Balle)

mod

Jyske Bank A/S
(advokat Kristian Buus-Nielsen)

Ingen var mødt eller tilsagt.

Sagen er den 3. december 2020 berammet til hovedforhandling den 15., 16. og
23. november 2021.

Forberedelsen blev afsluttet 4 uger før hovedforhandlingen, den 18. oktober
2021.

Advokat Claes Hahn Balle har på sagsøgers vegne indgivet processkrift V af 14.
oktober 2021 med ændrede påstande og med bilag 192-218.

Advokat Claes Hahn Balle har ved meddelelser af 15. og 20. oktober 2021 op-
lyst, at sagsøger, Storbjerg Erhverv ApS, den 16. juli 2021 har overdraget sagen
til " Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS".
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Advokat Claes Hahn Balle har i sit processkrift V oplyst, at han påtænker også
at indkalde følgende vidner:

Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank,
Morten Ulrik Gade, Jyske Bank,
Philip Baruch, advokat og bestyrelsesmedlem Jyske Bank og
Anders Christian Dam, Jyske Bank.

Advokat Claes Hahn Balle har i processkriftet ikke angivet noget tema for førel-
sen af disse vidner og en begrundelse for, at de ønskes indkaldt..

Advokat Kristian Buus-Nielsen har ved meddelelse af 15. oktober 2021 anført

følgende:

"Deres sagsnr. BS 402/2015-VIB

I ovennævnte sag er jeg i dag blevet bekendt med, at sagsøger
skulle have indleveret et nyt processkrift, processkrift V, til retten,
sammen med bilag 192-218. Processkriftet og bilagene er indleve-
ret i går, kl. 18:47.

I processkrift V fremsætter sagsøger en række nye påstande og an-
bringender, som ligger ud over de tvistepunkter, som har været
omfattet af de tidligere påstande og anbringender, som sagsøger
tidligere har anført i sine processkrifter under sagen.

Sagen er berammet til hovedforhandling den 15., 16. og 23.
november 2021, og forberedelsen afsluttes den 18. oktober 2021.

Med henblik på at sagsøgte skal have mulighed for at varetage
sine interesser i sagen, herunder forholde sig til indholdet af pro-
cesskrift V samt de nye bilag, skal jeg anmode om, at sagsforbere-
delsen 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.

I processkrift V nedlægger sagsøger en ny subsidiær påstand til
påstand 1, samt en ny påstand 2 med subsidiær modifikation samt
10 sideordnede betalingspåstande under påstand 4.

Angående den nye subsidiære påstand til påstand 1 og påstand 2
synes at omhandle den indgåede swapaftale, idet sagsøger dog nu
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synes at anfægte forhold, som Jyske Bank har anført i sine indle-
dende processkrifter, herunder eksempelvis at der skulle have væ-
ret afholdt møde mellem parterne den 3. april 2008. Dette har Jy-
ske Bank anført i svarskriftet af 10. september 2015, hvilket for-
hold sagsøger nu bestrider, jf. processkrift V, pkt. 2.5.

Tilsvarende fremkommer sagsøger i processkrift V tillige med nye
indsigelser i forhold til gyldigheden af swapaftalen, idet det nu af
sagsøger anføres, at bekræftelsen på swapaftalen ikke skulle være
underskrevet, og derfor ikke gyldig. Dette er imidlertid åbenlyst
forkert og i strid med de faktiske forhold, idet den underskrevne
bekræftelse på swapaftalen er fremlagt som bilag AR i dag. For-
holdet understøtter imidlertid behovet for at aflyse hovedforhand-
lingen og genoptage sagsforberedelsen, således at sagsøgte har
mulighed for på passende vis at forholde sig til processkriftet.

Vedrørende påstand 2 fremgår det ikke, hvad påstanden vedrører,
eller hvilke anbringender, som påstanden støttes på, hvilket tillige
gør sig gældende for de sideordnede påstande under påstand 4 i
processkriftet.

Derudover har sagsøger fremlagt bilag 192-218, som samlet består
af 369 sider. For størstedelen af bilagene er det ikke nærmere angi-
vet eller redegjort for, hvilke faktiske omstændigheder disse bilag
skal bevise eller hvorledes bilagene i øvrigt understøtter sagsøgers
anbringender.

Derudover synes sagsøger at have påbegyndt indhentelse af en
sagkyndig vurdering hos Finans Danmark, jf. bilag 204, uden
dette dog er sket via retten og uden underretning til sagsøgte.

Endelig angiver sagsøger en række vidner i sagen, herunder An-
ders Dam, Morten Ulrik Gade og Philip Baruch, som hverken har
deltaget i swapaftalens indgåelse, rådgivningen herom eller de
forhold, som påberåbes til støtte for de af sagsøger nedlagte på-
stande. Det fremgår ikke af processkrift V, hvad vidnetemaet for
de anførte vidner skulle være, ligesom det er sagsøgtes opfattelse,
at vidnerne inden betydning har for sagen, og at vidneførelsen af
de arrførte vidner dermed er overflødig, jf. retsplejelovens § 341, li-
gesom vidnetemaer og begrundelse for førelsen af disse vidner,
ikke er oplyst under forberedende retsmøder, jf. retsplejelovens
§ 353, stk. 3.
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Tillige som følge heraf skal jeg anmode om, at sagsforberedelsen
genoptages og at hovedforhandlingen omberammes, således at sa-
gen kan hovedforhandles på et så oplyst grundlag som muligt."

Advokat Kristian Buus-Nielsen har ved meddelelse af 28. oktober 2021 anført
følgende:

"Sagsnummer BS-402/2015-VIB, STORBJERG ERHVERV ApS mod
JYSKE BANK A/S

Processkrift F indeholder spørgsmål, som retten skal tage stilling
til under sagens forberedelse.

Som det fremgår af meddelelse af 15. oktober 2021 har Jyske Bank
anmodet retten om at genoptage sagsforberedelsen og ombe-
ramme hovedforhandlingen, således at Jyske Bank kunne forholde
sig til det anførte i processkrift V og bilag 192-218. Ligeledes har
Jyske Bank anmodet om rettens stillingtagen til flere af de vidner,
som Storbjerg Erhverv påtænker at føre under hovedforhandlin-
gen, herunder ordførende direktør for Jyske Bank, Anders Chri-
stian Dam, ansat jurist i Jyske Bank, Morten Ulrik Gade og advo-
kat Philip Baruch.

I processkrift F har Jyske Bank forholdt sig til indholdet af proces-
skrift V, hvorfor Jyske Bank vil være indforstået med at fastholde
hovedforhandlingen under forudsætning af, at processkrift F med
tilhørende bilag indgår i sagen.

Jyske Bank skal dog fortsat henstille til rettens snarlige afklaring
vedrørende vidnerne Anders Christian Dam, Morten Ulrik Gade
og Philip Baruch, ligesom Jyske Bank foreslår, at der evt. afholdes
et telefonretsmøde i den kommende uge, uge 44, for afklaring
heraf. I forhold til spørgsmålet om førelsen af de vidner, som Stor-
bjerg Erhverv påtænker at føre, henvises der til processkrift F, pkt.
5.

Anmodningen indeholder en ændring af påstanden: Ja

Tilføjede bilag:

Nr.

AP

AQ
AR

Titel

Bilag AS -
Bilag AT -
Bilag AU -

Dokumentdato

CVR udskrift 28. oktober 2021

Kreditskifte 16. juli 2021
Mail af 22. oktober 2021
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AS Bilag AV - Mail af 26. oktober 2021"

og processkrift F af 28. oktober 2021 med bilag AS-AV frafaldet sin
tidligere begæring om, at sagen omberammes på betingelse af, at
processkriftet med bilag indgår i sagen.

Advokat Kristian Buus-Nielsen har i sit processkrift F også protesteret mod fø-
relse af vidnet Birgit Buch Thuesen med samme begrundelse, som anført for
vidnerne Anders Christian Dam, Morten Ulrik Gade og Philip Baruch.

Retten afsagde følgende

Kendelse:

Selv om advokat Kristian Buus-Nielsen har indgivet processkrift F med bilag
AS-AV, efter at forberedelsen var afsluttet, finder retten, at det efter omstændig-
hederne er undskyldeligt, og at sagsøger har mulighed for at varetage sine in-
teresser.

Retten tillader derfor, at processkrift F med bilag indgår i sagen.

Som sagen foreligger oplyst, herunder navnlig det af advokat Kristian Buus-Ni-
elsen herom anførte, må det antages, at forklaringerne fra vidnerne, Anders
Christian Dam, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch og Birgit Buch Thuesen, er
uden betydning for sagens afgørelse, og førelse af disse vidner kan derfor ikke
finde sted.

Derfor bestemmes:

Processkrift F med bilag AS-AV indgår i sagen.

Føre}sen af vidnerne, Anders Christian Dam, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch
og Birgit Buch Thuesen, kan ikke finde sted.

Retten udsatte sagen til hovedforhandling den 15. november 2021 kl. 09.00.
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Som advokat for

Storbjerg Erhverv ApS

Sogardsvej 25
3080 Tikob
CVR N. 27374476

v/ advokat Thomas Sorensen
(i det folgende benavnt "Storbierg Erhverv")

Stavning
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Jyske Bank A,/S

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg
CVR-nr. 17616617
(i det folgende benavnt "Jyske Bank')

til som sagsogt at mode i Retten i Viborg

p6 den af retten ved pategning pA narvarende stevning berammede dag, tid og sted, hvor sagsogte skal
svare i sagen samt medtage de dokumenter han agter at paberabe sig, og hvorjeg vil nedlagge fslgende:

Advokatfirmaet Rodstenen . Dalgas Avenue 42 Postboks 5081 . DK-8100 Aarhus C 1

T + 45 86 'T2 19 99 F +45 86 '12 19 25 . E advokatfirmaet@rodstenen.dk . llu www.rodstenen.dk . CVR nr. 10 64 U 32
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1. PAstande

1.1. Pastand 1

1.'1.1. P ncipalt

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at den med Storbjerg Erhverv indgAede aftale om renteswap -
ref. W015785 med handelsdato den 15. juli 2008 er uforbindende for Storbjerg Erhverv sabdes, at

Storbjerg Erhverv skal stilles som om, at swapaftalen ikke var indgeet.

1.1.2. Subsidiart

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at Storbierg Erhverv er berettiget til at ophave aftale om rente-

swap - ref. W015785 med handelsdato den 15. juli 2008 senest 14 dage efter, al der foreligger en

endelig og upaanket dom i narvarende retssag, saledes at hver part skal tilbagebetale de belob,

som matte v@re modtaget i henhold til aftalen.

1 .1 .3. Mere subsidiart

Jyske Bank tilpligtes at holde Storbierg Erhverv skadeslose for Storbierg Erhvervs okonomiske tab
forbundet med aftalen om renteswap - ref. W015785 med handelsdato den 15. juli 2008 med tilho-
rende ramme- og pants@tningsaftaler.

1.1.4 Mest subsidi@rt (sideordnet med mere subsidiaere past]and)

Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetale/erstafte Storbjerg Erhvervs reelle omkostninger forbundet med

indgAelse af renteswap - ref. W015785 med handelsdato den 15. juli 2008 med tilhorende ramme-

og pantsetningsaftaler.

1.2 Pastand 2

Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetale/erstatte den af Storbjerg Erhverv til enhver tid betalte rentemar-
ginal pa renteswap - ref. W015785, der udgsr forskellen mellem den faste betalenente og betaler-

renten pe en tilsvarende neutral interbankkontrakt.

1.3. Pastand 3

Jyske Bank tilpligtes at fonente det belob, som Jyske Bank skal betale til Storb,erg Erhverv som til-

bagebetalingskrav/erstatningskrav med sadvanlig procesrente fra sagens anlag og til betaling sker.

2. Sagshemstilling:

2

Sagen drejer sig om aftale om handel med afledte linansielle instrumenter og aftalens gyldighed.

2.1. Hovedanbringender
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Storbjerg Erhvervs hovedanbringende er, at Jyske Bank, har ydet mangelfuld og radgivning ved ikke
at have overholdt en r@kke krav imedfor af lov om finansiel virksomhed, bekendtgorelse om god

skik for finansielle virksomheder og bekendtgorelse om lnvestorbeskyftelse ved vardipapirhandel (i
det folgende "lnvestorbeskyttelsesbekendtgorelsen"), ligesom Jyske Bank har ydet mangelfuld og
ansvarspedragende rAdgivning i ovrigt-

Det gores blandt andet pi ovenst6ende grundlag galdende, at renteswap - ref. W015785 med han-
delsdato den 15. juli 2008 er ugyldig, saledes at Storbjerg Erhverv i overensstemmelse med alminde-
lige obligationsretlige principper skal stilles som om, at swapaftalen ikke var indgaet.

2.2. Aftaledokumenter

Der foreligger folgende dokumenter:

. Bekaftelse af renteswap nr. W015785 af 16. juli 2008, jf. bilag 1

o Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af '10, juli 2008, jf. bilag 2
. Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 11. maj 2009, if. bilag 3
o Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 28. oktober 2010, jf. bilag 4
. Kautionserklaring af den 10- iuli 2008, hvor Carsten Storbjerg Skaarup som selvskyldner-

kautionist stiller sikkerhed for hvad AAB Elvagten 1 APS (nu Storbjerg Erhverv) matte vare
eller blive Jyske Bank skyldig, if- bilag 5

. Aftale om sikkerhedsstillelse, udateret, med pant stort kr. 1.500.000,00 i ejerpantebrev, pan-

tenr. 068481985, samt ejerpantebrev, pantenr. 000308751 , jf. bilag 6
. Aftale om sikkerhedsstillelse, udateret, med pant iejerpantebrev, pantenr. 000308751, til sik-

kerhed for enhver forpligtelse, som AAB Elvagten I ApS (nu Storbjerg Erhverv) og CaGten
Storbjerg Skaarup ved egen medvirken havde eller mitte fA overfor Jyske Bank, jf. bilag 6A

. Uigenkaldelig fuldmagt, transport og handpanteret i prioriteringsprovenu, jf. bilag 7
o Tilbagetradelseserkl€ering og transport i konceminterne tilgodehavender, jf. bilag 20.

Jyske Bank opfiordres (1) derudover til at fremlegge daterede og underskrevne eksemplarer af afta-
leme om sikkerhedsstillelse, F. bilag 6 og 6A, og den uigenkaldelige fuldmagt, transport og handpan-

teret i prioriteringsprovenu jf. bilag 7 samt eventuelle ydedigere aftaler om sikkerhedsstillelse, fuld-

magt, transport og handpanteret, der er indgaet mellem sagens parter.

Pa tidspunktet for st@vningens indlevering er renteswap 'en fortsat verserende

Renteswap'en er desuden kendetegnet ved, at Storbierg Erhverv ved en ugunstig renteudvikling

med store okonomiske tab til folge vil vare stavnsbundet til swap'en, nAr sammenholdes med ek-

sempelvis et fastforrentet kreditforeningslan, medmindre Storbjerg Erhverv mafie betale og indfti den

negative markedsvardi.

Kort beskrevet er en renteswap en aftale mellem to parler om at bytte stromme af rentebetalinger -
eksempelvis byfte af en variabel rentebetaling for en fastrentebetaling - hvor rentebetalingerne reg-

nes ud fia et af parterne narmere fastsat belob, uden at dette belsb dog udveksles.
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Ved risikob€lob forstgs normalt, at den lobende markedsvardi af de samlede finansielle instrumenter
handlet under aftalen ikke me oveBtige det aftalte risikobelob i Jyske Banks favor. Dermed ma mar-
kedsvardien ikke vare negativ for Storbjerg Erhverv med mere end et tilsvarende belob.

Storbjerg Erhverv var ikke bekendt med ovenn@vnte mekanismer.

2.3. Storbjerg Erhvervs virksomhed

Storbjerg Erhverv opkober byggegrunde/ejendomme, der herefter bebygges og udstykkes som ejer-
leiligheder. Carsten Storbjerg Skaarup, direktor for Storbjerg Erhverv, er uddannet elekbiker, hvilket
ogsi er dennes daglige arbejde, hvilket Jyske Bank var bekendt med under hele forlobet.

2.4. Aftalens indgeelse - Jyske Banks markedsforing

l.iuli 2008 var Carsten Storbjerg til mode hos Nicolai Hansen fra Jyske Bank. Modet fandt sted pa

Jyske Banks foranledning, idet banken fandt det hensigtsmassigt, at gennemge Storbierg Erhvervs

finansieringsmessige forhold i forbindelse finansieringen af Sortbierg Erhvervs forestaende byggeri
pa ejendommen beliggende Bybjergvei 43, 3060 Espergarde (senere udmatrikuleret i to e,endom-

men, henholdsvis Bybjergvej 43 og 45). Det var Jyske Bank, der tog initiativet til modet.

Pa m6det gennemgik Nicolai Hansen renteudviklingen og fordelene ved at afdakke renten ved hialp
af en renteswap- Renteswap'en skulle sabdes afdakke renterisikoen pe det variabelt fonentede re-

alkreditlanet, der skulle optages for at bebygge Bybiergvej 43. Storbjerg Erhvervs okonomiske og

regnskabsmassige forhold blev ikke drofiet i svrigt, Nicolai Hansen ikke oplyste om altemative fi-
nansieringsmuligheder.

Der blev ikke forud for aftalens indgaebe udarbejdet en investeringsprofil for Storbjerg Erhverv, lige-

som Jyske Bank heller ikke spurgte ind til risikovilligheden.

Nicolai Hansen oplyste pa modet, at en fastrenteswap var den bedste finansiering med henblik pa at
sikre okonomisk stabilitet og tryghed, hvilket var cent€lt og helt afgorende for Storbjerg Erhverv. Ni-

colai Hansen ftemstod meget vedholdende i sin anbefaling om at indga en fastrenteswap. Nicolai

Hansen fokuserede alene pa fordelene ved en renteswap.

Pa modet blev ikke radgivet og vejledt om etableringsomkostningerne, ligesom r6dgiverne ikke rad-
gav og vejledte om markedsvardiens udvikling og betydning, herunder asymmetrien (skavheden) til
okonomisk skade for Storbjerg Erhverv. Der blev pa modet anvendt et prasentationsmateriale, som

Storbjerg Erhverv dog ikke fik udleveret en kopi af.

Slutteligt blev ikke orienteret om, at renteswappen er inkonvertibel.

Itillid til Nicolai Hansens redgivning accepterede Storbjerg Erhverv at indga en aftale om en 2o-Arig

fastrenterenteswap, if. bilag 1, hvorefter Storbierg Erhverv skulle betale en fast rente til Jyske Bank,

mod at modtage en variabel rente.

4

Den belobsmassige udvikling af markedsvardien blev hverken pa modet eller senere beskrevet for
Storbjerg Erhverv. Pa modet blev der blot fokuseret pa, at Jyske Bank forventede stigende renter.
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I forbindelse med aftalens indgAelse oplyste Nicolai Hansen ikke om muligheden for at indga en afta-
le om stop loss, ligesom Nicolai Hansen undlod at afl(lare Storbjerg Erhverv risikovillighed og eg-
nethed til at indga de pdgaldende fonetninger herunder oplyse, at en renteswap er et komplekst hoj-
risiko-produkt.

Jyske Bank opfurdr€s (2) til at fremleegge en eventuel kundeprofil for Storbjerg Erhverv udarbeidet
forud for swapaftalens indgeelse.

2.5 Fejl iprasentationsmaterialet-beslutningsgrundlaget

Jyske Bank undlod i forbindelse med aftalens indgaelse at rAdgive og ve.llede om markedsverdiens
okonomiske betydning og struktur, herunder markedsvardiens reelle udvikling ved rente@ndringer.

S6ledes undlod Jyske Bank at oplyse Storbjerg Erhverv om den asymmetriske udvikling i rente-
swappens markedsvardi. I stedet fik Storbjerg Erhverv indtryk af, at en rentestigning pa 1 % ville ud-
gore den samme belobsmessige stigning i markedsvardien som trabet ved et rentefald pa 1 %, hvil-
ket dog ikke er tilfaldet.

Det beror sabdes pa en ebenbar mangel ved radgivningen og selve produktet, idet Storbierg Er-

hvervs gevinst ved en rentestigning pA 1o/o er relativ beskeden, nar sammenholdes med det okono-
miske tab ved et rentefald pa 1%.

Konveksitet er udtryk for rentefolsomhedens betydning ved st6ne renteandringer. Det er vasentligt
for swapkontrakter at tage hensyn til konveksiteten, idet markedsvardieme ikke udvikler sig ens ved

renteandringer - det vil sige, at der ikke er symmetri i renteudviklingen.

Dermed har Jyske Bank foranlediget Storbjerg Erhverv til at tro, at de ville opnA samme gevinsvtab

ved en renteandring pa +/- 1 %. Med andre ord har Jyske Bank undladt at oplyse, at det 6konomi-
ske tab i titf@lde af et rentefald pA 1 o/o er markanl stone, ner sammenholdes med gevinsten ved en

rentestigning pa 1 %.

Jyske Bank o@r€s (3) til at ftemlagge prasentationsmaterialet fta den 10. juli 2008 samt bekraf-
te, at markedsvardien ved rente@ndringer udvikler sig asymmetrisUskavt til okonomisk skade for
Storbjerg Erhverv.

Det skal fremhaves, at andre pengeinstitutter klar og utvetydigt radgiver, vejleder og oplyser om

asymmetrien/skavheden, jf. bilag I - 12.

Opmarksomheden henledes blandt andet pa bihg 10 (side '13), hvor Nordea under overskriften
"Markedsvardi ved andring i renten" over tor kunden har oplyst, at markedsvardien i dette eksem-
pel ville veere pi kr. 2.959.715,00, slfremt renten mette stige med 1 o/o, m€ns markedsvardien ville
vare pA kr. 3.249.922,00, safremt renten ville stige med 1 %.

Videre fremglr markedsverdiens udvikling at prasentationsmateriale fra FIH Erhvervsbank, jf. bilag

11 og 12. Pa bilag 12 (side 5), fremgar sAledes, at markedsvardien ville vare kr. 23.51'1,00 saftemt
renten matte stige med 1 %, mens markedsvardien ville vere pA kr. -25.829,00, satremt rente mafie
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falde med 1 %. Pa bilag 1 1 (side 10), fremger ligeledes, at markedsvardien ville vare p5 kr.
568.687,00 sefremt renten matte stige med 1 o/o, mens markedsverdien ville vere p6 kr. -
655.905,00, safremt rente matte falde med, 1 o/o.

Dette bestyrkes af kompendium om renteswap fra finanssektorens uddannelsescenter, hvor skev-
heden/asymmetrien noje er beskrevet, if. bilag ',l3. Det er he[ abenbart, at Jyske Bank har negligeret
den laring og instruks, som tilfores studerende pa kurser ved certificering iforbindelse med radgiv-
ning i sakaldte rode produkter, hvorunder renteswaps henhorer.

Endelig fremlagges som bilag 14 en artikel, af cand. merc. i finansiering Kenneth Kjeldgaard, i Fi-
nans/lnvest nr. 8 - 2013 s. 18-25 med overskriften "Hvad praktikere bor vide om rentefolsomhed pa

renteswaps', hvor det blandt andet pi side 3 et anfotl:

'llt"Etration at I€nffi \€d fiid Erdiansatbbe
For at illustrere den teoretiske ftemstilling vil vi starte med a foretage en fuld vardiansattelse for hver aI

kontrakteme ove. et renteinterval pa +/- 2,5 %. Resultateme er illustreret i Figur 1, sorn tydeligt viser

den konkave sammenheng mellem @ndringen i markedwardien, renteaMringer og kontraKemes ls-

belid. Den koakave sammenh@.E betyder, at gevinsten ved rentestigning vil vare mindre end tabet

ved et tilwarende rentefald. Eksempelvis vil en rentestjgning pa 2 % for en 2carig s,wapkootraK medfo-

re en positiv markedsvardi pa k. 2.089.549. Et tilsvarende rentefaH pa 2 % vil derimod medfore en

negativ markedsvardi pe k. 2.926.926. Forskellen pA kr. 827.368 svarer til 40 % af gevinsFotentialet.

Som det ogsa fremgar af figuren, sa {iger misforholdet mellem gevinst gevinsFotentiale og tabet med

kontraKens lobetid. Der er alts6 tale om et asymmetrisk fodob, der ofte betegnes som et skavt ved-

demAl for afrageren.

Videre fremgar pa side 5:

"Da artiklen ser bort fra spreads, gebyrer og lignende, sA forudsattes dette element at vare nul, selvom

markedsverdien i praksis lor ikke professionelle allerede e. negativ pe indgaelsestidspunktet."

Endelig fremgAr pA side 7:

"Risikoen skal vises konekl og sdvom s,wappefl er erhvervet med henblik pe at sikre sig imod stigende

rente, skal risikoen ved faldende rente ogsa beskrives konekL Hvis tremstillingen af risikoen ikke er kor-

reK, er det narliggende at sporge, om aftageren af swapkontraKen vil have sEet til, hvis produKets

down-side risiko havde varet kendt.'

Det beror sdrledes pdr en abenbar okonomisk og retlig vildfarelse, nar Jyske Bank har undladt at in-

formere Storbjerg Erhverv om de okonomiske risici ved renteswap'en i form af betydningen af mar-

kedsverdiens asymmetri/skavhed.

Jyske Bank opfordr€s (4) til at bekrafte, at Jyske Bank pa radgivningstidspunKet var bekendt med,

at markedsvardien udviklede sig asymmetrisk.

6

Det er hermed vist, at rentefolsomheden er et vigtigt risikoelement pA en renteswapkontrakt. Derfor

bor en korreK analyse af rentefolsomheden som minimum vise det asymmetriske risikobillede for

kontrakter med forskellige lobetid.
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Jyske Bank opfioidres (5) til at fremlegge en rentefolsomhedsanalyse, der viser markedsvardiens
udvikling ved renteeendringer ved +l- y2 o/o - intervaller pa op til en samlet renteeendring pi +/. 3 o/o,

idet Jyske samtidigt anmodes om at medtage markedsverdien pa tidspunKet for aftalens handelsda-
to. NAr rentefslsomhedsanalysen foreligger, kan pasbnd 2 narmere specificeres.

Jyske Bank opbrdras (6) til at bekrafte, at der ikke blev udarbejdet en rentefolsomhedsanalyse for-
ud for renteswapaftalernes indgaelse.

Jyske Bank opiordrB (7) Jyske Bank til at fremlagge risikobeskrivelse for den indg6ede renteswap

Jyske Bank opfodres (8) til i kr./ore, at oplyse stonelsen af formidlingshonoraret.

Jyske Bank opffires (9) til at oplyse, om bankens medarbeidere matte have modtraget bonus, eller
del i afdelingsbonus, i forbindelse med indgaelse af rente- og valutiaswapaftalerne.

Endelig opiordEs ('10) Jyske bank til i kr./ore, at oplyse Storbjerg Erhvervs etableringsomkostninger i

forbindelse med indgaeben af renteaftalen, herunder beregningsprincippeme for omkostningsbereg-

ningen.

2.6- Forlsbet efter investeringen

Efter indgaelsen af renteswapaftalen spurgte Storbierg Erhverv yderligere ind til, hvorledes renten

beregnedes og fiemkom. Efter en telefonisk henvendelse til Jyske Bank herom ultimo 2008, modtog

Storbierg Erhverv besked om, at han ville blive kontaktet af Lars Aaqvist, som kunne forklare dette, if.
bilag 19.

Den 26. november 2009 blev Carsten Storbjerg sygemeldt pa grund af en hiemeblodning. Han blev

forst rask igen medio 2013.

Storbierg Erhverv rettede i 2012 henvendelse til advokat Ssren Narv Pedersen, idet Carsten Stor-

bjerg havde fattet mistanke om, at markedsvardiens udvikling og betydning muligvis ikke var i over-

ensstemmelse det oplyste og de dermed forbundne okonomiske konsekvenser.

Det var forst ved denne lejlighed, at Carsten Storbierg blev bekendt med renteswap'ens struktur og

okonomiske betydning, herunder at der ikke var tale om et lan, men derimod et derivat til afdakning
af renten pa de underliggende En, ligesom Carsten Storbjerg blev opmerksom p6, at markedsvar-
diens vardi var vasentlig mere negativ, end det kunne paregnes pa grundlag af ridgivningen og vej-

ledningen.

Pa denne baggrund blev aftalen anfagtet, idet Storbjerg Erhverv tydeligvis havde indladt sig pa afta-

bn pa et misvisende og mangelfuldt beslutningsgrundlag.

Under Carsten Storb.iergs sygdom havedes Storbjerg Erhvervs ramme for finansielle instrumenter til

kr. 2.100.000, jf. bihg 26. Jyske Bank kr@vede samtidig yderligere sikkerheder i form af tilbagetra-
delseserklaringer og transport i konceminterne tilgodehavender

7
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Ved henvendelsen til advokat Soren Narv Pedersen blev Storb.lerg Erhverv oplyst om

betydningen af den negative markedsvardi,

at gevinsten ved en rente@ndring p6 1 % i Storbjerg Erhvervs favor er forholdsmassig lille,
nar sammenholdes med en renteandring pa 1 % i Storbjerg Erhvervs disfavor, hvor tabet er
markant stone,

at markedsv@rdien fta dag 6t er negativ, hvilket indebar, at den enkelte swap fra dag €t hav-
de negativ indflydelse pa Storbierg Erhvervs egenkapital og

at der var tale om et inkonvertibelt finansielt produkt,

at Storbjerg Erhvervs muligheder for laneomlagning blev markant begranset

Efterfolgende klagede Storbjerg Erhverv til Jyske bank over de beregnede renter og bankens fejlag-
tige samt mangelfulde rAdgivning i ovrigt, hvilket dog blev afuist af Jyske Bank.

Der var effer folgende en konespondance herom mellem parteme, hvilket resulterede i, at Soren
Narv Pedersen den 26. juni 2013 fremsendte et forslag til Jyske Bank om en samlet losning for Stor-

bjerg Erhvervs engagement. Der blev samtidig taget forbehold om at gore et erstatningsansvar gel
dende overfor Jyske Bank, if. bilag 21.

Afgorelsen om afvisning blev paklaget til ankenavnet ved brev af de 25. november 2013, jf. bilag

24. Pengeinstitutankenevnet afviste endeligt sagen ved afgorelse afden 18. iuni 2014, jf. bileg 25.

Eftersom Jyske Bank har n@gtet at anerkende ansvaret og ugyldigheden af den indgaede swapafta-

le, er narvarende stavning er nodvendiggjort.

3. Uddrag af retsgrundlaget

3.1. Dagaldende bekendtgorelse 2007-10-19 nr. 1222 om god skik for finansielle virksomheder (nu be-

kendtgorelse 2013-06-28 nr. 928).

Jyske Bank er i medfor af lov, bekendtgorelser, retspraksis og vejledninger underlagt en rakke krav

til blandt andet radgivning og sin adfard i ovrigt.

8

P5 denne baggrund havde Storbierg Erhverv i 2012 el msde med Jyske Bank, hvor ogse advokat
Soren Narv Pedersen deltog. Formabt med modet var at drofte Jyske banks radgivning iforbindelse
med indgaeben af swapafialen, herunder drsfte muligheden for at nedlukke swappen samt omlagge
det bagvedliggende realkreditlan.

Den 24. oktober 2013 indbragte Storbjerg Erhverv sagen for Pengeinstitutanken@vnet, f. bilag 2..
Den 28. oktober 2013 atoiste Pengeinstitutanken@vnet sagen med henvisning til, at navnet ikke be-

handler klager vedrorende erhvervsmassig virksomhed, jf. bilag 23.
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"Radgimingen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt gruMlag for at traffe sin beslut-
ning. Radgivningen skal vare rdevant, reMsende o9 fy66tgorerde. Den finansielle virksoanhed skal ori-
efltefe om de risid, def er relevanb for kunden."

Derudover fremgar af S 8, stk. 1

Tor eo finansiel rAdgivning, skal virksomheden affnode kunden om at oplyse sin skorpmiske situation, sin
erfaring med de relevante finarEielle ydelser, sit fom6l med at la ydelsen leveret samt sin risikovillighed."

Ligeledes fremgar af S 10 stk. 1 :

En finaftiel viakso.nh€d skal give ttlstrakkelig infofiEtion o.n egne produkter og ydelser, herunder orn for-
skelle i priser og vilkar for attemative produkter, der kan dat&e kurdens betlov."

Jyske bank er i sin egenskab af finansiel virksomhed underlagt en rekke krav til salg og markedsfo-
ring af blandt andet en swap.

Den 1. november 2007 fadte bekendtgorelse 2007-06-29 nr. 809 om investorbesMelse ved verdi-
papirhandel seledes i kraft (herefter 'lnvestorbeskyttelsesbekendtgorelsen).

lnvestorbesMelsesbekendtgorelsen blev vedtaget med hiemmel ilov om finansiel virksomhed for

dermed at sikre investorerne bedst muligt iforbindelse med investeringer iblandt andet en rente-

swap, idet investorbeskyttelsesbekendtgorelsen stiller sarlige krav til finansielle virksomheders oF
lysninger og veiledning.

lnvestorbesl!/ttelsesbekendtgorelsen stiller blandt andet krav om

at informationsmaterialet til Storbierg Erhverv skal fremsta klar o9 ikke-vildledende,

at markedsforingsmaterialet skal stemme overens med de oplysninger, som Storbierg Erhverv

har modtaget fra Jyske bank,

at Jyske bank senest pe aftaletidspunKet oplyser om vilkerene for swaPaftalen,

at Jyske bank skal give Storbierg Erhverv en specifik beskrivelse af de finansielle produkter,

samt de dermed forbundne ,srbl: En beskrivelse af risici indebarer blandt andet, at Jyske

bank skal beskrive risiciene samt fremkomme med en forklaring omkring den sekaute gea-

ring, s6ledes at Storbjerg Erhverv var i stand til at traffe beslutning om indgAelse af en swap
pe et informeret grundlag.

9

Det ftemgir af blandt andet af dagaldende bekendtgorelse 2007-10-19 N. 1222 om god skik for fi-
nansielle virksomheder (nu bekendtgsrelse 2013-06-28 nr. 928) g 7, stk. 3 (min understregning):

Det indebarer, at Jyske Bank skal iagttage en rakke krav i forbindelse med sin redgivning.

3.2. lnvestorbesMtelsesbekendtgorelsen (dageldende bekendtgorelse 2007-06-29 nr. 809 om investor-

beskyttelse ved v@rdipapirhandel)
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Derudover skal fremhaves, at Jyske bank skal indhente de nodvendige oplysninger om investorens
kendskab til og erfaring pa investeringsomradet.

Det indebarer, at Jyske bank skal udarbeide en sakaldt egnethedslest hvor Jyske bank blandt an-
det skal vurdere, om investeringen overhovedet opryldte Storbjerg Erhvervs investeringsform6l, her-
under om Storbjerg Erhverv finansielt var i stand til at bare de med handlen forbundne investedngs-
risicis, og om Storbjerg Erhverv havde den nodvendige erfaring og kendskab til at forste risiciene ved
investeringen.

3.3. Uddrag afden vasentligste retspraksis

Den tyske Hoiesteret (Bundesgerichtshoo har den 22. mais 2011 afsagt dom, om en sakaldt "CMS

spread ladder swap: jf. bilag 15.

Lovgivningen, der regulerer pengeinstitutters virksomhed og adfard er overvejende baseret p6 EU-

ret. Dommen har dermed ogse betydning for retsstillingen i Danmark.

I dommen har Bundesgerichtshof fastslaet (oversattelse)

En bank skal ved investeringsddgivning - og inden den komrner rn€d en anbefalirE - spgrge om inve-

stors riskovillighed, medmindre den allerede er kendt pa baggrund af en mangearig forehingsfo*in-

delse eller investors hidtidige investedngsadfard. Af de fagIge kvaffikationer, som en kvindelig medaF

bejder hos investor har sorn nationalokonom, kan man hveften alene pa denne baggrund udlede, at

hun har kendskab til de specifilke dsici, som er ffiurdet med 
"CMS 

Spread l-adder Swapaaftalen, ej

tEller alerE pa baggrund af et eveituelt tjdligere kerdskab til invEtors kookete risikovillighed."

Videre fastslog Bundesgerichtshof:

ved et se komplekst investeingEproduK sorn "CMS Sp.ead Ladder Swaplafralen skal oplysningeme

sikre, at investor med henblik pe .isikoen ved handelen hovedsagelig har det samme vidensnivsau som

den bank, der radgi\rer ham, fordi det kun pa den made er muligt s€lv at traffe en ansvarlig afgorelse,

om han vil acc"ptere det vaddemel orn renter, sorn tilbydes ham.

Ved en ,CMS Spread Ladder Swaplaltale skal den radgivende b€nk oplyse om den negative markeds-

vardi, som defl har indpasset i iomlen til beregning af investors vaiable r€otebetalingspligt, ,ordi den

er udtryk tcr en alvodig interessekonffiK og der indebarer en konket fare for, at banken ikke alenE i

kundens interesse komnte med sin investeringsanbefaling."

Til stofte for ovenstaende konklusioner har Bundesgerichtshof fastslaet:

"Afgoreide er pa den ene side kurdens videfisniveau, risikovillighed og investe.irEsrnal og pa den an-

den side de almindelige nsici som t.eks. konjunktursituatiorEn og udvildingen fra kadtalmatkedet saml

de specielle ridci, sorn folg€r af de sarlige tuftold ved investeringsobjektet. Mens odenteringen til kun-

den om de ,o{hold, sorn er v€BsenUige for at t'efie en besluhing om investering, skal vare rigtig og

fuldstandig, skal vurderingen og anbEfialingen a, et investeringsobjeK under hensyntagen til de navnte

ioriold ex ante betragtet kun v@re lorsvarlig"
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Derudover fastslog Bundesgerichtshol at den redgivende bank i overensstemmelse med retspraksis
har pligt til - inden den kommer med sine anbefalinger om investering - at forhore sig om vidensni-
veauet, erfaringer og investeringsmalene, hvortil formabt med investeringen og risikovilligheden ho-
rer. Dette galder dog ikke, safremt den rAdgivende bank allerede matte vare bekendt med disse
forhold, f.eks. pA grundlag af en mangearig forretningsforbindelse med kunden eller pA grundlag af
kundens hidtidige investeringsadferd.

Den mest interessante betragtning fra Bundesgerichtshofs side fremgAr nedenfor:

"Ogsa sefu om den Afuivende b€r* - som her - besk iver risidene ved produKet ved hjelp af bereg-

ningseksempler og gsr oprnarksom pa en .teorethk set ubegre,Eef hbsrisiko, kan den i iortindelse

med et sa komplekst sfuktureret finansielt produK som "CMS Spread Ladde. Swaplafialen, som der

her er tale om, ikke uden videre gA ud tra, at en kunde, som indger handeleo, ogse er villig til at bare

store risid, Det er netop investeringsrAdgivereos opgave udeluld(€nde at anbefule produlter, som fak-

lisk er i overensstemmelse med kundens inv€sterirEsrEet - investeringstormal og risikovillighed. Hvis

han ilde allerede - so.n kavet af retspraksis og lilsynsreU(lt - indeo investerirEsanbefalingen torhorer

sig om kundens risikovillighed, kan han kun opfylde sin pligt ttl at komme med en anbefalirE, som sva-

rer lil investor, ved, at han eodnu - irden at hans kunde har bufiet b6luhirE orn inve€te.ingen - har for-

visset sig orn, at kunden i enhvef henseeide har brstaet de dsid ved det finansielle Bodukt som han

har giod rcde tor. Ellers kan han ikke 96 ud fra, at hans anbetaling er i overenssternrnelse n€d kundens

risikovillighed. Til det fomel skulle sagsog(e have siket sig, at sagsag€r er bevidst om, at hans tab6ri-

siko - i modsetning lil sagsogt€s tabsrisiko - ilke er begranset stonelsesmassigt og ikke kun er teq

retisk, rnen at den virkelig er en realistisk mulighed ved en tilsvarende udvikling af rentedifierenceo.

Herorn mangler der optfsnirEer."

Videre konstaterer Bundesgerichtshof folgende

"Oerimod skal den radgivende bank pa en hrstAelig rnade, so,n ikfte er bagatelliserende, isar klart vise

kunden, at den tabGrisiko, som fo,r ham ik*e er begransel i o@gaende retning, ilfte kun er en leore
tisk" risiko, rnen ah@ngig af udviklingen i'spread'kan vere reel og ruinerende. l'il det formal kraves

der ikke kun omhtterde torklarirEer af alle elementer i formlen til beregnitE af den variable rentesats

(multiplikalionsfaktor, "sAikef, tilknyhing til rentesaben i den fo.udgderde periode, kuodeos minimums-

rentesats pa 0 %) og al dens konkBte konsakvenser (t eks. loftestangsetreK "m€mo{y-efekt) ved alle

ter*elige bfiner tur udvikli E i "spread", m€n is@r ogse en entydig odente{ing fl kundeo om, at d|an-

ce{isiko-profilen rndlem deltageme i r€nt€v@ddemebt ilke er i bdance: Mens kurdens risiko er ube-

grenset, er bankens risiko - uaftEngig af dens 1€dgeionehing€l" - pa forhand snavert begranset

ved, at der v€d en overgranse (cap) br de variable rentet ved 0 % (s6kaldt floor) ikke kan udregnes en

negativ rentebetalingspligt for kunden, som kunne sge bankerE rentebetalingsdigl sorn er fastsat lil 3

% p.a. Uden en beskrivelse af alle disse faKo.er kan den redgivende bank ikke ga ud fta, at kunden har

foGtAet risiderE ved handelea. Dsn odentering, sorn i sin irtensitet aftanger at o.nsfndighederne i

det enkelte tifalde, skd ved et sa hojko.nplel€t poduh sike, at kunden rn€d henblik pa risikoen ved

handelen hovedsagelig har samme vidgnsniveau sorn den bank, der rfugiver ham, brdi det kun pa

denne mede er muligt fur ham urxrer eget ansvar at trafie eo beslutring om, hvoMdt han vil acceptere

det rentevaddemel, sorn er tilbudt ham."

Det er dog samtidig vasentligt at bemarke, at Bundesgerichtshof samtidig fremhaver:

'll
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For det rorste har BGH flere gange a&jort at kundens faglige kvalifikationer ater€ ikke er til*.af*efgE
til at antage kendskab og erfaring i fortindelse med finaflsiell€ tefiins{o.rehirEer, sa l@nge der ikke er

kookete holdepunkter for, at han fahisk har erhvervet dem i lortindelse r€d udgvelseo af sit erhvervs-

arb€jde."

Samt, at:

'Hvis der eksisterer en sedan konneks basishandel med en modsatrettel risiko, se tjener ea renteswap

altale ikke en spekulativ overlagelse af en aben risikoposilion, men har alene det formal at Aytte" et En

med en variabel rente til gald rn€d en fast rente samtidig rned, at rnan giver afl<ald pe at fe del i en gun-

stig udvik ing i renteniveauet"

Pa det foreliggende grundlag dommes den redgivende bank til at betale erstatning til bankkunden.

Dette understottes endvidere af Viborg byrets dom af 12. februar 2014, hvot retten enstemmigt gav
en bankkunde medhold i, at den indgaede renteswapafiale var uforbindende for bankkunden, jf. bila€
16.

Sagen omhandlede en 3o-arig renteswapaftale, der blev indgaet i 2006. Retten var bekladt med 3
juridiske dommere, der samstemmende tillagde det vasentlig betydning, at banken ikke havde oplyst
om renteswap 'ens asymmetriske struKur, hvorefter bankkundens muligheder for gevinst ved en ren-
testigning pa eksempelvis 1 % var relativt beskeden, nar sammenholdes med bankkundens okono-
miske tab ved et rentefald pa eksempelvis 'l %, hvor tabet var uforholdsm@ssigt stone.

Retten anforte saledes:

'En behgrig redgivnirE skulae ogs6 omfatte det fofhold, at rentesiwappen havde sto. kursJolsomhed ved ren-

tefald og derved kunne € en negativ markedsvardi af betydelig stonelse. sorn kunne kaves betalt af ban-

ken".

Derudover fremhavede retten, at banken som finansiel virksomhed var omfattet af dagaldende be-
kendtgorelse om god skik for finansielle virksomheder N. 1M6 af 27. oKober 20(N, hvoraf fremgAr,
jf. S 5, stk. 3 (min understregning):

"Radgivningen skal tilgodqse kundeos interesser, og give kunden et godt grundlag for at traffe sin beslul
ning. Radgivningen skal vere relevant, retvisende og grerde. (Eanken) skal orientere om de risici,

der er relevante ior kunden, '

Endelig fastslog retten, at en renteswap mA betragtes som et kompliceret finansiel produkt, som de

fleste vil have sveert ved at forste indholdet og konsekvenserne af, hvorfor der pahviler banken:

"... en sarlig torpligtelse til ikj(e blot at redegore konEkl og fyldestgorende, rnen tillige sikre sig, at iorenin-
gsns reprasentanter havde forstAet rft givningen."

Dommen er saledes en vasentlig retskilde i relation til narvarende sag, idet dommen desuden un-

derstotter, at Jyske Bank skal sike sig, at kunden har forst6et radgivningen, ner det angar kunder
som ikke har serlige forudsatninger for at forsla indhold og risici forbundet med det solgte produkt.
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Dommen stiller dermed skarpede krav til pengeinstitutters redgivning og vejledning

4. Risici brbundet rn€d invesbring i en svap

Det fremgar blandt andet af vejledningen til nugaldende bekendtgorelse om investorbeslqdtelse ved
v@rdipapirer, at en swap er et komplekst produkt:

"Eksempler pe kornplekse produkter er strukturerede ouigationer, andele i hedgeforeninger, differencekon-
trakter (CFDere), >>convertible boods<<, dvs. obligalioner, der kan veksles til fx aktier. Eksempler p5 andre
komplekse insuumenter er optioner, fufures. swaps. fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) og
andre derivatkontrakter. Disse irEhurnenter kan derlor ikke handles som execution only."

Derudover er den hoje risiko senest fastslaet i bekendtgorelse om risikomarkning af investerings-
produKer (bekendtgorelse nr. U5 af 15. aptil2Ol1), hvoraf ftemger, at en rente- og valutaswap er et
investeringsprodukt:

lvor der er risiko ,or at tabe mere end det investerede belsb, eller godukttyper, som er vanskellige al gen-
nemskue'

Derudover understreger aftalegrundlaget, at der er tale om investeringer med hoi risiko. Aftalen om
handel med afledte finansielle instrumenter indebarer sabdes, at Jyske Bank, safremt de stillede

sikkerheder, der har dannet grundlag for fasts@ttelse af risikorammeme og det samlede risikobelob,

efter bankens opfattelse endres vesentligt, kan stille krav om yderligere sikkefiedsstillelse.

Safremt Storbjerg Erhverv undlader at imodekomme et sadant krav, er Jyske Bank berettiget, men

ikke forpligtet til, uden varsel at atuikle fonetningen i det omfang, at Jyske Bank mAtte skonne det
nodvendigt, herunder afuikling af alle fonetninger, uanset det matte medf6re tab for Storbjerg Er-

hverv.

Eftersom markedsvardiens negative udvikling dermed kunne medfore krav (1) om vasentlige sik-
kerheder og/eller kontantindskud pa sikringskonto, ligesom (2) udviklingen i den negative markeds-

vardi dermed reelt kunne medfgre tvangslukning af swapaftalen med et vasentligt okonomisk tab
og insolvens til folge, understreges dermed, at en renteswap ma anses som hoj-dsiko-produK, idet
Storbjerg Erhverv er uden indflydelse pa udviklingen.

5. Anbringender

5.1 Det gores overordnet g@ldende, at der var vasentlige feil og mangler ved Jyske Banks radgivning

og ved produktet, og at disse fejl og mangler har varet bestemmende for Storbjerg Erhvervs be'
slutning om at indlade sig pe aftalen om renteswap.

En renteswap adskiller sig fra et faditionelt bankprodukt. Der er eksempelvis ikke tale om et lane-

forhold. Renteswap'en blev imidlertid solgt som et sunogat til et fastfonentet obligationslan, men

der er nogle vasentlige og uoplyste forskelle mellem et almindeligt fastrentelan og en fastrente-

swap.
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Et almindeligt udlAn er kendetegnet ved, at bankkunden modtager et laneprovenu mod betaling af
en rente, der enten kan vare fast eller variabel.

Renteswap'en er derimod en handel (koblsalg) mellem 2 parter, hvor Jyske Bank salger en varia-
bel rente til Storb,erg Erhverv, mod at Storbjerg Erhverv s@lger en fast rente til Jyske Bank. Oer er
med andre ord tale om en byttehandel, hvor der ikke udveksles hovedstole.

Renteswap-aftalen er derfor ikke forskellig fra andre typer aftaler, hvor der handles et produkt,

f.eks. salg af motorkoretoi, fast ejendom, immaterielle aktiver m.v.

Der foreligger siledes et decideret salg, det dog adskiller sig fra ovennavnte typer handler ved, at
Jyske Bank i medfor af dageldende bekendtgorelse om god skik for finansielle virksomheder (be-

kendtgorelse 2007-10-19 nr. 1222) S 7, stk. 3 har en radgivningsforpligtelse (min understregning):

Radgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at trafie sin bedut-

nirE. RadgivnirEen skal vare relevant, retvisende 09 t/destgo.ende. Den finansielle viftsomhed skal

orientere om de risli. der er rele\.ante fo. kunden."

Derudover adskiller n@rvarende handel sig ved,

der er en markant styrkeforskel mellem partemes viden og indsigt omkring
produktet,

viden om produktet forudsatter en sarlig faglig indsigt og/eller behorig rad-
givning fta Jyske Bank.

Det er ubestridt, at Jyske Bank solgte renteswap'en som en rentesikring. Rentesikringen blev stillet
i udsigt med en samtidig anprisning og illusion om budgetsikkerhed for Storbjerg Erhverv.

Jyske Banks radgivning var imidlertid ikke relevant, retvisende og fyldestgorende, idet Jyske Bank

undlod at radgive og veilede - eller pa anden made oplyse - om nogle helt centrale og vesentlige
ulemper ved produktet til okonomisk skade for Storbierg Erhverv, sasom:

Mangel nr. 1: Jyske Bank undlod at oplyse, at markedsvardien pe rente$/vap'en udvikler sig

asymmetrisk, hvormed Storbierg Erhverv tab i form af negativ markedsv@rdi ville
v@re vasentlig hojere end muligheden for en gevinst ved en renteandring pA

eksempelvis +/- 1 pct.

Mangel nr. 2 Jyske Bank undlod at oplyse om etableringsomkostningerne, idet Storbjerg Er-

hverv tvartimod blev oplyst om, at aftalen var uden omkostninger.

Mangel nr. 3: Jyske Bank undlod at oplyse, at Storbjerg Erhverv skal betale en rentemarginal

for hele den normerede lobetid, selv om renteswap'en matte blive nedlukket for
tid.

at

at

Mangel nr. 4: Jyske Bank undlod at oplyse, at markedsv@rdien fra dag 6t var negativ
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Mangel nr. 5: Jyske Bank undlod at oplyse, at der er tale om et komplekst finansielt hoi-risiko-
produkt, der under ingen omstandigheder stemmer overens med Storbjerg Er-
hvervs risikovillighed, der var lavest mulig, idet Storbjerg Erhverv fik den forstael-
se, at renteswap'en ville skabe okonomisk sikkerhed i form af en fastrente og
dermed budgetsikkerhed.

Det er heevet over enhver tvivl, at Jyske Banks finansielle radgiver var bekendt med ovenstaende
mangler pi radgivningstidspunktet.

5.1. 1. Sarlig om mangel nr. 1 - Asymmetrien/skavheden

Det gores g@ldende, at grundlaget for Storbjerg Erhvervs beslutning om at indga renteswaP
aftalen var abenbart fejlagtigt og vildledende, idet Jyske Bank forsomte at oplyse om rente.
swap'ens okonomiske betydning, herunder i serdeleshed om renteswap'ens asymmetriske/skave
okonomiske struktur.

Det kan lagges til grund,

det ikke ftemgik af det oprindelige presentationsmateriale eller Jyske Banks

radgivning og oplysninger i ovrigt, at markedsvardien ikke ville underga

samme andringer ved rentefald henholdsvis rentestigninger og

at denne asymmetri/sk@vhed til okonomisk skade for Storbjerg Erhverv var va-
sentlig og bestemmende for beslutningen om at indlade sig pA aftalen.

Med andre ord har Jyske Bank undladt at oplyse, at det skonomiske tab i tilfalde af et rentefald pa

1 % er markant store, nar sammenholdes med en rentestigning pA 1 %.

Jyske Bank har saledes mod bedre vidende lorsoml at oplyse om asymmetrien/skevheden. Det
gores galdende, at denne forssmmelse individuelt udgor en retlig mangel, herunder en vasentlig
mangel, ved veiledningen og rAdgivningen, hvilket blandt andet understottes af, at pengeinstitutter

klart og utvetydigt oplyser om asymmefien/skevheden, if. bihg I - 12.

Det gores hermed galdende, at det er pavist, at rentefolsomheden er et vigtigt risikoelement pa

swapkontraKer. Derfor bor en konekt analyse af rentefolsomheden som et minimum vise det
asymmetriske risikobillede for kontrakter med forskellige lobetid.

5.'1.2. Sadigt om mangel nr. 2 - Etableringsomkostningerne.

Som anfort blev Storbjerg Erhverv optyst, at renteswap-aftalen var uden omkostninger for ham. Det

har imidlertid nu vist sig !I!g at vare koneK.

Dermed har Jyske Bank tilbageholdt oplysninger om omkostningerne ved den enkelte renteswap-

affale.

at
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5.2

Det gores galdende, at Jyske Bank har forsomt at oplyse Storbierg Erhverv omkring de reelle om-
kostninger forbundet med aftalens indgAelse, idet Jyske Bank har tilbageholdt oplysninger om ren-
temarginalen.

Det gores galdende, at der er trale om en grov uberettiget okonomisk vinding for Jyske Bank, ner
banken tilsyneladende har beregnet et rentetillag pe renteswapaftalerne.

Det gores endvidere galdende, at omkostningerne fremstAr uoplyste og uigennemsigtige, hvormed
Jyske Bank ikke er berettiget til at opkr@ve disse omkostninger i medfor af almindelige aftaleretlige
principper om aftalers ugyldighed, jf. ligeledes nedenfor under afsnit 5.2 - 5.4.

Det gores overordnet galdende, at aftalen i medfor af aftalelovens $ 30 er uforbindende og ugyl-

dis.

Aftalelovens S 30 har f6lgende ordlyd:

En viliesErklaring er ikke tindende ror afgiveren, hvis den, til hvem erkl.Bringen er afgivet. har fremkaldt den ved svig
eller har indsat eller burdet indse, at den var fremkaldt ved $rig fra b€diemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erHerirEtsn er argivet, svigagtigt giv€t urigtige oplysninger o.n o.nstandigh€der, som kan
antagas at vare af beq/dning for erldaringen, eller giort sil slryldig i svigagtig fortielse af sadann€ ornstandigheder,
anses erklaringan for at \rere fremkaldt ved den sabdes udviste wig, medmindre det geres antagaligt, at denne ikke
har indvnket pa eftlaringen."

Ved svig forstas et retsstridigt forhold, hvor en person mod bedrevidende frems@tter urigtige angi-
velser eller fortier oplysninger for dermed at ftemkalde en vil.leserkl@ring.

Aftalelovens regler tilsigter ikke at vere udtommende. Det ftemger saledes af Aftaler og mellem-

mand af Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, 5. udgave, (i det folgende A&M), side 161 :

"l retsp€ksis har rnan i nogle tihalde - rned overvejende tilslut ng i den juridiske ieod og stottet pA det fo.hold, at
aftalelorens regler ilfte lilsigle. at vare udlomrnerde - lilsidesat lrfrer soan ih(e er tindende, hvis lsnernodtageren (el-

ler hans fuldmagltg, feks. hans advokat) har fremkaldt lsfret ved en urigtig oplysning under omstardigheder, hvor
lsftemodtagsren ik*e er pe det rene rned undigheden, rnen tlvor han dog er klar over, at oplysningen kan virke rnoti-

verende, og frernsatter den med det lomel at ,remkalde en viteserkladng. Sagt pa en anden mAde er botingelsen

"mod bedre vidende" opgivet i disse tifalde - man tialer ganske enkell qn frenkaldt vildfa@lse.

Jo tEttere man dog er pa, at betingel*n 'mod bedre videtde'et ortyldl, desto mindre betankeligt er det selvsagt
seledes at tudvide" ugyldigtEdsomradet. Losningen er derfor rnest sikker, hvis loftemodtageren eller hans tuldmegtig
har udvist en adfard, der kan karalderiseres sorn uagtsonvcrrlpos - r€n samll|e resultiat k€n aftsa na6, nar loiefilod-
tageren (eller fuldmagtigen) blot indsa elbr burde indse, at hans oplFnk]€ vat beslernmende tor lofregiveren."

Ovenstaende understottes af en rakke domme, s6som V1953.621b, U1953.9324, U1969.882H,

U1970.666V, U1992.43SH, og U1993.126H.

to

Vildledningen har blandt andet afstedkommet, at Storbierg Erhverv blev frataget mulighed for at
sammenligne omkostninger med for eksempel et fasttonentet obligationslan, idet et fastfonentet lan
utvivlsomt ville v@re blevet valgt, saftemt Jyske Bank loyalt havde oplyst om de egentlige omkost-
ninger ved at indlade sig pa renteswap-aftalen.
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Det gores geldende, at der foreligger en fortielse af ovenstAende negative sider ved renteswap'en
(mangel nr. 1-5), som redgiveme mod bedrevidende undlod at oplyse med det formal at tilskynde
en aftale med Storbjerg Erhverv-

Det gores derfor galdende, at der foreligger en svigagtig adfard omfattet af afralelovens S 30,

hvormed aftalen er uforbindende for Storbierg Erhverv, idet den finansielle radgiver ved sin undla-

delse af at oplyse ovenstSende ulemper har fremkaldt en vildfarelse Storbjerg Erhverv om produk-

tets okonomiske struktur og betydning. Det bestyrkes afA&M, side 164:

Den svigagdge to.tielses dke ornr#e er dels d€ tilfalde, tvor A giver alle tilgransende - for ham selv uskadelige -
oplysninger, rnen gAr uden om just det prekare emne, delr de situatiorEr, hvor A snor sig uden orn at svare (reelt) pa

fremsatte sporgsmal vedrorende det fo{hold, han helst ikke vil bergre. Et eventuelt "spring" rnellem parlerEs alminde-
lige fonetningskyndighed - eller dog konkrete sagkuMskab - er et relevant to{hold, og i ovrigt g@lder det, at graden af
A's fortrolighed rned "det omme ponkf e. en vigtig faktor ved bedommelsen af, om A har handlet svigagtigt. FaKiske
kendsg,eminger, orn hvilke A ved sikker besked - leks. at en forretning, han har til salg, har hafr en v@sentig Ialdende
ornsatnirE - me han optyse om, rnedmindre oplysningen er tilg@ngelig i et rnateriale, der kan bet-agtes som ftemlagt,

og sorn A kan 96 ud fta, at tEns kont'akbpart torstir.'

Det gores samtidig galdende, at der dermed i medlor al allalelovens S 30, stk. 2 geelder en lempet

bevisbyrde for Storbjerg Erhverv i form af en formodning om, at Storbjerg Erhverv ikke ville have

indladt sig pe aftalen, saftemt de var blevet oplyst om ovenstaende ulemper/ubalance (mangel nr.

1-5). Denne formodningsregel er desuden i overensstemmelse med formodningsprincippet i

U.2000.2176H, jf. ligeledes Per Schaumburg-Miiller og Erik Werlauffs kommentarer i U.2002.8.437,

if. nedenfor.

Betydningen af Jyske Banks fortielse af ovenstAende ulemper/ubalance (mangel nr. 1-5) bestyrkes

tillige af dommen al 22. mais 201'l fra den tyske Hojesteret (Bundesgerichtsho0, jf. bilag 15, der er

kommenteret ovenfor. I dommen skal dog fremheves, at den tyske hoiesteret bl.a. fastslog (min

understreg n ing ):

Til det to,mel kaves der ikke kun ornfatterde forklaringer af alle elernenter i fomlen til beregning at den variable

rentesab (multiplikationsfaKor, 'strike", tilknyhing til rentesaben i den Iorudgeeode periode, kundens minimumsren-

tesats pa 0 %) og af dens konkrete konsekvenser (l.eks. lsftestangselfelt, "rnemory+fiekf) ved alle tDnkelige former

for udvikling i "spread", men isar ogse en entydig orientering til kunden om, at chance-rjsiko-profi len mellem deltaqer-

ne i renteveddemebt ikke er i balance.

5.3. Det gores overordnet gEldende, at aftalen i medfor af afralelovens S 3'l er uforbindende og ugyF

dis.

Det fremgar af aftalelovens S 31 (min understregning):

Har nogen udnyttet en andeos betydelige okonomiske eller persool(le vanskdigheder, manglerde indsigt, letsind eller

et bestAende afrEngigheds-foftold til at opna eller betirEe en ydelse. der sut i vasenuiot misfo{tpld til rnodydelsen.

eller som der ikke skal ydes vederiag for, er den, der sSledes er udnyttet, ikke bundet ved den af ham algivne viljeser-

klarirE

Der foreligger en abenbar styrkeforskel mellem parteme omkring indsigten og forstaelsen af det

omhandlede produK. Storbjerg Erhverv havde - og har principielt fortsat ikke - indsigt i produktets

struKur og okonomiske betydning. Storbjerg Erhverv manglede sabdes den fornodne indsigt, hvil
ket matte sta Jyske Bank klart i sin egenskab af radgivende finansiel virksomhed.
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5.4

Det bestyrkes af mangel 1 - 5, der individuelt - og i hvert fald samlet - har hafl en bestemmende
indflydelse pa Storbjerg Erhverv beslutning om at indlade sig pa aftalen, idel Storbierg Erhverv un-
der ingen omst@ndigheder ville have tiftradt aftalen, safremt Jyske Bank havde radgivet og vejledt
om disse betydelige negative ulemper.

Det gsres dermed galdende, at aftalen i medfor af aftalelovens S 31 er ugyldig og uforbindende for
Storbjerg Ernverv.

Oet gores overordnet galdende, at aftalen i medfot at aftalelovens S 36 er uforbindende og ugyl-

dig.

Aftalelovens S 36 har folgende ordlyd (min understregning):

En aftale kan andres eller tilsidesattes helt eller delvis, hvis det vil vere urimeligt eller i strid med redelig handlernade

at gore &n gEldende. Det sarnrne gelder andre retshandler.

St(2. V€d aberelsen efrer st(. I tag€6 hensyn til b.tlolderE ved ataleos indg6ebe, aftalens indhold Og senete ind-

tsufE orrElandigheder.

5.4.1. Urimelighedskriteriet

Jyske Bank har tilbageholdt en r@kke vasentlige oplysninger omkring produktet. Der henvises til

det ovenfor anf6rte, hvor de uoplyste ulemper blev belyst, if. mangel 1 - 5.

Der er ikke tale om et lan med en deraf afledt kreditrisiko. Jyske Bank har saledes beregnet en

rentemarginal til dakning af kreditrisikoen. Storbjerg Erhverv har imidlertid tillige en kreditrisiko i

forhold til Jyske Bank. Det gores derfor galdende, at rentemarginalen isoleret set fremstAr urimelig

og ubalanceret til okonomisk skade for Storbjerg Erhverv. Det understottes ved, at Storbjerg Er-

hverv vil betale en rentemarginal for hele lobetiden, selvom renteswap'en mAtte blive nedlukket f6r
tid.

5.4.2. I strid med redelig handbmade kriteriet

Det fremger af forarbejdeme til S 36,

Dertil kommer, at parternes betalinger samt rettigheder og forpligtelser var uoplyste og star i ve-
sentligt misforhold til hinanden.

Det gsres galdende, at produKet indeholder en markant ubalance til okonomisk skade for Stor-

bjerg Erhverv. Ubalancen bestar blandt andet i asymmetrien/sk@vheden (mangel nr. 1) samt den

omstandighed, at Storbierg Erhverv skal betale en rentemarginal til Jyske Bank samtidig med, at
Jyske Bank ovenikobet kan opn6 en gevinst ved rentefald. Vedrorende rentemarginalen bem@r-

kes, at renteswap'en dermed tildeler Jyske Bank en spekulationsmulighed og gevinst i titfalde af
rentefald.

Oertil kommer det selvfolgelige, at Jyske Bank ikke oplyste om ovenstaende vasentlige ulemper.
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"Motiveringen for at gennemlsre en ny generalklausul, der i videre omfang end efter g@ldende rei gi\,/er mulighed for
at tilsides@tte urirnelige aftalevikar, forst og fremmest skal findes i ..- hensynet tjt i almindelighed at besl$/tte lo{bru-
gere og and.e rnod, at den anden part i kooFakffofioldet misbdug€r sin overlegne stilling til at skafie si] to.dele ved at
anveride vilker, der eosidigt ljener hans interesse/."

Det gores galdende, at der ikke foreligger en rimelig balance mellem de rettigheder og pligter, der
pahviler parteme. Oer henvises til ovennavnte ubalance (mangel nr. I - 5), idet der er en betydelig

uligevagt i aftalen.

Det gores galdende, at aftalen i medfor af aftalelovens S 36 helt skal tilsides@ttes pe grund af, at
Jyske Bank pa tidspunktet for aftalens indgAelse har forsomt at rAdgive, vejlede og oplyse om

ovenst6ende ulemper, idet hver enkelt ulempe isoleret - og i hvert tilfalde samlet set - udgor en si
v@sentlig mangel ved rAdgivningen, at det er istrid med redelig handlemade at opretholde aftalen.

Det gores desuden galdende, at de senere indtrufne omst@ndigheder pA markedet med markant

faldende renter og en deraf afledt markant negativ markedsvardi gor, at aftalen efter omst@ndig-

hederne helt eller delvist skal tilsides@ttes, jf. ligeledes princippet om bristede forudsatninger.

5.5. Koncipist-reglen

Det er Jyske Bank, der har forfattet aftalen

Det gores sebdes galdende, at enhver uklarhed i aftalen skal fortolkes til skade for Jyske Bank i

sin egenskab af koncipist.

Det gores galdende, at aftalen og den forudgaende radgivning ikke indeholder vilkar, der pa en

relevant, ryldestgorende og retvisende made beskriver ovennevnte ulemper (mangel nr. 1 - 5),

hvormed aftalen er uforbindende for Storbierg Erhverv.

5.6. Til stotte for de nedlagte pastande gores endvidere galdende,

at Jyske Bank er professionel rldgiver,

at Jyske Bank er underlagt et professionsansvar,

at Jyske Bank pa eget initiativ har opfordret Storb.ierg Erhverv til at investere i renteswap'en,

desuagtet at Storbjerg Erhverv klart og utvetydigt havde meddelt, at han onskede en finan-

siering med stor sikkerhed - dvs. en lav risiko.

at det pihviler Jyske Bank at foretage en selvstendig vurdering af risici ved de finansielle pro-

dukter, som Jyske Bank tilbyder Storbjerg Erhverv, hvilket Jyske Bank har undladt,

Jyske Bank pa det kraftigste opfordrede Storbjerg Efiverv til at investere i renteswap'en, idet

Jyske Bank ensidigt fokuserede pA fordelene og oplyste, at det var en finansiering med lav

risiko,

at
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Jyske Bank havde en okonomisk interesse i salget af swaps, hvonned der ikke blev foreta-
get en uvildig og saglig rAdgivning i forbindelse med handleme, ligesom Jyske Bank ikke an-
viste altemative investeringsmuligheder,

at Jyske Banks radgivning generelt har v@ret ustruktureret, overfladisk og sporadisk,

at Jyske Bank er erstatningsansvarlig over for Storbjerg Erhverv for deres samlede okonomi-
ske tab ved at investere i de pagaldende swaps.

5.7. Videre gores til stotte for de nedlagte pastande geldende,

at Jyske Bank har handlet i strid med de almindelige principper om god skik i relation til r5dgiv-

ning om finansielle ydelser og finansielle produKer, herunder radgivet i strid med lov om fi-
nansiel virksomhed S 43,

Jyske Bank ikke har gennemgeet og veiledt Storbjerg Erhverv omkring de juridiske og oko-
nomiske risici ved indgaelse af aftalen,

en renteswap er et kompliceret finansiell produkt,

Jyske Bank i sin markedsforing af renteswap'en ikke pA tilstrakkelig vis har oplyst om kon-

sekvenseme ved negative rentefald, herunder sakabt negativ markedsvaerdi,

Jyske Bank tvartimod er fremkommet med abenbart urigtige oplysninger om swapaftalens

okonomiske konsekvenser, herunder markedsverdiens betydning og udvikling,

Jyske Bank ikke har oplyst om opgorelsesprincipper i forbindelse med ksb og salg af rente-

swap'en, ligesom Jyske Bank blandt andet ikke har eksemplificeret den tekniske beregning

af en eventuel gevinst eller tab,

at Jyske Bank har undladt at oplyse om den ovenfor anforte asymmetri, hvormed Storbjerg Er-

hverv tab iform af negativ markedsvardi, ville vere vesentlig hojere end muligheden for en
gevinst ved en renteandring pe eksempelvis +/- 'l %,

at Jyske Bank helt Abenbart havde en okonomisk interesse i forud for aftalens indgaelse, at til-
bageholde oplysninger omkring asymmetrien for dermed bedst muligt at sikre et salg af ren-

teswap'en til Storbierg Erhverv,

at det beror pa en abenbar okonomisk og retlig vildfarelse, nar Jyske Bank ubestridt har und-

ladt at informere Storbierg Erhverv om de okonomiske risici ved swap'en i form af betydnin-
gen af markedsvardiens asymmetri/sk€evhed.

5.8. Det gores pe endvidere galdende,

Jyske Bank mod bedrevidende har undladt at beskrive, radgive og vejlede om den reelle ud-

vikling i markedsvardien, idet der ikke er tiaget hsjde for konveksitet. Dette understottes af,

at andre pengeinstitutter pe behorig vis netop klart og utvetydigt viser den reelle okonomiske

at

at
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risiko ved renteswapafialer til brug for bankkundens beslutning om at indge aftale, idet den
negative markedsvardi udvikler sig markant anderlededes end oplyst af Jyske Bank, jf.

blandt andet bilag 8 - 12,

at Storbjerg Erhverv hen abenbart ikke ville have indgaet en aftalen, sAfremt han forud for inve-

steringen var blevet gjort bekendt med den vasentlige okonomiske risiko og asymmetri, idet

tabsrisikoen pe grund af asymmetrien hefi ebenbart ikke er i overensstemmelse med Stor-

bjerg Erhverv risikovillighed, det som anf@i vat lav,

renteswap-aftalen dermed er ugyldig, hvormed Storbierg Erhverv i okonomisk henseende

skal stilles som om, at aftalen ikke var indg6et,

Jyske Bank har handlet ansvarsp5dragende,

Storb,erg Erhverv er blevet pifort et okonomisk tab som folge af Jyske Banks mangelfulde

radgivning.

5.9. Videre gores galdende, at der er Srsagssammenhang mellem Jyske Banks mangetfulde og an-

svars-padragende radgivning og Storbierg Erhvervs okonomiske tab som folge af Jyske Banks man-
getfulde radgivning, hvorfor Jyske Bank skal tilpligtes at skadeslosholde Storbierg Erhverv for det

okonomiske tab i forbindelse hermed.

Det er almindelig antaget, at der i kundeforhold, hvor den ene part (Jyske Bank) er den professionel-

le og kyndige, medens den anden part (Storbjerg Erhverv) er den ukyndige part, galder et afsvekket
kausalitetskrav.

Til ststte henvises blandt andet til U.2000.2176 H Ohrane, Commercial{ommen). Oommen er om-

tatt af leKor Peer Schaumburg-Miiller og professor, dr. Jur. Erik Werlauff i U 2002 B 437, hvor det

anfores:

Do.nrnen kan vanskeligt lases pa anden m6de eod som et lernpeligt klav tl arsagssammenharE,

komtineret med en om-vandt bevisforelse.'

I U 2002 B 437 er der i Karnov, note 28 anfort (min undersfegning):

"Jf. t(istin Nomann Aarum i TR 2002 s. 239 ff (Festskln for Magnus Aarbakke), serligl s. 284, der

ogsa peger pe NRT 2000.679 H som et eksempel pe en omvendt bevisbyrde ved kausalitebvurd+

ringen efter en banks fqlbehaflede finansielle rfrgivning. Klare faglige ,eil giver grundlag for orn-

vendt bevisbyrde vedrsrerde kausalitet if. udtaldsen i TfS 2002.702 H og TfS 2002.703 H om ad-

vokatanwar ,or ikke at have redgivet en aktiemajoritetssalger om, at den (davarende) aktiehan-

delsafgifr, so.n han efter advokatefls rad sogte at spare ved at orndanne selskabet lil et anparbsel-

skab lige irden salget, kun kunne spares, hvis fidannelsen var lElt tilendebragt, dvs. g€nnem b+.

kendtgg,else i Statslidende. Hsjesteret udtale[ ]Ved en sadan klar advokatfejl kan der kun statue

res ansvarsfrihed, hvis det med en betydelig g€d af sandsynlighed ma antages, at der il&e er er-

sagssarnrnenhang rnell€rn lejl og tab"

at

at

at
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Det gores dermed galdende, at der er ersagssammenhang mellem Jyske Banks mangelfulde r6d-
givning og Storbierg Erhverv beslutning om at indga swapaftalen, idet Storbjerg Erhverv under ingen
omst@ndigheder ville have indgeet aftalen, safremt Jyske Bank pe behorig vis havde oplyst, omkring
de okonomiske risici ved aftalen.

Videre gores galdende, at det i overensstemmelse med ovennavnte retspraksis er Jyske Bank, der
har bevisbyrden for, at der ikke foreligger Arsagssammenhang, og at Jyske Bank ikke har loftet
denne bevisbyrde.

Det gores galdende, at Storbjerg Erhverv under alle omstandighedeme har loftet bevisbyrden for,

at der foreligger v@sentlige mangler ved Jyske Banks radgivning, idet Jyske Bank ubestridt har und-

ladt at veilede, ridgive om eller illustrere Storbjerg Erhverv okonomiske risiko, hvorfor Jyske Bank

skal tilpligtes at betale det i pastanden anforte bel6b.

5.10. Det gores yderligere galdende,

at Jyske Bank ikke over for Storbierg Erhverv har kategoriseret renteswap'en som et ho,i-risiko-

produkt og oplyst om risici forbundet med investering i renteswap'en,

en renteswap er et hoj-risiko-produkt, der stiller s@rligt skerpede krav til Jyske Banks rad-
givning og vejledning,

Storbjerg Erhverv aldrig har haft til hensigt at investere i et finansiell hoj-risikG produkt,

en renteswap efter sin art og karakter og okonomiske risici overhovedet ikke var egnet og re-
levant for Storbjerg Erhverv, hvormed Jyske Bank har forsomt at vurdere Storbierg Erhverv

okonomi, drifl og okonomiske fundament i strid med god-skik-bekendtgorelsen,

Jyske Bank i strid med god-skik-bekendtgorelsen (Bekendtgorelse nr. 686 af 20. juni 2007)

har fors6mt at oplyse, at der var etableringsomkostninger eller andre omkostninger, gebyrer,

provisioner, tillag eller lignende forbundet med swapaftalens indgaelse, og at det udgor en

vasentlig mangel ved radgivningen, at Jyske Bank undlod at oplyse, at der var etablerings-

omkostninger, hvormed Storbjerg Erhverv har krav pa tilbagebetaling af etableringsomkost-
ningeme,

Jyske Bank har handlet i strid med god-skik bekendtgorelsen (Bekendtgorelse nr. 126'l af 8.

december 2006) ved lkke at have oplyst, at swapaftalens markedsvardi fra starten var ne-
gativ. Dette er en veesentlig oplysning, som i overensstemmelse med bekendtgorelsen S 4,

stk. 't skulle have v@ret et vilk6r i aftalen,

Storbjerg Erhverv i hvert fald ikke er forpligtet til at betale etableringsomkostninger eller an-

dre omkostninger, gebyrer, provisioner, tillag eller lignende, ligesom markedsv@rdien ved

indfrielse for tid skal opgores uden indregning af konveksitet,

Storbierg Erhverv krav under alle omstendigheder kan modregnes over for Jyske Banks ho-

vedkrav,

at

at

at

at

at

at

22

47



at anbringenderne individuelt - og i hvert fald samlet - dokumenterer, at Jyske Banks radgiv-
ning og vejledning har v@ret mangelfuld og ansvarspadragende.

Det understotes (1) af, at Jyske Bank er underlagt en professionsansvarsnorm, hvormed
Jyske Bank er underlagt en skarpet culpabedommelse.

Det underst ttes (2) af, al de anfsrte anbringender individuelt - og i hvert fald samlet - do-
kumenterer, at Jyske Bank har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til galdende lovgivning

og almindelige god-skik-regler for pengeinstitutter og finansielle radgivere.

Det undBrst tbs (3) al at de anforte anbringender - i hvert fald samlet - ma karalderiseres

som grov tilsidesattelse af Jyske Banks forpligtelser i henhold til lov og almindelige god-

skik-regler for pengeinstitutter og finansielle r6dgivere, hvormed der ma stilles lempelige krav

til Storbierg Erhverv bevisbyrde.

5.11. Det gores overordnet g@ldende, at der ikke er indtrAdt retsfortabende for@ldelse.

5.11.1 lndledendebem@rkninger

lndledningsvis g6res galdende, at den retlige vurdering af sporgsmabt om for@ldelse er forskel-

lig i relation til de af Storbjerg Erhverv nedlagte pastande.

Det gore overordnede galdende, at kravet i medfor af den subsidi@re, mere subsidiare og mest

subsidiare pastand 1 samt pastand 2 - 3 ma anses at vare omfattet af Foraldelsesloven.

Derimod gores galdende, at kravet i medfor af den principale pestand 1 ikke er omfattet af For-

aldelsesloven, jf. lovens '1, idet der er tale om en ugyldighedsindsigelse, der ikke kan indeholdes i

Foraldelseslovens anvendelsesomrade, der i medfor af lovens S 1 omfatter "fordringer pa penge

eller andre ydelsefl.

N@rvarende processuelle indleg er derfor opdelt i henhold til de nedlagte pAstande, idet p6stan-

dene er som f6lger:

Pastand 11.1

1.1.1 Principalt

Jyske Bank tilplig es at anerkende, at deo med Storbjerg Erhverv indgeede aftale om renteswap - ref. W015785

med handelsdato den 15. juli 20oB er uforbindende br Storbierg Erhv€rv sebde6, at Stortierg Eftverv skal stilles

som om, at srapafralen ikke var irdgdet.

1.1.2 Subsidiert

Jyske Bank tilpligies at anerkende, at Stortierg Erhverv er berettilet til at optrave affale om rent+siyap - ref.

W015785 med hardelsdato dea 15. juli 2008 serEst 14 dage efler, at der fo.eligger en e.|de{il og upaankel dom i

n@^r@rende retssag, sebdes at hver part skal tilbagebetale de belob, som r6tte vere modtaget i tlenhold til af-
talen.

1.1.3 Mere subsidi@n
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Jyske Bank tjlpligtes at holde Sto.bjerg Erhverv skadeslose for Storbjerg Erhvervs okonomiske tab ,orbundet nt€d
attalen om rente$vap - ref. W015785 rned handelsdato den 15. juli 2008 med tilhorerde ramme- og [Entset-
nirEsaftder.

1.1.4 Mest subsidiart (sideordnel med rnere subsidiare pe$and)

Jyske Bank tilpl(rtes at tilbagebebrcr'eGbtte Sto.bje.g Erhvert6 reelle omkGtr ng€r forbundet rned indg6else af
renteswap - rer. W015785 med haridelsdato deo 15. juli 2008 rned tilherende ramme og par{sa8ingsaftaler-

1.2 Pa*and 2

Jyske Bank tilpligtes at tilbagebetsle/erstatte den af StorbjeQ Erhverv til enhver tjd betalte renteflErgind pa ren-

teswap - ref. W015785, der udgsr forskellen rnellem defl faste betalerente og betalenenten pA en tilsvarende
neutral interbankkontraK.

13 Pasbnd 3

Jyske Bank tilpligtes at brente det belob, som Jyske Bank skal betale til Stortierg Erhverv soryt lilbagebetalings-

krav/erstiatningskiav med sadvanlig paocesrente fra saggns anlag og til betaling sker.

5.11.2 Ad subsidiare, mere subsidiare og mest subsidi@re pestand I samt pAstand 2 - 3

5.11.2. 1 Foreldelsesfristens beregning

Det gores forst og fremmest galdende, at laneaftaler og swapaftaler er undedagt en 10 arig for-

@ldelse. Det bestyrkes ved, at renteswap'en blev solgt som et surrogat til et fastforentet lan.

Oet gores videre galdende, at for@ldelsesfristen, jf. lovbekendtgorelse nr. '1063 af 28. august

2013 om foraldelse af fordringer ("For@ldelsesloven') tidligst skal regnes fra tidspunktet for reali-

sering af Storb.ierg Efivervs okonomiske tab svarende til den negative markedsvardi.

Til stotte for at det er ansvar uden for kontrakt gores geldende, at der reelt er tale om et salg al et

finansielt derivat, ligesom det gores galdende, at Jyske Bank forsomte at redgive og veilede her-

om.

Det understottes af, at der pA Jyske Banks foranledning blev holdt et kort mode, hvor aftalen om

handel med afledte finansielle instrumenter blev indgaet, medens Jyske Bank efterfolgende uden

narmere radgivning indgik aftalen om renteswap.

Endvidere gores galdende, at den omstandighed at Jyske Bank i medfor af lovgivningen har et

radgivningsforpligtelse ikke kan ophoje eller kvalificere ansvaret til at veere "i kontrakf. Det er s6-

ledes afgorende, hvad der faktuelt passerede forud for aftalens indgaelse, og det gores galden-

de, at der reelt var tale om en salgssituation - og ikke en redgivningssituation.

Det underststtes af, at Jyske Bank givewis vil modtage et provenu i form af en uoplyst rentemar-
ginal. Der henvises herom til bem@rkningeme til Mangel nr. 2.

5.1 1.2.2 Suspension af foraldelsesfristen

24

Det gores galdende, at sagen omhandler ansvar uden for kontraK, hvormed foraldelsesftisten

skal regnes fra tidspunktet for realisering af Storbjerg Erhvervs okonomiske tab.
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(1)

For det tilfalde, at Retten matte finde, at foraldelsesfristen skal regnes fra radgivningstidspunk-

tet, gores det galdende, at foraldelsesftisten i medfor af suspensionsbestemmelsen i ForaldeF
seslovens S 3, stk. 2 var suspenderet ftem til Storbjerg Erhvervs henvendelse til advokat Soren
Narv Pedersen i 2012, eller i hvert fald ftem til tilpasningen af rammen for finansielle instrumenter

den 28. oktober 2010. ldet Storbjerg Erhverv indbragte sagen for Pengeinstitutankenavnet den

24. oktober 2013, som endeligt atuiste sagen den 18. juni 2014, er der s6ledes ikke er indfadt
foraldelse pa tidspunktet for indlevering af st@vning til Retten.

Det fremgar af For@ldelseslovens S 3, stk. 2 (min understregning)

St(.z. Var bdrirEshaveren ubekerdt m€d fordrirEen eller skyldnereo, regnes breldelsesrristen i st(. 1 fo.st fra den da0,

da tordringshaveren fik eller burde have faet kendskab herlil.

Det gores dermed g@ldende,

at suspension af for@ldelsesperioden betinges af, at Jyske Bank har ydet ansvarspedragende

radgivning og vejledning, og at Storbjerg Erhverv under hovedsagen har pavist mangler, der indi-

viduelt - og i hvert fald samlet - dokumenterer, at der var vasentligt fejl i Storbjerg Erhverv be-

slutn ingsgrundlag (Men96ls\,urderlng),

at foraldelsen var suspenderet frem til i hvert fald Storbjerg Erhvervs henvendelse til advokat

Soren Narv Pedersen i 2012, ellet i hvert fald frem til tilpasningen af rammen for finansielle in-

strumenter den 28. oktober 2010, (fidspunkt6t for ophor af utilr€gnelig widenhed),

at Storbierg Erhverv dermed i medfor af Foraldelseslovens $ 16, stk. 2, nr. 1, if. stk. l, har af-

brudt foreldelsen inden for den 3 6rige for@ldelsesfrist ved indbringelse af sagen for Pengeinsti-

tutanken@vnet den 24. oktober 2013,

at Storbjerg Erhverv dermed i medfor af Foraldelseslovens S 15, stk. 2, N. 1, if. stk. 1, har af-

brudt foraldelsen inden for den 1 frist fra Pengeinstitutankenavnets afgorelse ved indlevering af
stavning til Retten d.d. 145t 6",* * br6ld€ls€sfiist€n)

Ovenfor er de vasentligste mangler (Mangel 1 - 5) ved Jyske Banks rAdgivning og vejledning

noje beskrevet, og der henvises derfor hertil.

Det er gjort geldende, at Mangel 1 - 5 individuelt - og i hvert fald samlet - tydeliggor, at Jyske

Bank radgivning og vejledning over for Storbjerg Erhverv har varet mangeltuld og ansvarspA-

dragende.

(2)

(3)

(4)

(5)

Ad I Mangelsvurdering

)q

at foraldelsesfristen i medfor af Foreldelseslovens $ 3, stk. 2 fotsl lober fia det tidspunld, hvor

Storbierg Erhverv vidste eller burde have feet kendskab til, at der mate vare mangler ved Jyske

Banks radgivning og vejledning (Utilr€gn€lig wk snhed),
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Det bestyrkes af, at mangel 1 - 5 - i hvert fald samlet - m6 karakteriseres som grov tilsidesettelse
af Jyske Banks forpligtelser i henhold til lov og almindelige god-skik-regler for pengeinstitutter og
finansielle rddgivere, if. dag@ldende bekendtgorelse om god skik for finansielle virksomheder
(bekendtgsrelse ff. 1261 at 12. august 2006) S 5, stk. 3:

St(. 3 Radgivningeo skal tilgodese kundeas int€resser og give kurden et godt grundlag for at trafre sin besluf ng. Rad-
givningen skal vare rel6/ant reMseride og fyldestgorerde. Den finansielle virksornhed skal orientere om de risici, der er
relevanle br kunden,

Det kan lagges til grund,

al det ikke fremgik af pr@sentationsmaterialet eller Jyske Banks rAdgivning og oplysnin-
ger i ovrigt, at markedsv@rdien ikke ville underga samme endringer ved rentefald
henholdsvis rentestigninger og

al denne asymmetri/sk@vhed til okonomisk skade for Storbierg Erhverv var v@sentlig og

bestemmende for beslutningen om at indlade sig pi aftalen.

Med andre ord har Jyske Bank undladt at oplyse, at det okonomiske tab i tifalde af et rentefab pa

1 o/o er nasten dobbelt sa stort som ved en rentestigning pa 1 o/,.

Jyske Bank har saledes mod bedre vidende fotsomt at oplyse om asymmetrien/sk@vheden, og at
denne forsommelse individuelt udgor en retlig mangel, herunder en vasenflig mangel, ved verled-

ningen og redgivningen, hvilket blandt andet understottes af, at pengeinstitutter klart og uwetydigt
oplyser om asymmetrien/skavheden, if. bilag 8-12.

Det er hermed vist, at rentefolsomheden er et vigtigt risikoelement pA swapkontraKer. Derfor b6r
en konekt analyse af rentefolsomheden som et minimum vise det asymmetriske risikobillede for
kontraKer med forskellige lobetid.

Manglens vasentlighed bestyrkes af, at der er tale om en fejl/mangel, der var bestemmende for
Storbjerg Erhvervs beslutning om at indlade sig pa renteswap-aftalen. Det er almindelig antaget, at
der i sAdanne kundeforhold, hvor den ene part (Jyske Bank) er den professionelle og kyndige, me-

dens den anden part (bankkunden - Storbjerg Erhverv) er den ukyndige part, galder et afsvekket
kausalitetskav.

Til stotte henvises blandt andet til U.2000.2176H Ohrane, Commercialdommen). Dommen er om-
talt af lektor Peer Schaumburg-Mtiller og professor, dr. Jur. Erik Werlauff i U 2002 B 437, hvor det
anfores:

Domrnen kan vanskeligl hs€6 pA anden mfte end sorn et lemp€ligt krav til ersagssam.nenhang, ko.ntineret med

en ornvendt be\risforelse."

I U 2002 B 437 er der i Karnov, note 28 anfort (min understregning):

"Jl. Ktbtin Nomann Aarum i TR 2002 s, 239 f (Festskn io. Magnus AarbaH(e), s€Brligt s. 284, de. ogsA p€ger tte
NRT 2N0.679 H sn et ekserpel p6 en onvendt bevisbyrde ved kausalitet$/urdedngen efter en banks Ejlbehafre-

Klare faglige feil giver grundlag for omvendt bevisbyrde vedrgrende kausalitet, if. udtalelsende finansielle rAdgivning. -

to
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i TfS 2002.702 H q TfS 2002.703 H qn dvokatansvar fo( ikke at have radgivet en aktiemioritetsselger om, at den
(daverende) aktiehandelsafgifr, som han efrer dvokatens red sogte al spare ved at orndanns selskabet til et anpa.F
selskab lige inden salget, kun kunne spares, hvis omdannelsen var helt tilendebragt, dvs. gsnnem bekendtgsrelse i

Statstidende- Hojesteret udtaler: ,Ved eo sadan klar advokatfejl kan der kun slatueres anwarstihed, hvis det med en
betydelig grad af sandsynlighed rne antages, at der iu<e er ArsagssamrnentE q rnelle.n fejl 09 tab"

Det gores dermed galdende, at der er arsagssammenheng mellem de af Jyske Bank fejlagtige
oplysninger om blandt andet manglende beskrivelse af markedsvardiens reelle udvikling i kr.lsrc
og Storbjerg Erhvervs beslutning om at indge aftalen, idet Storbierg Erhverv under ingen omstan-
digheder ville have indgaet aftalen, safremt at Jyske Bank p6 behorig vis havde oplyst, radgivet og
vejledt om markedsvardiens asymmetriske udvikling.

Der henvises desuden til handelsbekreftelsen (bilag 1), idet Jyske Bank istrid med dag@ldende

God-Skik bekendtgorelse (bekendtgorelse fi. 1261 at 12. august 2006) har forsomt at oplyse, at
der var etableringsomkostninger eller andre omkostninger, gebyrer, provisioner, tillag eller lignen-

de forbundet med renteswaFaftalens indgaelse.

Storbjerg Erhverv blev tvartimod oplyst, at aftalen var uden omkostninger, jf. ovenfor

Jyske Bank har seledes mod bedrevidende forsomt at oplyse om disse direkte omkostninger

Det er gjort geldende, at denne forssmmelse individuelt udgor en retlig mangel, herunder en va-
sentlig mangel, ved vejledningen og radgivningen, hvilket understottes af, at pengeinstitutter klart

og utvetydigt skal oplyse om omkostningen, jf. blandt andet bilag 8 - 12.

Manglens vasentlighed bestyrkes af, at der er tale om en fejl/mangel, der var bestemmende for

Storbjerg Erhvervs beslutning om at indlade sig pe renteswapaftalen. For en narmere beskrivelse

af det lempede kausalitetskrav henvises til det det under "Mangel nr. 1" anfsrte.

Ad 2 UtilregnelE widenhed om manglemo

Det gores galdende, at Mangel 1 - 5 efter deres art og karakter ikke var konstaterbare for Storbjerg

Erhverv, medmindre ('l) Jyske Bank af egen drift oplyste herom, eller (2) Storbjerg Erhverv rekvire-

rede oplysningerne hos en fagkyndig.

Dertil bemarkes, at asymmetrien/skavheden (M8ng€l nr. 1) ikke fremgik af prasentationsmateria-

let, handelsbekraftelseme eller markedsvardiopgorelser eller andet tilgangeligt materiale.

Det samme er tilfaldet med omkostningerne ved aftalen (Mangel nr. 2), der heller ikke fremgik af
pr@sentationsmaterialet, handelsbekr@fielsen eller markedsvardiopgorelser eller andet tilgange-
ligt materiale.

Det gores dermed galdende, at Storbjerg Erhverv var i utilregnelig uvidenhed frem til Storbjerg Er
hvervs henvendelse til advokat Soren Narv Pedersen i 2012 - eller i hvert fald frem til tilpasningen

af rammen for finansielle instrumenter den 28. oktober 2010 - hvorfor der ikke var indtradt forel-
delse pa tidspunktet for indbringelse af sagen for Pengeinstitutankenavnet den 24. oktober 2013.

Der er saledes ikke indfadt foraldelse pA tidspunktet af indlevering af stavning til Retten, idet det-
te sker inden 1 ar fta Pengeinstitutanken@vnets endelige afgorelse.
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Til stotte for, at Storbjerg Erhverv var i utilregnelig uvidenhed frem til Storbjerg Erhvervs henven-
delse til advokat S6ren Narv Pedersen i 2012 - ellet i hvert fald frem til tilpasningen af rammen for
finansielle instrumenter den 28. oktober 2010 - gores det galdende, at det skal komme Storbjerg
Erhverv bevism€essigt til fordel,

(1) at Storbjerg Erhverv driver virksomhed uden indsigt og erfaring med komplekse finansielle de-
rivater, ligesom Storbjerg Erhverv i ovrigt ikke besad sagkundskab eller serlige forudsetnin-
ger for at kunne indse feilene/manglerne,

(2) at Jyske Bank besad den sarlige faglige indsigt i modsatning til Storbjerg Erhverv,

(3) at Jyske Bank er underlagt en professionsansvarsnorm, hvormed Jyske Bank er underlagt en
skarpet culpabedommelse, hvilket tillige ma tillagges bevismassig betydning til skade for Jy-

ske Bank i relation til vurderingen af, hvomdr Storbjerg ErhveN tidligst vidste eller burde have

kendskab til de enkelte forhold i den mangelfulde rAdgivning og vejledning,

(4) at Storbjerg ErhveN er i et kredifnessigt afhangighedsforhold til Jyske Bank,

(5) at Jyske Bank mod bedrevidende (forsat) forsomte at oplyse om asymmetrien (MangBl nr. 1)

og omkostningerne (Mangel nr. 2) samt de ovrige mangler.

Ovenstaende betragtninger finder blandt andet stotte i Brian Nygaard oswald, 'Fo@ldelse i pakis,
geneGl dol, 1. udgave, 1. oplag, 2008, hvor han pa side 84 og 85 har opstillet folgende kriterier, der
indgar ivurderingen af, om der foreligger utilregnelig uvidenhed om et krav:

styrkeforskellen mellem parteme

om serlig (faglig) indsigt er nodvendig

ressourceforbruget ved undersogelser af fordringens eksistens

sarlige kundskaber - eller mangel pa samme - hos kreditor

om kredilor matte have benyttet anden redgiver

Ovensteende kriterier understotter, at Storbjerg Erhverv var iutilregnelig uvidenhed om sit krav,

idet der var en ebenbar styrkeforskel mellem Jyske Bank og Storbjerg Erhverv.

Lempet bevisbyrde - Omvendt bevisbyrde

Det gores desuden galdende, at der generelt galder lempede b€viskrav til, hvomar der mette fore-

liggende suspenderende forhold, nar der er tale om fejl begeet ved professionel radgivning.

Det er almindeligt antaget, at bevisbyrden kan vendes, safremt Storbjerg Erhverv kan sandsynlig-
gore, at Jyske Bank sad inde med de oplysninger, der var nodvendige for at vide, om Storbjerg Er-

hverv havde et krav mod Jyske Bank.

Brian Nygaard Oswald,'Forauebe i paksis, gercrel def,1. udgave, 1. oplag, 2008, anlorer pA

side 87 og 88, at kreditor (Storb.lerg Erhverv) som udgangspunkt har bevisbyrden for, at der forelig-
ger utilregnelig uvidenhed, men at bevisbyrden kan vendes, safremt Storbierg Erhverv kan sand-

ao
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idet

synliggore, at Jyske Bank sad inde med de oplysninger, der var nodvendige for at vide, om Stor-
bierg Erhverv havde et krav.

Det gores galdende, at Storbjerg Erhverv med henvisning til de i hovedsagen anforte mangler,
herunder Mang€l 1 - 5, har vendt bevisbyrden i relation til foreldelsesspsrgsmalet,

Storbjerg Erhverv alene skal sandsynliggore, at der var fejumangler ved Jyske Banks rid-
givning og veiledning, hvormed det me overlades til domstolene under hovedsagen narme-
re at vurdere manglemes materielle og retlige indhold og betydning,

idet Jyske Bank besad den sarlige faglige indsigt i modsatning til Storbierg Erhverv,

idet Jyske Bank mod bedre vidende (tors@l\ forsomte at oplyse om asymmetrien (Mangel nr. 1)

og omkostningerne (Mang€l nr. 2).

Den lempede bevisbyrde understottes af lovfurshg nr. 165 af 28. Ebruar 2007 om brEldds€ af
brdringer (For8ldels6loven), pkt. 3.2. 1 . 3 (mine understregninger):

1...)
Udvalget finder, at rsbvildtarelse ligesofii efrer g@lderde retspraksis ikke gpnerell bor kunne pAberebes som su-
spensionsgrund, m€n ivisse serlige tilialde bsr anerkendes som suspensionsgrund. Udvalget har ikke anset det
for muligt at tomulere en regel, som pa tifredsstillende made afgrenser disse undtagelsestilblde. og udvalgel fin-
der derto(, at sperggnabt ofii, i hvilke tiltelde retsvildfarelse undtagelgsls kan alElendes som sulpeosiqlq-
grund, fortsat bgr vere overladt lil domstdenes aEorelse
Der henvises til belankningens kapitel Vl, afsnil2.6, hvor U.a. den geldende retspraksis vedrorende betydningen

al retsvildfarelse er beskrevet.

Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets synsponkter, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse med ud-
valgeb lo/udkast.

Der heovis€s til lovbrslagets S 3, sU( 2, og bemadoingem€ ilertil
(...r

Det er bestemt i lovforslag nr. 165 af 28. februar 2007 om foraldelse af fordringer (Foraldelseslo-

ven) vedrorende S 3, stk. 2, at (mine understregninger):

1...,
At den galderde suspensionsregel viderefores uandret, galder ogsa rned trcnsyn til sporgsnabt om beq/dnirEen aI
retsvildiarglse. Oel indebarer, at rBtsvildfarelse pe samme mAdg som efter gBldende ret fortsat kun undtagelsesvis vil
kunne anerkeMes som suspensionsgrund, f.eks. ved fejl beg6et ved profe!9llnel rAdgivning eller bistand i juridiske

sporgsnal og muligvis og6a i $fald€, hvor en myndighed i et kor*ret fifaEe har tEndlet i strid rned en i owigt aner-
kendt fortolkning dler administrativ praksis.

Der henvises i ovrigt lil pkt. 3.2-1.3 i lovb.slageb almindelige bemarkninger.

(...)

Videre fremgAr af BetEnkning nr. 1460 om r€vision af furaldsls€slovgivningen fta 2005 (mine un-
derstregn ing er):

,o

Retsvildfarelse som suspensionsgrund

(.-.)
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Det fremger af Betankningens kapitel Vl, afsnit 2.3.5, at

"So.n det narnere tremg6r af ahoit 2-6.3 nederfor, finder udyalget. at sporgsrnAlet om, hvoryidt rebvildlarelse undta-

gels€s1/is kan anerksndes som suspensio{sgrund, fortsal bgr overlades til domstdene. Disse vil s6ledes fo{bat kunne

anerkende suspension ved feil beqaet ved prole$sionel radgivning om iuridiske sporqsmal."

Det fremgar af Betankningens kapitel Vl, afsnit 2.6.1, sidste afsnit:

"PA baggrund af den overfor gennerng6ede praksis kan der f,astslas. at egentig retwildfarelse kun anerkendes som
suspeftsioosgrund efrer lgo&lovens S 3 i rneget begranset ornfarE. De ffeste at de omtalle afgorelse{, sor anerken-
der suspension, kan lorklares m€d, at der ikke har foreligget en egentig rebvildtarelse, men en laktisk vildfarelse eller
en uegentlig retsvildfarelse. Det erEste omrade, hvor retsvildfarelse med nogenlu nde sikkerhed anerkendes som su-

spensiqEgrund, er krav i anledning af teil b€g6et ved protessr:o.g radfivning eller ustand i ju,idiske sporgsnal, it
u.2004.955.O."

Derudover fremgar det af Betankningens kapitel Vl, afsnit 2.6.3:

"Sorn det frerngAr af gennemgangen ovenbr i afsnit 2.6.1, folger det al retspraksis, at 1908-lovens S 3 som den al!
overvejeMe hovedregel ikke giver mulighed lor at anse toreldelsen for suspende.et som fslge af retsvildfarelse hos
fo.drirEshaveren. En undtagelse i'a dette udgarEEpunK gelder toarcgendig ved iejl begAet ved p.ofussionel radgiv-

ning eller tistand iiuridiske sporg6rnAl, if. U.2004.955 O, oO muligvis ogsa i 6f2elde, hvor en myndigtEd i et konkret til-
t@lde har handlet i strid med en i swigt anerkendt {o.tdkning eller adminishativ praksis, if. U.1993.604 O.

Det nevnte udgangspunK kan i visse titfalde - navnlig ved lilbagesogningskrav mod det offeniige - umiddelbart fo-

rekomrne mindre rimeligt i betragtning af, at suspenslonsregelen skal tilgodese et henwn til fordrinqshaveren. Det kan

oosa an ores, at den ,oresEede ,orkortelse af 1908-lovens fiist pd 5 ar til 3 ar vil indebare en yderligere beskering af
kravene, samtidig med. at efl forkortelse af den abGolutte frisl fra 20 ar til 10 er i nogen grad vil formindske betenke-
lighedeme ved at anerkerde retsvildf,arelse sorn suspensio.Egrund.

Udvalget har pa denne bagg.und overvejet, om der er grundlag for at fores,e en udvidelse at muligheden for suspen-

sion. Ved overveielserne at dette sporgsrnal kan der tages udgangspunK i folgiende litEldegrupper: 1) krav rnod det
olfen0be sorn fslge at, at en regel eller adminisbativ praksis tilsidesattes som ugyldig, 2) krav rnod det offendige som
folge af, al der i det konkete tifalde er begeet fejl af juridisk karakter, 3) krav mgllem private so.n folge af en @rdring

af en hidtidig mangeerig praksis og (4) krav so.n tolse af fejl begaet ved professionel r6dgivning eller tistand ijuridiske
spsrgsnlAl."

(...)

Krav som fslge af iejl begad ved p.otessiorlel ,edgimirE eller bis{and i juridiske sporgsnal
Som det lremgSr af afsnit 2.6.1, er der praksis for, at retsvildfarelse kan anerkendes som suspensionsgrund ved krav i

anledning al fejl begAet ved professionel rfugivning eller bistand ijuridiske sporgsnel, jf. U 20U.955 O

Det iorekomrner efrer udvalgets ophttelse og6a rimeligt, at den, der rnodtager professionel radgivning vedrorerde ju-

ridiske sporgsmel, ogsa i relatioo til foraldelses.egleme har adgang til at peb€rabe sig, at den pag@Eende ikke var

eller burde have v€Bret bekendl med, at radgivnimen var b€tlaiet rn€d feil. Dette gelder, uanset om radgivningen
ydes af en offeatig ryndighed eller at en pdvat radgiver.

30

(...)

Samrnenfahing
Det kan efrer udvalgets opiattelse i*ke anbebles, at retsvildfarelse generelt skal kunne peberabes som suspensiorE-

srund. (...)
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Pa den anden side finder udvalget, at den eksisterende mulighed tor i visse sadige tilielde at anerkende retsvildfarel-
se som suspensionsgrund bor opretholdelse. Samtidig anser udvalget det ild(e for muligt at fomulere ea regel, so.n pa
tilfredsstillende mede afgr@nser disse undtagelsestilfElde.

Pa denne baggrund fnder udvalget, at der ikke bor Oennemfores realitebandringer p5 dette punK, hvilket indebarer.
at sporOsmabt om, hvorvidt retsvildlarelse undtagelsesvis kan anerkendes som , lortsat vil vare
overladt til domstolen€s afgsrelse. De. henvises til lovudkastets S 3, stk. 2, der med visse sproglige endringer videre-
farer 1908-lovefts S 3.

Domstolene vil herefrer brtsat kuffle anerkende retsvildtarelse som suspeGrlmsgrund i visse tifaldegrupper, eksem-
pelvis ved fejl begeet ved p.ofesrionel radgivning eller bistand ijuridiske sporgsmel, jt. U.20(x.955 O, og i tiltelde.
hvor en myndighed i el konket flblde har handlet i stid rn€d en i svrigt anerkendt fodolkning eller administrativ prak-

sis, jf. U.1993.6O4 O."

Den lempelige bevisbyrde ved feil begaet ved professionel radgivning understottes ogsA af Bo von

Eyben "FoealdeEe der turaldelsesloyen elzOOf ,1. udgave, 1. oplag, hvor han pa side 404-465
har anloi:

2.5.3.2. Radgivning orn rebsporgsrnal

Der gores undbgelse tra hovedreglen ved krav i anledning at ,bjl beg6et ved protessio.d radgiming eller tistand i

juridiske spsrgs.nal. Undtagelsen har lige sA lidt som hovedreglen tundet udtr)|,k i lovteksten, men beror pe, at den

retspraksis, som er blevet op.ethddt, ilke udelukkede suspensioo i sadige tilfelde, og at praksis og teori har anta-
get, al der ma 991es urdtaqelse ved radgiwrirE orn rebsporgsrnel. Det sarlige ved denn€ form fo{ retsvildhrelse

et, at den q fiemkaldt ved selve det ansvarspeiagende lo rdd. bt bF-t4tring, som (bl.a.) ligger bag hovedreg-

len - at fordringshaveren selv kunne have taget iniliatjv til at fa rebspsrgsrnabt aklaret, og at reglen skaber incita-

r€ot herlil - kan ikke anfores o/er for den, der har sogt prolessiorEl tistand om rtogimir€ i rebsporg$nal. Pro-
fessionsan$raret herom skal jo net@ sikre, at man kan stole p6, at rAdgivnirEen lever op til p{otessionsslandarden,

og at man kan derbr ikke iomuftiJN,is henvise den, der har sogt rAdgivning, til at fa afidaret, om dette er tilteldet.
Nagtelse af suspensioo ville derbr vare ensbetydende med en serlig begransning i ansvaret for redgivning om
retsspo.gsnal i fortpld til redgivning orn alt andet
Undtagelsen Hr sdvsagt kun betydning, hvis redgivereo faktisk iFalder ansvar to. radgivningen, og der dedor kan
ggres ershhingEkrav galdende mod vedkomrnende

Retsvildfarelse som suspensionsgrund har ligeledes klar stotte i Brian Nygaard Oswald foraldel-
s€ i pral(ais, generel d6f, hvor han indgaende har kommenteret U.20U.955O. Det fremgar af side

81 (min understregning):

l(onklusionen er sabdes: Suspension bliver lilladt ved retsvildturelser. ner der er tale orn tejl begaet v4!gq@io-
nel radgivning eller bistand ijuddiske sporgq!ry!!."

Det gores dermed galdende, at der ved feil begaet ved professionel radgivning galder et endog

meget lempeligt beviskrav til, hvornar der matte foreligge suspenderende omst@ndigheder, hvor-

med Storbjerg Erhverv har lofret bevisbyrden for, at foraldelsen var suspenderet frem til Storbjerg

Erhvervs henvendelse til advokat Ssren Narv Pedersen i 2012 - elle/. i hvert fald frem til tilpasnin-

gen af rammen for finansielle instrumenter den 28. oKober 2010 - saledes at der ikke var indtradt

foreldelse pA tidspunktet hvor sagen blev peklaget til Pengeinstitutankenavnet, ligesom der ikke

er indtradt foraldelse pe tidspunktet for indlevering af stavning til Retten.

Retspraksis

Det lempede beviskrav til suspension af for@ldelsesfristen i titf@lde af fejl begiet ved professionel

rAdgivning har klar stotte i praksis. Det fremgar blandt andet af folgende domme/afgorelser:

31
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I FED19S7.1958c, fandt Ostre Landsret, at et erstatningskrav for tab forvoldt ved fejlagtig momsbe-
regning ikke var for@ldet, idet skadelidte forst i forbindelse med sit revisorskifte, og den efterfol-
gende undersogelse, der afslorede, at der var begaet fejl, havde veret i stand til at rejse kravet.

I FED1997.8780 fandt Ustre Landsret, at for@ldelsesfristen for en bankkundes erstatning begrun-
det i dadig radgivning ved formueforvaltning lob fra det tidspunkt, hvor kunden over for banken
havde rejst kritik og spurgt, om den hidtidige aktivitet burde koste banken penge.

I T882006.87O fandt Ostre Landsret ikke, at der i medfsr af andelsbogligforeningslovens S l6 var
indtredt for@ldelse, idet nogle kobere af et andelsbevis, der havde betalt en for hoj pris, ikke vidste
eller burde kende til sit krav, idet Ostre Landsret udtalte:

'Henning og Lis Hansen, d,er ved kobet al aktiare alene modtog en standardleiekontrakt og sercste ars.egnskab
for selskabet, findes hverken ved i august 2002 at have set Oan-Eiendomrne A/S'skrivelse af 5. juli 2002, der end

ikke antydningsvis omtaler andelsboligrforeningsloven, eller ved omking samme tidspunK at have hort rygter om en
sag orn prislastsattelse af akiier i selskabet, at have hafr eo sedan anledning til ai anlagge sag efter andelsSolig-

foreningsloven S 16, at foraldelsesfristen bot lebF- ha dette tidspunll. Fo(aldelsesfrislen kan sebdes tidligst lobe
fta generalforsamlirEen den 30. september 2N2. He|flte/- er Henning og Lis Hansens tilbagebehlingskrav ikke

foraldet."

I U.2m4.955e, bevirkede en kommunes manglende radgivning om invaliditets ydelse, at borgerens

erstatningskrav ikke var foraldet, idet Ostre Landsret fandt, at borgeren ikke pA noget tidspunkt
havde modtaget vejledningen, og at borgeren forst flere ar efter i kraft af den vejledning, som han

fik af socialforvaltningen i en anden kommune, blev bekendt med, at borgerens helbredsmassige
forhold sandsynligvis medforte, at han var berettiget til en invaliditets ydelse. Dermed ansa Ostre
Landsret foraldelsen for suspenderet frem til modet hos socialforvaltningen i en anden kommune.

5.11.3 Ad Pasland 1 - principale

Pistanden er en ugyldighedsindsigelse, der understottes af anbringendeme i hovedsagen. De be-
rende ugyldighedsbestemmelser efter almindelige aftaleretlige principper, og som er indarbejdet i

Aftaleloven er SS 30 (svig), 31 og 36.

Mangel 1 - 5 er de primare/vasentlige ugyldighedsgrunde, idet Jyske Bank blandt andel mod bed-
re vidende (lorcal) forsomte at oplyse om asymmetrien (Mangel nr. 1) og omkostningerne (Mangel

nr.2).

Denne retlige vurdering har klar ststte i dom af 12. februar 2014 fra Retten i Viborg, der er sam-
menlignelig med nerverende indsigelser, hvor en kunde fik medhold i, at den omhandlede rente-

swap var uforbindende for kunden, jf. bilag 16.

I U.1993.604S fandt Ostre Landsret, at en grundeier havde krav pa tilbagebetaling af en dak-
ningsafgift, som en kommune uberettiget i arevis havde opkravet. Foraldelsesfristen var suspen-

deret frem til og med tidspunktet, hvor grundejeren tilf@ldigt blev bekendt med, at den omhandlede

eiendom ikke var afgiftspligtig. Ostre Landsret fandt saledes, at grundeieren havde varet i und-

skyldelig uvidenhed om sit tilbagebetalingskrav, hvormed der ikke var indtrAdt for@ldelse.
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"Banken var i 2006 so.n finansiel virksornhed omfattet af deo da\rarende bekerdtgorglse nr. 1046 af 27. oktober

2004. Oennes S 5, stk. 3, var salyd,ende: 'Redgivningen s*al tilgod€se kunderE int€resser og give kunden et godt

grundlag for at tsaffe sin besluhing. Radgivningen skal vare relevanl, reMsende og fyldestgorende. (Banken) skal

orieotere om de risii, der er relevante br kunden.'

€n behotig radgivning skulle ogsA omfiatte det irtDld, at refltesvrappen havde en stor kursfolsomh€d ved renlefald

og derved kunne fa en negativ rnarkedwerdi at betyde{ig slonelse, sorn kunne kraves betalt af banken, safremt

den negatjve rnarkedsvardi blev stone end 6.825.000 k., og at re.{estiappen ikke nodvendilvis kunne indfris lil

kurs 100. Det mAtte i den fortnndelse da kErt for banken, at fo{eoingen ikke havde rsalistiske muligheder br at af-

vikle geld af en sgdan sto.relse."

"En rentesrrap mA betragtes sorn el korndberet finansielt produkt, som de fleste vil have svart ved at forsta indM-

det og konsekvenseme af. Der pahvilede derfor banken en sartig forpligtelse lil ikke blot at redegore korrekt og fyl-

destgsrende, rnen tillige at sikre sig, at rorenirEens reprasentanter havde fordaet radgivningen."

"uanset om side 14 og 15 i bankens prasentationsmateriakg pa modet den 14. marts 2005 blev udleveret, kan dette

materiale ikke anses egnet lil i tilstrakkelig tydelig grad at oriente.e rn€dlemrneme at andelsboligforgningens besty-

relse - som det rne lagq€s til grund ikke besad sad(re forudsahinger to( at kufile forstA plancfEme - om de oven-

nevnte rofhold, som det i alt faE pahvilede bar*eo at r#give om."

Retten finder herefrer, at bar*ens redgivning ikke opryEte kravene i bekendtgorelsens S 5, slk. 3, rnen var behaftel

ined s&anne rnangler, at foreningen ma ans6 beretiget tl at opfEve den renteswap. so.n rAdgivningen omiatt+

de, med tilhorende serviceaftale."

Dommen understotter dermed Storbjerg Erhvervs anbringender om ugyldighed i narvarende sag.

Det gores galdende, at en ugyldighedsindsigelse ikke er omfattet af foreldelse efter reglerne i

Foraldelsesloven.

Det fremgar sabdes af Foraldelseslovens S 1, stk. 1, at (min understregning)

"Fordnnger pa penge eller andre ydelser foraldes ener regleme i denne lov, medmindre andet fglger af s@dige be-

stemmelser om foreldelse ianden lov."

En ugyldighedsindsigelse falder dermed uden for For@ldelsesloven, jf. lovens S 1, hvilket har klar
stotte idom afsagt den 3. luni 2014 i sag nr. BS 3A-1660/2013 (bilag 18).

Defte anbringende har ligeledes klar ststte i U.1969.9530, hvor en forsikringstiager var berettiget til
at ophave en 1o-irig syge- og ulykkesforsikring ved modtagelsen af pr@mieopkravning for 2. ar,
idet policen indeholdt us@dvanlig og byrdefulde vilkar, som ikke var fremhavet i begaringen eller
pi anden mAde.

33

Det bemarkes, at retten var b€kladt med tre juridiske dommere, der i relation til rentefslsomhe-
dens betydning blandt andet i sin begrundelse har anfort:

58



Dommen er kommenteret i Bemhard Gomard, 2. udgave ved Torsten lversen, 3 del, side 264, hvor
dommen anvendes som et eksempel pa, at reklamation ikke er pakrevet ialle titfelde, idet det
fremg6r:

"Relda.nation er dog ikke pakevet i alle tiliDlde, navndig ikke v€d svig, uddyttelse eller lign. dler vasentig ind-
holdsrnangler. - . "

Videre er pa side 265 anfo(

'Der er i almindelighed kun pligt tjl at reldamere over for en misligholdelse, sorn keditor kunne eller burde have oP
dagel. Der galder en tilsvarerde regel om suspension at (den korte) foraldelse p5 grund af keditors undskyldeligE
(utilregnelige) uvideolEd orn sit krav efrer FOL S 3, stk. 2.

Der er sebdes en direkte kobling mellem ovennavnte reklamationsregel og for@ldelseslovens su-
spensionsregel.

Eftersom renteswap'en er et komplekst hoi-risiko-produkt, der i medfsr af bekendtgorelse om risi-

komerioing af investeringsprodukter (bekendtgorelse nr. 345 af 15. april 2011) kategoriseres som

finansielle derivater "hvor der er isiko for at tabe mere end det investerede belob, e er prudukw-
per, som er vanskelige at gennemskud gores det galdende, al renteswap'ens kompleksitet og

uoverskuelighed understotter, at Storbierg Erhverv frem Storbierg Erhvervs henvendelse til advokat
Soren Narv Pedersen i 2012 - ell€/- i hvert fald frem til tilpasningen af rammen for finansielle in-

strumenter den 28. oktober 2010 - var i utilregnelig uvidenhed om sit krav.

Dette anbringende har klar ststte i U.1979.160H, hvor en skatteborger fik medhold i, at borgeren ik-

ke var afskaret fra at gore geeldende i en skattesag, at hun ikke var forpligtet ved den etablerede

"skatteordning", selvom hun ikke tidligere end sket havde gjort indsigelse.

Dommen der omtalt i Lennart Lynge Andersen m.fl.: "Altal€r og mellemm6nd', 3. udgave, side
155, hvor det er anfsrt:

U.1969.9530 og ovennevnte udlagning i Obligationsret, 3.del understotter, at Storbierg Erhverv

ved henvendelse til advokat Soren Narv Pedersen i 2O'12 - eller i hvert fald tidligst ved tilpasningen

af rammen for finansielle instsumenter den 28. oktober 2010 - kunne eller burde have opdaget de

ovenfor beskrevne mangler ved beslutningsgrundlaget, hvormed det fastholdes, at Storbjerg Er
hverv krav i medfor af pAstanden ikke er for@ldet.

For det tilfalde Retten matte finde, at reglerne i For@ldelsesloven finder anvendelse, gores det i

overensstemmelse med det under pkt. 3 anforte, galdende, at foraldelsesfristen var suspenderet
frem til i hvert fald Storbjerg Erhvervs henvendelse til advokat Soren Narv Pedersen i 2012 - eller i

hvert fald frem til tilpasningen af rammen for finansielle instrumenter den 28. oktober 2010 - sAle-

des at der ikke var indtradt for@ldelse pa tidspunKet for sagens indbringelse for Pengeinstitutan-

kenavnet, ligesom der ikke er indtradt foraldelse p6 tidspunktet for indlevering af stavning til Ret-

34

Do.nrnen tidrager derrEd til at fasttrolde, at det er en meget konkret b€domrndse, som er afusrende for, om en
loftegiver mister/har mistet adgarEen til at peberabe sig ugy'diqhed som folge af nEnglende reklarnation - det var i

ikke ringe grad ordningens uoverskuelighed, sorn forte til, al klienten ikke blev anset for retigt foIpligtet over ior ad-

vokaten, og der ndtte derfor udvisgs varEomhed med at bringe netop synspunKet manglende reklamalion til anven-

delse.
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ten, idet dette sker inden 1 5r fra Pengeinstitutanken@vnets afgorelse. Der henvises i det hele til
det ovenfor anforte.

5.11.4 Ad Pastandene isin helhed - Modregning

For det tilfalde, at Retten mafte finde, Storbierg Erhvervs krav som udgangspunkt matte vare
foreldet i medfor af Foraldelseslovens S 3, stk. 1, ligesom Retten matte finde, at foraldelsesfri-
sten ikke mAtte vare suspenderet i medfsr af Foreldelsesloven S 3, stk. 2, gores det galdende,
at Storbjerg Erhvervs krav kan modregnes Storbjerg Erhvervs tilbagebetalingsforpligtelse i hen-
hold til det underliggende laneforhold og den til enhver tid varende negative markedsvardi, idet
Storb.ierg Erhverv i medfor af For@ldelseslovens S 24 er berettiget til - i det omfang Storbjerg Er-
hvervs erstatningskrav ikke mefie overstige Jyske Banks tilgodehavende mod Storbierg Erhverv -
at modregne med en foreldet fordring.

For det titfeelde, at Retten matte finde, at Storbjerg Erhverv krav pa erstatning er for@ldet, gores

det galdende, at betingelseme for modregningen i medtor al For@ldelseslovens S 24 er opryEt,

hvormed Storbjerg Erhverv har en retlig interesse i at fa sagen taget under pakendelse.

Foraldelseslovens S 24 bestemmer, at

"tJanset Mringens foraldelse bevarer tordringshaveren atElt modregningsret og ret til rnodregning over lor krav,

som udspringer at det samme retsfo.hold, 09 som er stiftet, inden foraldelse indtradte."

Foreldelseslovens $ 24 indeholder 2 kumulative betingelser for, at Storbjerg Erhverv kan modreg-

ne med et foraldet krav.

(1) Det er en betingelse, at Jyske Banks krav pa tilbagebetaling af laneprovenuet og Storb.ierg Er-

hverv erstatningskrav udspringer af samme retsforhold (konneksitei.

(2) Det er derudover en betingelse, at Jyske Banks krav (hovedkravet) er stiftet inden det tidspunkt,

hvor foreldelsen af Storbjerg Erhverv krav (modkravet) indtradte (srl|elsestidspunktel.

Ad 1 Konneksitet

Safremt Retten ma$e lagge til grund, at Jyske Bank faKuelt radgav og vejledte om Storbjerg Er-

hverv okonomiske forhold, gsres det galdende, at ridgivningen dermed burde have omfattet en

egnethedsvutdering, der blandt andet skulle indbefaftede renteswap'ens tilpasning til de underlig-
gende lan, herunder blandt andet lanenes sammensatning, struktur og afdekning.

Det bestyrkes af, at renteswap'en blev solgt som et sunogat til et almindeligt fastfonentet obligati-
onslin.

35

Det gores galdende, at krav i medfgI ef laneengagementet og renteswap'en udspringer af det
samme retsforhold (konneksitet), idet renteswap'en havde til formal at afdakke det underliggende

len, hvormed der er en direkte og naturlig sammenheng mellem laneforholdet og renteswap-

aflalen og dermed den mangelfulde og ansvarspadragende redgivning som Jyske Bank ydede.
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Det gores dermed geldende, at Jyske Banks tilgodehavende pa tilbagebetaling af laneprovenu og
Jyske Banks krav pA betaling af negativ markedsveerdi samt Storbjerg Erhverv erstatningskrav i an-
ledning af den mangelfulde radgivning har en sedan falles oprindelse og sammenknytning, at der
foreligger konneksitet.

Det gores saledes galdende, at der foreligger behorig konneksitet mellem partemes gensidige for-
pligtelser.

Det bemarkes, at der tillagges en udvidet adgang til modregning med modkrav, der har en falles
oprindelse med hovedkravet, desuagtet at fordringen ikke matte hidrore fia samme gensidigt be-

byrdende aftaleforhold.

Jf. hertil blandt andet til Bemhard Gomard, obligationsret 3. del, 2. udgave ved Torsten lversen, 1.

oplag, 2009, punkt 5.1.3, side 237:

"5.'1.3. Der bestAr i et vist o.ntang en udvidet adgang til rnodregning rned fordringsr. der har en blles opIindelse, if.
Bo Von Eyben m.fl.: Obligation$el ll side 161ff. Oet kraves ikke, at der er krav pe ydelse og vederlag itslge samme
gensidigl bebyrdende kont'akt, rnen er samrE *nyttet pA en anden rnide. (...)"

Det understottes afden ledende dom pa omradet U.1954.977H.

U.1954.977H omhandler en skyldner (en kober), der under en af selgeren anlagt retssag om beta-
ling af restkobesummen pestod frifindelse under henvisning til, at han havde et storre modkrav i

form af et erstatningskrav i anledning af mangler ved de leverede mursten. Dette krav ansSs for at
veere for@ldet. Kravet pa kobesummen var derimod ikke for.eldet, fordi koberen havde udstedt et
g@ldsbevis for kravet pa restkobesummen, der udgjorde en anerkendelse af denne skyld. Dommen
fastslog, at for@ldelsen af koberens erstiatningskrav ikke var til hinder for modregningen, da begge
krav havde deres oprindelse i aftalen om levering af mursten.

Bo von Eyben "Foraldolse efrsr forEldebeslovon at m07", side 997 anforer ligeledes, at der gal-
der en udvidet afgang til modregning med fordringer, der har en f@lles oprindelse:

"Konneksitetsbegrebet omfatler imidlertid - ogsa i deflne relation - ikke kun sAdanne iormer for oprindelsesfalles-
skab. men ogsa tffalde, hvor kravene blot udspdnger af samme retsfofiold. Ligesoan i andre relationer, hvor rnod-

regningsadgarEen udvides ved kmneksitet kan den nernere afgrasoing af dette lgsere krav til oprindelseslalles-
skabet give anledning lil tvM,

Det er dermed antaget, at konneksitetsbegrebet almindeligvis fortolkes ganske bredt. Der henvises

iden forbindelse til betankning 2003, nr. 1426 - Frist og foraldelsesregler pa skatte- og afgiftsom-
radet pK. 4.2.4.2.3, hvor det i relation til Selskabsskattelovens $ 35, stk. 1, nr. 3 er anfort (min un-

derstreg n ing ).

dekker over ret ,orskelliga(ede former for oprindelses{@llesskab. Oprindelsesf@llesskabet kan beste i, at fordrin-

g€rne gAr ud pe ydels€o og rnodyd€lsen efrer eo g8rlsidigt bebyrdende kont"akt eller pa dele deraf- Men konneksitet

vil f.eks. ogse toreligg€ rnellein lonkrav og krav orn afregning at beboede midler dler eBtahing br skade pe ar-

bejdsgiverens lirE og rnellern urxreftoldskrav 09 sagsornkcbringar i en retstvisl orn laavet

36

Et kooneksitetsbegreb kerdes blandt ardet inden fo. obligationsetten om rnodregning rned konnekse iorddng€r-

Her define@s konnekse fordringer som fodringer, der er op6t6el i kraft af samme retsfo{tDld. Betegnelsefl konneks
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P6 baggrund at det netop anforte, synes udh/td<et ,direkte folge( $avrere end udtsykiet konneksitet. I konneksi-

tetsbeo rebet liooer aleae, at kravene skal have samme oprindels€sliallesskab, mens der i udtrykket ,direkte tolge(

synes at ligge, at en reguledng i et gr rnedforer kons€kvensand.inge{ i et ardet Ar vedrgrende samne ,odpld. Med

den tidligere besteornelse i SSL 5 4, stk. 3, in mente, ma abne direkte korEekvensandringer vare qt!futet, og der

syrEs ilike i bernartningerne at vare noget, de. Wer pa, at dette skulle vare det samme som det hngl videre be-

greb konneksitet"."

Videre henvises til Foraldelseslovens S 24, note 196 (Kamov):

Seglen gsr undtagelse i'a hovedreglen i de titfalde, hvo. kravene var konnekse, eller hvor modregningsadgangen

var aftalt, il sorn eksemp{er pa kooneks rnodregning U 1954 977 H og T:BB 2005 597 (voldgifrskerdelse), hvor koo-

neksiteten beroede p6, at kraveoe udsprang af samrne gensidigt bebyrdende kootraktfortEld. Konneksitetsbegrebet

er imidledid b.edere erd dette, ldet del er lilstralkeligt, at kraverE vedrorer samme rebfodpld, jf. Bo von Eyben ll

408 og P.M- Jensen: Konneksitet (2007) t76 fi."

Storbjerg Erhvervs modregningsadgang understottes derudover af betankning 1983, nr. 983 om

betalingsstandsning, punkt 8, 2. afsnit (min understregning):

Den udvidede rnodregningsret er imidlerijd n@ppe begranset til gensidige kofltrakt<rav eller til gensidige krav i lo-

bende konhaktfofiold. Begrundelsen for at medtage andre liltalde, hvor der be$er en vis narnere indbytdes br-
bindelse mdlem partemes fordringer, kan kun findes i almiMelige retfardighedsbetragtninger. Det er urimeligt, om

keditor skulle indbetale hele det slq/dige belob til boet hvis han al et tjlgodehavende, der kan sig€s at indga i

samm€ rrnellemvarende(. kun ville fa dividende. Ubestemtheden i konneksitetsbes.ebet ebner et vist sfrillerum for

domstdene til at finde lrern til rimelige resullater."

Ad 2 Stiftels€stidspunhet

Det er almindelig antaget, at stiftelsestidspunktet for en fordring iform af et Bn eller en kredit er
tidspunKet for laneaftalens indgAelse.

Tordring pa hovedstolen i henhold lil et En eller en kredit er ikke ornrattet af i908]oven, if, opregnirEen i lovens S

1, sU<. 1. modsahingsvis. Sadanne fordring€r er sAledes undergivet den 2GArig€ for@ldelse efter Danske Lov 514-
4. Fristen regnes fra sttftelsestidspun ktet, hvilket for lan vil siqe tidspu nktet for ldneaftalens indsrelse."

5.12 Ad pastandene isin helhed - lkke indtradt passivitet

Det bestrides, at Storbjerg Erhvervs krav matte vare bortfaldet p6 grund af passivitet.

Det gores sAledes overordnet galdende, at de i pkt. 5.11.2.2 anlsie anbringender til stotte for, at
der ikke er indtradt foraldelse i hvert fald medforer, at der ikke er indtradt retsfortabende passivitet.

,l'.f

Til st@tte herfor henvises til betankning nr. 1460 om revision af foraldelseslovgivningen lG 2005,
kapitel Vll, punkt 3.1, 2. afsnit (min understregning):

For det titfeelde at retten matte finde, at der ikke er indtradt retsfortabende foraldelse, gores det
overordnet galdende, at der ud fia samme begrundelse ikke er indtradt retsfortabende passivitet.
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Det er almindeligt antiaget, at der skal reklameres inden imelig tid, idet indsigelserne i modsat fald
kan fortabes. Der henvises blandt andet til U.20128.437, hvor advokat, dr.phil. Jens Ravnkilde har
anforl.

"Udgangspunktet hedder, at der skal reklameres inden rimelig tid over .etsbrud over ior savel godboeide som ondbo-
eode skydnere'

Jens Ravnkilde har pA grundlag af indgaende analyse af retspraksis opstillet en rakke retningslin-

ier med betydning for passivitets vurdering.

Det tillegges forst og fremmest betydning om,

(1) skyldneren er i ond tro - dvs. om Jyske Bank var bekendt med grundlaget for indsigelserne,
(2) den berettiget vidste eller burde kende til indsigelserne (rettigheden) - dvs. om Storbjerg

Erhverv var bekendt med grundlaget for indsigelserne.

Ad 1 - Jyske Bank i ond tro

Det gores galdende, at Jyske Bank var bekendt med mangel nr. 1 - 5

Det gores g@ldende, at det matte sta Jyske Bank klart i sin egenskab af professionel finansielred-

giver, at mangel 1 - 5 beroede pa grundlaggende og faKuelle feil og mangler ved veiledningen og

redgivningen.

Det fremgar af artiklen, at der normalt skal endog meget lang tid til fsr, at domstolene bor fastsE, at
et krav mate v@re fortabt ved passivitet. I artiklens afsnit 2, nr. 1 er fastslaet:

"l denne gruppe af sager er der irEeo frister for fremlgrelsen, tvortor tordringen overlever selv SrelarE passivitet."

Dette kan bedst illustreres med henvisning til U.2003.2372H

Dommen omhandler krav pe kompensation for personskade som forste gang blev fremfort 16 ar ef-

ter skadeforvoldelsen, som fandt sted 1983. Hojesteret udtalte, at gemingsmanden for straffesagen

i 1984 vidste, at forureftede havde lidt alvorlig skade, og derfor mane sige sig selv, at der kunne

komme et krav pe erstatning, hvormed kravet ikke var bortfaldet ved passivitet.

Ad 2 - Sbrbjerg Erhven, i utilr€gnelig uvidenhed om grundhget for indsigebeme

Der henvises til det under pkl. 5.11.2.2 anforte, idet det gares galdende, at Storbjerg Erhvervs

manglende viden eller burde viden omkring mangel 1- 5 medforer, at der ikke er indtredt retsforta-

bende passivitet.

Jens Ravnkilde sondrer i U.20128.437 mellem forsatlig og uforsetlig passivitet. Han har iafsnit 4

anfort, at passivitet begrundet i dadig radgivning eller utilregnelig (og sdgar tilregnelig) ukendskab

til kravet ikke betragtes som forsatlig.
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Det fastholdes, at Storbjerg forst ved henvendelsen til advokat Soren Narv Pedersen i 2012 - ellet i

hvert fald tidligst ved tilpasningen af rammen for finansielle instrumenter den 28. oKober 2010 -
blev bekendt med de mangler, der danner grundlag for n@rvarende sogsmal.

Videre gores galdende, at Storbjerg Efiverv ved indlevering af st@vning til Retten iViborg d.d. ik-

ke har fortabt sit krav ved passivitet. Dertil bem@rkes, at der i den mellemliggende periode varet
konesponderet med Jyske Bank, hvor Storbjerg Erhverv klart og uwetydigt har gjort sit krav g@l-

dende, ligesom Storbierg Erhverv i den mellemliggende periode ud fra en okonomisk betragtning

var nodsaget til at ansoge om retshjalpsdakning, hvorefter Storbjerg Erhverv uden ugrundet op-

hold efter retshjalpstilsagn indleverede stevning til Retten i Viborg.

Ovenstaende bestyrkes af Jens Valdemar Krenchel i U.20008.180, hvor det i relation til passivitets-

vurderingen tillagges betydning, om:

(1) fordringen er tilstrakkelig klar (klarhedsmomentet),

(2) uvidenhed,
(3) skyldgrunden er uklar.

Ad 'l - Klarfiedsmomentet

Jens Valdemar Krenchel har i afsnit 3.1.2 anfort:

"Hvis savel keditor sorn detitor faktisk ved, at et ldart fa$daet kav be$ar, synes en passivitet over for inddrivelsen af
kravet ikke at kunne tillagges virkning- En kreditor kan allid indrgfime sin debitor hensland, ligesorn andre taktorer

kan lore lil, at keditor ikke for narverende tager initiativ til at kr@ve fordringen indftiet. Er pa.tern€ videode om kra-

vets eksistens, giver >> 183 >> keditors rnanglende pakrav o.n optyldelse ikke debitor grund tji at tro, at kravet ikke vil

blive gjort galderde pa et senere tidspunkt. Rettefl til at fa tibag€betalt et En a, penge kan sAledes ikke fortabes pga.

passivitet rned et pgkrav om tilbagebetaling alene, jt. UfR1999.5220."

ldet der henvises til det iovenn@vnte pkt. 5.11.2.2 anforte fastholdes, at Storbierg Erhverv frem til

henvendelsen til advokat Soren Narv Pedersen i 2012 - eller i hvert fald frem til tilpasningen af
rammen for finansielle instrumenter den 28. oktober 2010 - ikke vidste eller burde kende til grund-

laget for sit krav mod Jyske Bank, hvormed der med henvisning til klarhedsmomentet ikke er ind-

tredt retsfortabende passivitet.

Ad 2 - Uvidenhed

" Tilsvarende vil krBditor ior det pasEede kra\6 widenhed om kravet rnedfs.e, at der sa meget desto rnere ikke kan

udvises passivitet d€rom. Man kan ikke udvise passMtet over br et krav, som man ilke kefider eller burde kende

eksistensen af, if. UIR 1 989. 1 01 6 H -

I U.1998.1016H blev der i medfor af So- og Handelsrettens premisser ikke stratueret passivitet, idet

So- og Handelsretten alene tillagde partens forklaring om, at han troede, at han ogsa fik licens af
nogle andre produKer, hvormed So- og Handelsretten og efterfolgende Hoiesteret lagde til grund,

at der ikke var indtrAdt passivitet.

Jens Valdemar Krenchel har i afsnit 3.1.3 anfort:
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Det gores galdende, at Storbjerg Erhverv frem til henvendelsen til advokat Soren Narv Pedersen i

2012 - eller i hvert fald frem til tilpasningen af rammen for finansielle instrumenter den 28. oktober
2O1O - var i utilregnelig uvidenhed om sit okonomiske krav, hvormed der ikke er indfedt retsforta-
bende passivitet.

Ad 3 - Skyldgrund€n er klar

Dette moment har sammenhang med Storbjerg Erhvervs uvidenhed om sit krav, idet det ogse her

er afgorende, hvomAr Storbjerg Erhverv vidste eller burde vide, at de havde et krav mod Jyske

Bank.

Der henvises igen til det ovenfot anfafte, Storbjerg Erhverv forst vidste eller burde kende til sit krav

ved sin henvendelse til advokat Soren Narv Pedersen i 2012 - elleI i hvert fald tidligst ved tilpas-

ningen af rammen for finansielle instrumenter den 28. oktober 2010 - saledes at der ikke er retsfor-

tabende passivitet pa tidspunket for sagens indbringelse for Pengeinstitutanken@vnet eller tids-
punktet for indlevering af stavning til Retten.

Yderligere morn€nter

Til stotte herfor henvises til de samme momenter, som er anfort i Brian Nygaard Osvald, "Foreldel-

se i praksis, genord def side 84-85, hvor han i relation til vurderingen om der foreligger utilregnelig

uvidenhed, har tillagt nedensteende betydning:

styrkeforskellen mellem parteme

om sarlig (faglig) indsigt er nodvendig

ressourceforbruget ved undersogelser af fordringens eksistens

serlige kundskaber - eller mangel pa samme - hos kreditor

om kreditor matte have benyttet anden radgiver

OvensHende kriterier understotter, at Storbjerg Erhverv var i utilregnelig uvidenhed om sit krav,

idet der var en Abenbar styrkeforskel mellem Jyske Bank og Storbjerg Erhverv, hvormed der ikke er
indtradt retsfortabende passivitet.

Det gores endvidere galdende, at Storbjerg Erhverv med henvisning til de i hovedsagen anforte
mangler, herunder ovennavnte mangel 1 - 5, har vendt bevisbyrden ogsa i relation til passivitets-

sporgsmabt,

40

Det g6res geldende, at Jyske Bank under ingen omstandigheder kan have indrettet sig efter, at
Storbierg Erhverv ikke vil gore krav galdende, idet det skal lagges til grund af Jyske Bank i sin

egenskab af professionel finansiel virksomhed med en lovfastet tilhorende radgivning- og vejled-

ningsforpligtelse kendte til de faktuelle omst@ndigheder omkring den mangelfulde redgivning, her-

under mangEl 1-5.

Videre gores g@ldende, at der ogse i relation til passivitetsvurdering efter omstandigheder g@lder

en omvendt bevisbyrde, subsidiart en meget lempelig bevisbyrde.
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ldet Storbjerg Erhverv alene skal sandsynliggore, at der var fejumangler ved Jyske Banks rad-
givning og vejledning, hvormed det mA overlades til domstolene under hovedsagen narnere
at vurdere manglemes malerielle og retlige indhold og betydning,

idet Jyske Bank besad den sarlige faglige indsigt i mods@tning til Storbierg Erhverv,

6 B€visforBke

Videre agter Storb.ierg Erhverv at indkalde Nicolai Hansen og Lars Aaqvist fra Jyske Bank til at
afgive vidneforklaring, idet der tages forbehold for yderligere vidneforelse.

Der tages forbehold for yderligere bevisfsrelse, herunder syn og skon

7 Procsssuelle meddel€lser

7.2. Det foreslas at retten sammensettes af tre juridiske dommere

7.3. SporgsmAl om foreldelse og passivitet udskilles til s@rskilt behandling.

Sagsogeren vil som udgangspunkt ikke modsette sig en udskillelse af sporgsmalet om foraldelse
og passivitet, men det forudseetter en behsrig og retvisende besvarelse af opfordringerne 1 - 10,

samt at Carsten Storbierg som partsreprasentant og vidner kan afgive forklaring under delhoved-

forhandlingen.

En eventuel delhovedforhandling anslas at have en varighed af 2 retsdage.

7.4 Processuelle meddelelser bedes fremsendt til advokat Thomas Schioldan Sorensen, Advokatfirma-

et Rodstenen, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C, ts@rodstenen.dk, med angivelse afj.nr. 12524.

7.5. Sagsgenstand

Sagsgenstanden anslas til kr. 1.228.005,63, svarende til renteswappens markedsverdi ultimo

2014.

8 Bihg

Bilag 'l Handelsbekraffelse af 15. juli 2008

41

idet Jyske Bank mod bedrc vidende (fors@l) forsomte at oplyse om asymmetrien (Mangel nr. 1)

og omkostningerne (Mangel nr. 2) samt mangel 3 - 5.

Der henvises til i det hele til de samme betragtninger, som er gjort g@ldende under ovennavnte
pkt. 5.1 1.2-2 omkring suspension af foraldelsesfristen.

Dokumentation af de under sagen fremlagte bilag samt partsforklaring.

7 .1. Storbjerg Erhverv er momsregisberet.
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Bilag 6

Bilag 64

Bilag 7

Bilag 8

Bilag I

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 10, juli 2008.

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 11. maj 2009.

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 28. oktober 2010.

Kautionserklaring af den 10. juli 2008, hvor Carsten Storbjerg Skaarup som selv-

skyldnerkautionist stiller sikkerhed for hvad AAB Elvagten I ApS (senere Stor-

bjerg Erhverv) mette v@re eller blive Jyske Bank skyldig.

Aftale om sikkerhedsstillelse, udateret, med pant stort kr. 1.500.000,00 ieierpan-
tebrev, pantenr. 068481985, samt ejerpantebrev, pantenr. 000308751.

Aftale om sikkerhedsstillelse, udateret, med pant i ejerpantebrev, pantenr.

000308751, til sikkefied for enhver forpligtelse, som AAB Elvagten 1 ApS (sene-

re Storb.ierg Erhverv) og Carsten Storbjerg Skaarup ved egen medvirken havde

eller matte fa overfor Jyske Bank.

Uigenkaldelig fuldmagt, transport og handpanteret i prioriteringsprovenu.

Finansiel risikostyring, 24. februar 2006, Nordea.

Prasentationsmateriale fra Nykredit, Markedsvardiudvikling og deponering -
udateret.
Finansiel rSdgivning, 6. december 2007, Nordea.

FIH Financial Solutions.
FIH Erhvervsbank - opleg til swapdroftelse af 1 1-8.2006.

Kompendium i Renteswap - FinansseKorens uddannelsescenter - dateret den

10. april 2013.
"Hvad praktikere bor vide om rentefolsomhed pa renteswaps", af cand. merc. i fi-

nansiering Kenneth Kjeldgaard i Finans/lnvest nr. 8 - 2013 s. 18-25.

Dom af 22. marts 201 1 fta den tyske hojesteret (BundesgerithshoD.

Dom af 12. februar 2014 fta Retten i Viborg.

Oplag pa Jyske Rentebytte.

Dom af 3. juni 2014 fta Kobenhavns Byret.

Nicolai Hansen, Jyske Bank, e-mail af den 28. oKober 2008.

Tilbagetredelseserklaring og transport i konceminterne tilgodehavender
E-mail afden 26. juni 2013 - Soren Narv Pedersen til Jyske Bank

Klage til Pengeinstitutankenavnet af den 24. oktober 2013

Pengeinstitutanken@vnet - Afuisning af klage af den 28. oktober 2013

Soren Narv Pedersen - Klage af den 25. november 2013 over Pengeinstitutanke-

navnets afvisning.
Pengeinstitutankenavnet - Afgorelse af den 18. luni 2014

Jyske Bank - Brev af den 26. oktober 2010 med handleplan

Bilag 10

Bilag 1 1

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Bilag 17

Bilag 18

Bilag 19

Bilag 20

Bilag 21

Bilag 22

Bilag 23
Bilag 24

Bilag 25

Bilag 26

Aarhus, den 18. juni 2015

Thomas Schioldan Sorensen
v/adv.fin. Mads Legaard Toustrup
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Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4
Bilag 5
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INDGAET

I 0 sEP, 2015

Feft*n lVlbort

Advot.tpartnerselskab
Kalvebod arygge 39 4r
Dx - 1560 Kobenhavn V

Telefon: +,t5 33 300 200
Faxr +45 33 300 299

wwr.lundelmersanda9e..dk
CvR nr.32 2a 39 34

P.rtner, advokat (H)
pb@lundermersandaqer.dk

10.sepr€mb€.2015
sagsnr- 12500,r

SVARSKRIFT

BS 99-698/2015 Storbjerg Erhverv ApS

(i det folgende Storbjerg Erhverv)

CVR N. 27374476

sogarosvel 25

3080 Tikob
(Advokat Thomas Schioldan Sorensen )

mod Jyske Bank A/S
(i det folqende Jyske Bank)

CVR nr. 17616617

Vesterqade 8-16

8600 Silkeborg
(Advokat Philip Ba ruch)

PASTAND

Overfor Storbjerg Erhvervs subsidieere, mere subsidiare o9 mest subsidiEre p8stand samt
pSstand 2 p8st8r Jyske Bank afvisning, subsidiart frifindelse.

Overfor Storbjerg Erhvervs principale pSstand pEst8r lyske Bank frifindelse.

1

\\SRv00sQL0t\klient_data LE$\sagskorrespondan.e\12500,1\99999997-005.docx

68



2

LUND ELMER
SANDAEER

FORMALITETEN

I forhold til de af Storbjerg Erhverv nedlagte pestande er det Jyske Banks overordnede
opfattelse, at disse er uklare 09 ikke kan danne grundlag for afsigelse af en dom.

Flere af pSstandene er indeholdt i hinanden eller er en konsekvens af hinanden, hvorfor
pestandene ikke kan tjene som selvstandige pestande, herunder som subsidiaere p8stande af
hinanden, men skal afvises.

Overordnet opfordres (oprordring A) Storbjerg Erhverv til at opgore den okonomiske vardi
af den principale p:stand med tilhorende subsidiare, mere subsidi-re og mest subsidiere
pestand, samt p8stand 2, idet Storbjerg Erhverv i stavningen under punkt 7.5 har anfort, at
sagsgenstanden ansles til kr. 1.228.005,63, uden det dog fremgSr, hvad den skonomiske
verdi af de enkelte p8stande er. Det kan oplyses, at markedsvardien af renteswapaftale nr.

W015785 var negativ med kr. 1.049.674,80 pr- den 11. august 2015, hvor stavningen blev
indleveret til retten.

Det ggres galdende, at p8stande mB antages at vare et anbringende for hinanden, hvorfor
Storbjerg Erhverv ikke har en konkret og individuel interesse i en sarskilt provelse af disse.

Der henvises til afgorelserne U.2009.1899H, U.2010.2389H, U-2073-1162/2H o9

U.2013.759H, som alle omhandler afvisning af p8stande, som udgor anbringender til stotte
for en anden pestand.

2.7 Storbjerg Erhvervs subsid iere pestand

For sA vidt anggr Storbjerg Erhvervs subsidiere pBstand om, at storbjerg Erhverv er beretti-

9et til at opheve swapaftalen, gores det galdende, at pgstanden ikke er egnet til at danne

grundlag for sagens behandling, jf. retsplejelovens q 349, stk. 1, jf. retsplejelovens S 348,

stk. 2, nr. 3, idet den nedlagte pestand er b8de ubestemt og upracis.

Pestanden efterlader indtryk af at vare anerkendelsesp3stand med et uklart element af fuld-
byrd elsesp8 sta nd i si9. For det tilfalde, at Storbjerg Erhverv m8tte fe medhold i pSstanden,

er det uklart, hvad konsekvensen af dommen vil vare, hvorn8r dommen kan anses for op-
fyldt, samt hvordan parternes mellemverende skal opgores.

2
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Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring B) til at oplyse, hvorvidt der er en okonomisk for-
skel mellem den principale og den subsidiare pgstand, idet realiteten af p8standene er den

samme, idet grundlaget for pSstandene synes forskelligt.

2.2 Storbjerg Erhvervs mere 09 mest subsidiaere pAstand

For sB vidt angBr Storbjerg Erhvervs pBstand om, at Jyske Bank tilpligtes til at holde Stor-
bjerg Erhverv skadestos for Storbjerg Erhvervs okonomiske tab, samt pSstanden om, at Jyske

Bank skal tilbagebetale/erstatte Storbjerg Erhvervs reelle omkostninger ved indg8elsen af
renteswapaftalen, gores det gEeldende, at p8standene ikke er egnet til at danne grundlag for
sagens behandling, jf. retsplejelovens 5 349, stk. 1, jf. retsplejelovens 5 348, stk. 2, nr. 3,

idet de nedlagte pestande er bgde ubestemte o9 upracise.

Pastandene efterlader indtryk af at vEre a nerkend elsespe sta nde med et uklart element af
fuldbyrdelsesp8stande i sig. For det tilfelde, at Storbjerg Erhverv m8tte fB medhold i p8stan-

dene, er det uklart, hvad konsekvensen af dommen vil vare, hvorn3r dommen kan anses for
opfyldt, samt hvordan parternes mellemvarende skal opgores.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring C) til at oplyse, hvorvidt der er en okonomisk for-
skel mellem den principale, den subsidiere og den mere subsidi.ere p8stand, idet realiteten

af pSstandene er den samme, idet grundlaqet for p5standene synes forskelligt.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring D) endvidere til at oplyse og opgore de reelle om'
kostninger forbundet med indgSelsen af renteswapaftalen, samt til at oplyse (opfordring E),

hvorvidt belobet i henhold til den mest subsidiare p8stand vil vare indeholdt i belobet i hen-

hold til den mere subsidiere pestand. Ud fra formuleringen af de to pestande, forekommer

belobet i henhold til den mest subsidiEere pAstand at veere indeholdt iden mere subsidiare
pgstand, uagtet at de to pestande er nedlagt som sideordnet.

2.3 Storbjerg Erhvervs p5stand 2

For s3 vidt angAr Storbjerg Erhvervs pAstand om, at Jyske Bank tilpligtes til at tilbagebeta-

lelerstatte den af Storbjerg Erhverv til enhver tid betalte rentemarginal, bemarkes det, at

kravet i henhold til pestanden i hvert fald vil vare indeholdt i den principale eller subsidiaere

p8stand. Ud fra formuleringen af den principale og den subsidiere pSstand forudsatter den-

ne, at parterne stilles som om, at renteswapaftalen ikke var ind93et, hvorved parterne skal

returnere, hvad de har modtaget fra hinanden.

Det gores galdende, at der iforbindelse med rettens stillinqtagen til den principale og den

subsidiere pestand vil blive taget stilling til ptstand 2, hvorfor Storbjerg Erhverv ikke har en

3
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konkret og individuel interesse i en sarskilt provelse af pestand 2 i forhold til den principale
og subsidiEre p8stand, hvorfor denne skal afvises.

3

3.1 In d led ning

Narverende sag drejer sig primErt om, hvorvidt Storbjerg Erhvervs krav i anledning af p3-
steede mangelfuld redglvning fra Jyske Bank er foraldet eller fortabt som folge af mangelfuld
reklamation eller passivitet. SEfremt retten kommer frem til, at kravet ikke er foreldet, dre-
jer sagen si9 derneest om, hvorvidt lyske Bank har ydet mangelfuld rEdgivning, som er an-
svarspSd ragende for lyske Bank.

Der foreligger pB nuvarende tidspunkt adskillige domme, der tager stilling til ugyldig-
hed/foraldelsessporgsmBl i swapsager. Jyske Bank anmoder om, at sporgsmBlet om foraldel-
se og manglende reklamation samt passivitet udskilles til serskilt behandling i medfor af
retsplejelovens 5 253. Spsrgsm3let om udskillelsen er naermere behandlet nedenfor, i afsnit
6, idet der foreligger omfattende retspraksis om udskillelse af netop disse sporgsm8l i sager
om kring swapafta ler.

Storbjerg Erhverv har i st;evningens punkt 7.3 anfort, at Storbjerg Erhverv som udgangs-
punkt ikke vil modsatte sig en udskillelse af sporgsm8let om foraeldelse og passivitet.

PB denne baggrund vil den folgende fremstilling blive summarisk oq vil koncentrere si9 om

Storbjerg Erhvervs virksomhed, Storbjerg Erhvervs kendskab til renteswapaftaler og den i

2008 indgSede aftale mellem Storbjerg Erhverv og Jyske Bank.

Storbjerg Erhvervs virkso m hed

Der fremlaegqes som bilag A udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrorende Storbjerg Erhverv

ApS, hvoraf fremgBr, at selskabet blev stiftet i 2003 under navnet AAB Elvagten 1 ApS, samt

at selskabet i 2011 aendrede navn til Storbjerg Ejendomme ApS, for derefter i 2012 at andre
navn til Storbjerg Erhverv ApS.

Carsten Storbjerg Skaarup har varet direktor for selskabet siden dets stiftelse i 2003 og frem

til den 31. oktober 2013, hvor Carsten Storbjerg Skaarup udtr8dte af direktionen, 09 Anne-

Marie Skaarup indtr8dte. Siden selskabets stiftelse har Carsten Storbjerg Skaarup kunnet

tegne selskabet, ligesom selskabet siden marts 2011 alene har kunnet tegnes af Carsten
Storbjerg Skaarup.

4
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Af udskriften fremgBr det tillige, at selskabet har til form8l at udove handelsvirksom hed,
handel med ejendomme, virksomheder og selskaber, virksom hedsudvikling, rekla-
me/markting/ud lejning og salg af blandt andet grossistvirksomhed med byggematerialer, el-
og vvs-tilbehor, webportaler og salg p3 nettet samt aktiviteter i tilknytninq hertil, som hSnd-
verks- og byggeopgaver.

Carsten Storbjerg Skaarup drev i2008 betydelig erhvervsvirksomhed ien ko n cernstru ktu r,
hvor Carsten Storbjerg Skaarup ejede 100o/o af aktierne i El Vagten A/S, CVR nr. 15688149
og El Vagten Sikker El ApS, CVR nr. 32058892.

El Vagten A/S ejede 100o/o af anparterne i AAB Elvagten 1 ApS. som senere skiftede navn til
Storbjerg Erhverv ApS.

Den 21. oktober 1999 stiftede Carsten Storbjerg Skaarup Folietech A/S, nu under konkurs

Carsten Storbjerg Skaarup har siddet i direktionen og bestyrelsen for dette selskab

Carsten Storbjerg Skaarup har derudover siddet i ledelsen i Elvagten Amager ApS (oplost),
Elvagten Frederikssund ApS (oplost), Elvagten Helsingor ApS (oplost), Elvagten Horsholm ApS
(oplost) o9 Brinkholt ApS (konkurs), ligesom Carsten Storbjerg Skaarup har siddet i ledelsen i

A.K. Varmeteknik ApS.

Det kan lagges til grund, at ledelsen i Storbjerg Erhverv, direktor Carsten Storbjerg Skaarup
var en seerdeles erfaren virksomhedsleder i 2008.

3.3 FormSlet med den indg8ede renteswap

FormSlet med indgielse af renteswapaftalen var en afdekninq af renterisikoen pe det af
Storbjerg Erhverv optagne underliggende variabelt forrentede realkreditlSn i Storbjerg Er-

hvervs ejendom beliggende Bybjergvej 43, som Storbjerg Erhverv efter opforelsen onskede at
beholde som ud lejningsejendom -

3.4 Den indgAede renteswap

Den 3. april 2008 blev der afholdt mode hos lyske Bank i Helsingor med deltagelse af Carsten

Storbjerg Skaarup, Lars Aaqvist, Storbjerg Erhvervs revisor, revisor Frank Poulsen samt er-
hvervsr8dgiver Nicolai Hansen. Kontakten til Jyske Bank var foranlediget af, at Storbjerg Er-

hverv snskede finansiering af byggeriet pA ejendommen beliggende Bybjergvej 43.

Allerede under dette mode forud for indgeelsen af swapaftalen var Storbjerg Erhverv bist8et
af revisor Frank Poulsen.

5
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Det blev under dette mode oplyst. at Storbjerg Erhverv onskede en rentesikkerhed og forven-
tede ikke at konvertere de underliggende 13n.

P5 modet redegjorde Jyske Banks r8dgiver Lars Aaqvist om konsekvenserne ved stigende og

faldende renter, hvilket blev gennemgSet ved fremvisning af plancher i lyske Banks afdelinq.
Carsten Storbjerg Skaarup ville vide, hvad terminsydelserne ville blive. Carsten Storbjerg
Skaarup interesserede sa9 ligeledes for den billigste faste rente, han kunne opn3. Det pre-
sentationsmateriale, som blev forevist under modet i banken, er pB nuvarende tidspunkt - 7

3r efter indg8elsen af renteswappen - ikke lengere tilgangeligt i lyske Banks arkiv.

Under modet ilyske Bank blev der redegjort for, at renteswappen var inkonvertibel

Ved valg af variabelt l8n tillige med en renteswap opngede Storbjerg Erhverv en billigere fast
rente end det, Storbjerq Erhverv kunne opn8 ved traditionel konverterbart realkreditlSn. Det

var for Storbjerg Erhverv magtpeliggende at sikre sig en fast og billig rente.

Pe modet den 3. april 2OO8 prasenterede Jyske Bank Storbjerg Erhverv for flere finansie-
ringsmuligheder, herunder indgeelse af en renteswap. Det var Storbjerg Erhverv, der i sam-
rEd med Storbjerg Erhvervs revisor valgte finansieringen med en renteswap, idet der blev

lagt vagt p3, at renten var fast o9 lavere end ved et konverterbart realkreditlSn.

Den 15. juli 2008 blev der afholdt telefonmode med Carsten Storbjerg Skaarup, hvor Carsten

Storbjerg skaarup bekraftede, at han onskede at indga renteswapaftalen, bilag 1.

Den 16, juli 2OO8 fremsendte Jyske Bank en bekreftelse pe renteswap nr. W015785, jf. bilag

1.

Storbjerg Erhverv kunne lobende konstatere, hvorledes markedsvardien p3 indg8ede rente-

swapaftale udviklede sig. Som bilag B fremlagges kontoudtog for realisationskonto (konto

nr. 5O5o-2801181), der lobende udviser markedsvardien pB renteswapaftalen.

lyske Bank har lgbende ydet supplerende r8dgivning til Storbjerg Erhverv og talt med direk-

tor Carsten Storbjerg Skaarup om den indgSede renteswap.

Den 28. oktober 20oB stillede Carsten Storbjerg Skaarup supplerende sporgsm3l til den ind-
g8ede renteswap og i sardeleshed markedsvardien p3 realisationskontoen. Lars Aaqvist for-
klarede nermere om markedsvardien, hvilket Carsten Storbjerg Skaarup til fulde forstod.

Under den samtale oplyste Carsten Storbjerg Skaarup, at han ikke var nervos for forretnin-
gen. Han onskede en fast rente og ville ikke spekulere i renteudviktingen. Han gav sBledes

udtryk for, at han var tilfreds.

6
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Den 26. oktober 2010 skrev lyske Bank til Storbjerg Erhverv, som dengang hed AAB Elvagten
1 ApS. Brevet fremlegges som bitag C. PE side 2 i brevet henvises til gult og rgdt lys. Stor-
bjerg Erhverv var pB det tidspunkt fuldtud bekendt med mekanismerne ved renteswappen,
herunder isardeleshed at renteswappen fik en negativ markedsvardi ved rentefald.

I begyndelsen af januar 2012 rettede Carsten Storbjerg Skaarup henvendelse til Jyske Bank,

hvor han talte med Casper Dam Olsen. Under samtalerne med Storbjerg Erhverv blev der af-
givet detaljerede forklaringer om bereg ningsmetoden og yderligere grundige detaljer om le-
nekonstruktionen. Som bilag D fremlagges mail af 9. januar 2012 fra Casper Dam Olsen til
direktor Carsten Storbjerg Skaarup. Denne mail gav ikke anledning til supplerende sporgsmal
fra Carsten Storbjerg Skaarup.

Primo 2014 rettede Carsten Storbjerg Skaarup igen sporqsmBl om rentebetalingerne p5

swapaftalen. Som bilag E fremlagges brev af 7. januar 2014 fra Jyske Bank til Carsten Stor-
bjerg Skaarup.

3.5 Aftaledo kumenter

Som sagens bilag 1 er fremlagt Jyske Banks bekraftelse til Storbjert Erhverv (dengang AAB

Elvaqten 1 ApS) pA den indgAede renteswapaftale. Af side 2 af bekraeftelsen fremgSr det, at
kunden (Storbjerg Erhverv) betaler en fast rente 5,32o/o, og at hovedstolen var DKK

4.328.000. Det fremg8r videre af ordrebekraftelsen, at Jyske Bank betaler den variable rente

af DKK 4.328.000, samt at slutdatoen var den 29. december 2028.

Det fremg8r af den efterfolgende tabel pB side 2-5, at hovedstolen pB swapaftalen bliver ned-

skrevet.

Som bilag 2-4 er fremlagt aftaler om handel med afledte finansielle instrumenter. Bilag 2 var

den forste aftale om handel med afledte finansielle instrumenter, som blev indgAet mellem

parterne. Aftalen angiver pA side 1 det samlede risikobelob pA kr. 1.650.000, samt angivelsen

af gransen for gul og rod risikogranse. Den gule risikogranse var pB kr. 396.000, svarende

til 24o/o af det samlede risikobelob, og den rode risikogranse var pE kr. 643.500, svarende til
39olo af det samlede risikobelob.

P3 side 2 fremg8r det, at de afledte finansielle instrumenter, som aftalen omhandlede, er ren-

teswap. Endvidere fremg8r det af side 2, midtfor:

"Det samlede risikobelnb
Det samlede risikobelob er summen af risikobelobene for de enkelte risikoty-

per tillagt det urealiserede nettotab for kunden. Det til enhver tid samlede
risikobelob mA ikke overstige modvardien af total 1.650.000 kr.

7
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Det samlede risikobelob er IKKE udtryk for kundens maksimale tabsrisiko.
Kunden hafter for enhver indgSet handel, uanset at maksimum for de enkel-
te risikorammer og/eller det samlede risikobelob bliver overskredet. Det
samlede risikobelob kan som folge af kursudviklingen blive vasentligt over-
skredet. Kunden hafter for ethvert tab uanset stdrrelse,

Det samlede risikobelob og risikorammerne er beregnet ud fra bankens opgo-
relsesprincipper og forudsetninger, Banken kan uden varsel andre opgorel-
sespri nci ppe r og forudsatni nger, "

Yderligere fremgBr det nederst pg samme side omkring det urealiserede netto tab ved hen-
holdsvis gul eller r6d risikogranse, at:

"* Det urealiserede netto tab fremkommer ved, at der hver bankdag beregnes
en markedsvardi af hver enkelt handel. Markedsvardien beregnes som den
vardi, den enkelte handel kan realiseres til ved handel i markedet under
normale markedsandringer, Hvis vardien er negativ for kunden, er der tale
om et urealiseret tab. Hvis vardien af samtlige handlers urealiserede tab 09
gevinster lagt sammen giver et negativt belob, er der tale om et urealiseret
netto tab."

Det fremgik sAledes udtrykkeligt af aftalen, at Storbjerg Erhverv kunne risikere at lide bety-
delige tab, ligesom tabene ikke var begrenset til det i aftalen anforte samlede risikobelob.

Foruden aftalen om handel med afledte finansielle instrumenter af 10. juli 2008 indgik par-

terne yderligere 2 aftaler om handel med afledte finansielle instrumenter, henholdsvis den

11. maj 2009, jf. bilag 3, og den 28. oktober 2010, jf. bilag 4.

Som det fremg8r af bilag 3 var det samlede risikobelob andret fra kr. 1.650.ooo til kr.

1.800.000, ligesom henholdsvis gul o9 rod risikogranse var andret fra kr. 396.000 til kr.

756.000 for den gule risikogrense, og for den rode risikogrense var den andret fra kr.

643.500 til kr. 1.008.000.

Som det fremg3r af bilag 4 var det samlede risikobelob aendret fra kr. 1.8O0.OOO til kr.

2.100.000, ligesom henholdsvis gul og rod risikogranse var zendret fra kr. 756.000 til kr.

1.197.000 for den gule risikogranse, og for den rode risikogranse var den endret fra kr.

1.008.000 til kr. 1.491.000.

Til opfyldelse af opfordring 1 fremlegges underskrevne dokumenter, sikkerhedsstillelse af 10.

juli 2008, bilag F, kautionserklaring af 11. maj 2009, bilag G, sikkerhedsstillelse af 11. maj

2009, bilag H o9 sikkerhedsstillelse af 30. december 2009, bilag J. Endvidere fremlagges

uigenkaldelig fuldmagt, transport og h8ndpanteret i prioriteringsprovenu af 10. juli 2OO8 som

bilag K.

Storbjerg Erhverv har som bilag 17 fremlagt 2 rentefolsomhedsberegninger, som ikke ses at

vedrore nErveerende sag, idet beregningerne er fra den 16. marts 2007, ligesom hovedstolen

ikke stemmer overens med hovedstolen i renteswapaftalen. Storbjerg Erhverv opfordres
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(opfordring F) til at redegore for, hvilken relevans rentefolsomhedsberegningerne har for
nErvarende sag. Alternativt opfordres Storbjerg Erhverv til at lade bilaget udg8.

4 RETSGRUNDLAGET

Det fremhaves indledningsvis, at det er lovgivningen pe tidspunktet for ydelsen af rgdgivnin-

9en og indgeelsen af renteswapaftalen i 2008, som skal danne grundlag for rettens bedom-

melse af den ydede rAdgivning.

4.7 Bekendtgorelsen om 9od skik for finansielle virksomheder

Helt overordnet gores det galdende, at det s5vel i teori som i retspraksis er statueret, at 9od

skik bekendtgorelsen er en offentligretlig forskrift, der ikke i sig selv har civilretlige konse-

kvenser,

Storbjerg Erhverv har i stavningen (side 8, under punkt 3.1) beskrevet den dagaldende god

skik bekendtgorelse (bekendtgorelse ff. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle

virksom heder).

Helt overordnet bemarkes det, at det sevel i teori som i retspraksis er statueret, at 9od skik

bekendtgorelsen er en offentligretlig forskrift. Det folger af s8vel teori som retspraksis, at en

offentligretlig forskrift ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser.

Det folger af dagaldende vejledning nr. 10179 af 12. oktober 2007 til dageeldende god skik

bekendtgorelse under indledningen, at:

SSfremt en virksomhed ikke overholder bekendtgorelsens regler, kan Finans'
tilsynet plbyde virksomheden at berigtige de forhold, der strider imod be'
kendtgorelsens regler, jf. I 38, stk. 7. Undlader virksomheden at efterkom-
me et p,bud, kan den straffes med bode, jf. E 39.

Derimod vil manqlende overholdelse af bekendtgorelsens regler ikke isig selv
have civilretlige konsekvenser. En kunde vil s,ledes ikke umiddelbart have et
civilretligt krav mod en finansiel virksomhed, der ikke overholder bekendtgo-
relsens reqler. Manglende overholdelse vil dog kunne have afsmittende virk-
ning pA visse civilretlige sporgsmgl og vil efter omstand ighederne kunne
indg, ivurderingen af, om en finansiel virksomhed efter dansk rets alminde'
liqe erstatningsretlige regler har handlet ansvarspAdragende, eller om en af-
tale helt eller delvist skal andres eller tilsidesattes efter aftalelovens regler,

9

76



LUND ELMER
SANDAEER

Det gores galdende, at lovgiver ivejledningen udtrykkeligt har taget stilling til sp6rgsm8tet
om, hvorvidt en overtr.edelse af god skik bekendtgorelsen har direkte civilretlige konsekven-
ser, hvilket retten m3 folge isin afgorelse,

Vestre Landsret har tidligere taget stilling til sporgsm8let, idet der henvises til Vestre Lands-
rets kendelse af 4. februar 2011 (vedtagges ulitreret), hvor fslgende fremg5r af kendel-
sen:

"Lov om finansiel virksomhed I48 omfatter efter sin ordlyd alene pengeinsti-
tutter, hvorfor reglen ikke finder anvendelse i nerverende sag. I ovrigt be-
markes, at en manglende overholdelse af Bekendtgorelse om god skik for fi-
nansielle virksomheder ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser..... "

Endvidere henvises til advokat Niels Vases artikel i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2012.145,
hvor folgende anfores om sammenhangen mellem offentligretlig regulering og erstatningsan-
svar:

"7.4, Generelt om sammenhengen mellem offentligretlig regulering og
erstatningsansvar

Alle de navnte regler er offentlig retlige og p'ses overholdt i Danmark af Fi-
nanstilsynet. MiFID har derfor ikke direkte betydning for erstatning sa nsv a-
ret, men der kan - ikke overraskende - ien rekke sager ses en tydelig p3-
virkning fra de offentligretlige regler til erstatningsansvaret, hvilket ogsg vil
fremgS af en rakke af de kendelser, der refereres i det folgende.

Generelt galder ..."

Fra retspraksis henvises til Vestre Landsrets kendelse af 4. februar 2011 (vedlagges ulitre-
ret), hvor folgende fremgar af kendelsen:

"Lov om finansiel virksomhed 5 48 omfatter efter sin ordlyd alene pengeinsti-
tutter, hvorfor reglen ikke finder anvendelse i narvarende sag. I ovrigt be-
merkes, at en manglende overholdelse af Bekendtgorelse om god skik for fi-
nansielle virksomheder ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser..... ".

Uanset at der er tale om offentligretlig forskrifter uden direkte civilretlig betydning, afvises

det ikke - helt generelt - at en overtagelse af god skik bekendtgorelsen kan indgA i culpabe-

dommelsen. Et ansvar forudsatter dog, at samtlige erstatningsbetingelser er opfyldt, hvilket

ikke gor sig galdende ineerverende sag.

Mere specifikt bemarkes det, at den dagaldende bekendtgorelse nr. 7222 aF 19. oktober
2OO7 om god skik for finansielle virksomheder, ikke finder anvendelse pA swapaftaler, idet

s\.vapaftaler betragtes som vardipapirha ndel. Det folger af definitionen i dagaldende be-

kendtgorelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved vard ipapirha ndel S 2, stk.

1, at swapaftaler betragtes som vardipapirhandel, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 4, jf.
bilag 5.

10
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Ovennavnte bekendtgorelse om god skik for finansielle virksomheder finder ikke anvendelse
pB verdipapirhandel, jf. bekendtgorelsens 5 1, stk. 5, hvoraf fremg3r:

"Bekendtgorelsen finder ikke anvendelse pt vardipapirhandel, jf. g 2, stk. 1, i
bekendtgorelse om investorbeskyttelse ved verdipapirhandel."

FinansrSdets luridiske Udvalg har i Finansr8dets Responsum FR-2/2O14 af 5. august 2014
(vedlagges ulitreret) haft mulighed for at tage stilling til dette sporgsm8l, herunder i for-
hold til valutaswapforretninger.

Folgende fremgBr heraf :

"4. Det fremgik af dagaldende bekendtgorelse 2007-10-19 nr. 1222 om god
skik for finansielle virksomheder 5 10:

"9 10. En finansiel virksomhed skal give tilstrakkelig information om egne
produkter og ydelser, herunder om forskelle i priser og vilklr for alternative
produkter, der kan dakke kundens behov,

Stk, 2. Hvis der mellem kunderne for en given ydelse er generelle forskelle i
fastsattelsen af renter, bidrag eller andet vederlag til den finansielle virk-
somhed, skal den finansielle virksomhed oplyse en kunde herom, forinden
der indgSs aftale om levering af ydelsen. PA foresporgsel fra kunden skal der
oplyses om hvilke forhold hos kunden, der kan vare bestemmende for den-
nes indplacering inden for den givne prisdifferentiering.

Stk. 3. En finansiel virksomhed skal pA grundlag af sit generelle markeds-
kendskab informere kunden om relevante produkttyper pA markedet. Infor-
mationen skal dog ikke indeholde oplysninger om konkurrerende produkter
e ll e r ko nkrete priser. "

Under henvisning til ovennavnte S 10 bedes oplyst, om det er i overens-
stemmelse med sadvanlig pengeinstitutpraksis at undlade at omtale eller pg
anden mSde henvise til alternative produkter, der kan dekke kundens be-
hov, herunder oplyse om andre relevante produkttyper pA markedet.

Finansredets svart
Indledningsvist skal det praciseres, at bekendtgnretsen om god skik
for finansielle virksomheder ikke finder anvendelse i det omfang, en
valutaswapaftale er indgeet med investeringsmassigt form,L if. be-
kendtggrelse om god skik for finansielle virksomheder 5 7, stk. 5
samt bekendtgorelse om investorbeskyttelse ved vardi pa pirhandel 5
2, stk, 7.

Det afhenger af den enkelte bankkundes forhold, herunder blandt andet
bankkundens investeringsform,l og risikoprofil om og hvilke produkter der
kan udgore alternative relevante produkter. Der kan derfor ikke pevises en
sadvantig pengeinstitutpraksis for rAdgivning eller henvisning til alternative
investerinqsprodukter, der kan dakke kundens behov.

11

Hvis retten mod forventning mEtte tillagge bekendtg6relse nr- 1222 betydning, gores det

geeldende, at det alene er S 3, E 4, stk.1-3, g 6, stk. 3 og 4, 55 7-9 og 5 10, stk. 2, der fin-
der anvendelse p3 erhvervsmessige kundeforhold, som narvarende, jf. 5 1, stk. 3 og 4, jf.5
1, stk. 2. Henset til at Pengeinstitutankenavnet har afvist Storbjerg Erhvervs klage som er-

hvervsmEessig, forekommer det evident at anse Storbjerg Erhvervs kundeforhold med Jyske
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Bank som erhvervsmassigt. Den af Storbjerg Erhverv pSberEbte g 10, stk. 1, i stevningen,
side 9, finder s8ledes ikke anvendelse pB nervarende sag.

4.2 Bekendtgorelse om inve sto rbes kyttelse ved vard ipapirhandel

Som anfort ovenfor under punkt 4.1 gores det tillige iforhold til bekendtgorelsen om inve-

storbeskyttelse ved vard ipapirha ndel geeldende, at der er tale om en offentligretlig forskrift,
samt at det sevel i teori som i retspraksis er statueret, at god skik bekendtgorelsen er en

offentligretlig forskrift, der ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser.

Det folger af vejledning nr. 9010 af 8. januar 2008 til bekendtqorelse om investorbeskyttelse

ved verdipapirhandel, der var galdende pB tidspunktet for indgEelsen af renteswapaftalen,

at:

"Bekendtgorelsen erstatter 55 19-23 i bekendtggrelse om ?od skik for finan-
sielle virksomheder (qod skik- bekendtgorelsen), som vedrorer vardipapir-
handlere, og som ophaves 7. november 2007- v=rdipapirhandel er ikke om-
fattet af de ovrige regler i god skik-bekendtgorelsen. "

Det ovenfor under punkt 4.1 citerede fra vejledningen til god skik bekendtgorelsen finder

sEledes tillige anvendelse pi investorbeskyttelsesbekendtgorelsen.

Der henvises til Thue Hagenau "Pengeinstitutternes rEdgivningsansvar ved vardipapirhandel',
side 75, hvor det anfores:

"Investorbeskyttelsesbekendtgorelsen sanktionerer ikke udtrykkeligt en til-
sidesattelse af forskriftens bestemmelser med et erstatningsansvar, men
overtradelser er derimod i nogen grad strafbelagte og tilsynskompetencen
er henlagt til Finanstilsynet, som kan p1tale overtradelser og udstede bsder
i relatio n herti 1......

Den valgte lovkonstruktion indebarer, at reglerne mA betragtes som for-
skrifter for de omfattede virksomhedsgenerelle praksis, og der er derfor ikke
tate om forskrifter, som har til formAl direkte at regulere for eksempel pen-
geinstituttets optraden overfor en kunde i en konkret sag."

Yderligere henvises til en utrykt dom fra Kobenhavns Byret i sagen BS 6B-4184/2010 Lars

Schou Holding ApS mod Danske Bank A/S (vedlagges ulitreret). Saqen drejer sig om Dan-

ske Bank A/S i forbindelse med sin redgivning havde p8draget sig et erstatningsansvar i for-
bindelse med indg8else af valuta-, rente-, indeks- og vardipapirforretninger.

Retten bemarker isine premisser (dommens side 13):

"Sagsoger har til stotte for sin p,stand blandt andet pBberSbt sig, at reglerne
i bekendtgorelse nr. 7267 af 72. august 2006 om god skik for finansielle
virksomheder og den senere bekendtgorelse nr. 809 af 29. juni 2007 om in-
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vestorbeskyttelse ved vardipapirhandel ikke er fulgt.

Retten bemarker, at de navnte bekendtgorelser er offentligretlige regler, og
at Finanstilsynet forer tilsyn med, at reglerne overholdes- Finanstilsynet kan
give p|bud, og overtradelse af et p|bud er sanktioneret med bode."

Som anfort ovenfor under punkt 4.1 afvises det ikke - helt generelt - at en overtagelse af
god skik bekendtgorelsen kan indg3 i culpab edommelsen. Et ansvar forudsaetter dog, at samt-
lige erstatningsbetingelser er opfyldt, hvilket ikke 9or sig galdende i narvarende sag.

4.3 Tysk retspraksis

Overordnet bestrides det, at den pBberebte tyske dom har betydning for narveerende sag.

Den omtalte "CMS Spread Ladder Swap", jf. bilag 15, var en yderst speciel konstruktion, som

pE ingen mBde kan sammenlignes med den renteslyapaftale, som er indgAet i nEervarende

sag. I narvarende sag er der tale om en renteswapaftale, som ifaqsproget kaldes "plain
vanilla" renteswap -

Jyske Eank finder ikke anledning til at behandle den tyske dom narmere, fordi domstolene i

sammenlignelige sager ikke har taget hensyn til tysk ret.

I en verserende renteswapsag ved Vestre Landsret har retten tilkendegivet, at retten ikke vil
forholde sig til tyske domme eller andre domme fra udlandet. lyske Bank har i afsnit 12.1

anmodet om sporgsmil om foreldelse udskilles til serskilt behandling i henhold til retspleje-
lovens 5 253.

Sefremt dette ikke imodekommes, forbeholder Jyske Bank sig at fremkomme med suppleren-
de bemErkninger til udenlandsk ret generelt.

DE PABERABTE I{ANGLER ( 1-5)

I forhold til de af Storbjerg Erhverv p8stSeae mangler, kategoriseret under mangel 1-5, gores

det overordnet g;eldende. at Jyske Bank har udfort 09 ydet en relevant, retvisende og fyl-
destgsrende rBdgivning overfor Storbjerg Erhverv.

Det bestrides, at r8dgivningen skulle have varet mangelfuld, herunder at de af Storbjerg

Erhverv anforte mangler (1-5) individuelt eller samlet skulle have haft en bestemmende ind-
flydelse pB Storbjerg Erhvervs beslutning om at ind93 renteswapaftalen med Jyske Bank.

5

Angaende den som bilag 16 piber8bte afgorelse fra Retten i Viborg bemerkes det, at den

pBgaldende afg6relse er anket til Vestre Landsret, som endnu ikke har truffet afgorelse i sa-

9en,

13
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De enkelte pEst8ede mangler behandles nedenfor.

Mangel nr, 1 - lyske Bank undlod at oplyse, at markedsvardien pA renteswap'en udvikler sig
asymmetrisk, hvorved Storbjerg Erhvervs tab i form af negativ markedsvardi ville vere va-
sentlig hojere end muligheden for en gevinst ved en renteendring p3 eksempelvis +/- 1 pct.

Indledningsvis bemarkes det, at Jyske Bank er af den opfattelse, at der pE tidspunktet for
renteswapaftalernes indgaelse ikke var en forpligtelse eller kutyme for pengeinstitutterne til
at r8dgive omkring konveksitet. Enhver tidsbegranset lSneaftale indeholder en asymmetrisk
udvikling.

Dernast bemaerkes det, at Storbjerg Erhverv via markedsvard iopgorelserne for renteswapaf-

talen, som nervarende sag omhandler, kunne gore sig bekendt med rentefald o9 rentestig-
ningers faktiske p8virkning af markedsverdien. S3fremt denne p8virkning var anderledes,

end hvad Storbjerg Erhverv mente at vere blevet radgivet om, mBtte Storbjerg Erhverv un-

der alle omstendigheder have reageret pg et tidligere tidspunkt.

Der henvises til Finansr8dets Juridiske Udvalgs responsum FR-6/2015 af 19. maj 2015 (ved-
legges ulitreret), der har taget stilling hertil, idet udvalget skulle besvare folgende

sporgsmBt:

'SporgsmSl 1

var der i2006 kutyme for, at en bank r?dgav om konveksitet i forbindelse
med indgAelse af swapaftaler?

sporgsm,l 2
Hvis spargsmllet besvares bekraftende bedes Responsumudvalget nermere

redegore for, hvad en sldan kutyme indebar i relation til rldgivningens om-
fang.'

Finansr8dets luridiske Udvalg har besvaret sporgsmilene sSledes:

l4

"Fallessvar for sporgsmgl 1, 2 o9 3:
Der kan ikke p+vises en sadvanlig pengeinstitutpraksis om, at banker r\dgav

om konveksitet eller om skavhed/asymmetri i markedsvardiudviklingen i
forbindelse med indg1else af swapaftaler i 2006.

t relation til sporgsmll 3 bemarkes, at det er uden betydning for svaret,
hvorvidt rSdgiver var bekendt med markedsverdiudviklingen, da det ikke var
muligt at forudse udviklingen af markedsverdien pA en renteswap. ved be-
svarelsen af dette sporgsmAl er det lagt til grund, at det, der onskes svar
p3, er, at hvis r*dqiveren var bekendt med, at der var forskel p3, hvordan
markedsvardien ville udvikle sig i tilfalde af et eventuelt fremtidigt rente-
fald p3 1 pct., oq pA hvordan markedsvardien ville udvikle sig i tilfelde af
en eventuel fremtidig rentestigning pA 1 pct., ville det sB vare sedvanlig
pengeinstitutpraksis at undlade at oplyse herom ien sag som den forelig-
ge nde- "
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Det kan sAledes lEgges til 9rund, at det ikke var sedvanlig pengeinstitutpraksis at rAdgive

omkring konveksitet i forbindelse med indg8else af en renteswapaftale i 2006. Storbjerg Er-

hverv optordres (opfordring G) til at oplyse, hvorvidt denne vil anerkende, at Finansrtdets
svar tillige gaelder for swapaftaler indgSet i 2008, idet lyske Bank i benagtende fald vil ind-
hente nyt responsa fra Finansr8det herom.

Mangel nr. 2 - lyske Bank undlod at oplyse om etableringsomkostningerne, idet Storbjerg
Erhverv tvertimod blev oplyst om, at aftalen var uden omkostninger-

Den pgstSede mangel fremstSr uklar for Jyske Bank, idet det akke fremgBr, hvad der menes

med etableringsomkostninger. Det bemarkes i den forbindelse, at Storbjerg Erhverv ikke har

betalt nogen omkostninger for indgSelsen af selve aftalen. S8fremt Storbjerg Erhverv onsker

at fastholde den pBber8bte mangel, optordres (opfordring H) Storbjerq Erhverv til at do-

kumentere, at der er sket betaling af omkostninger i forbindelse med indg8elsen af rente-
swapaftalen.

Der henvises endvidere til besvarelsen nedenfor under mangel nr.3 vedrorende lyske Banks

marginal.

Mangel nr. 3 - lyske Bank undlod at oplyse, at Storbjerg Erhverv skal betale en rentemargi-

nal for hele den normerede lobetid, selv om renteswap'en mStte blive lukket for tid.

Storbjerg Erhverv betaler, som alle andre kunder, der har indgEet en renteswapaftale med

lyske Bank, en rentemarginal, der indregnes som en del af den faste rente. og som kapitali-
seres ved aftaleindg8elsen. Jyske Bank beregner en marginal af en swapaftale, som indg8r i

kundens rente o9 betales lobende i swapaftalens lobetid. Marginalen opg6res allerede ved

aftaleindg8elsen og kommer til udtryk ved, at swapaftalens markedsvaerdi er negativ ved aF-

tatens start. Forskellen udlignes gennem aftalens lobetid, s3 markedsvardien ender med at

vare kr. 0,00 ved aftalens udlob. At markedsverdien ender med at veere kr. 0,00 ved afta-
lens udl6b fremgAr tillige af bilag 13, side 4, hojre spalte.

storbjerg Erhverv har lgbende fBet tilsendt markedsvard iopgorelser, der fra start viste en

negativ ma rkedsvard i pB renteswapaftalen.

Det bemE.kes tillige, at Finansr8dets luridiske Udvalg i Finansr8dets Responsum FR-3/2015

af 17. februar 2015 (vedlegges ulitreret) har oplyst, at der ikke kan p8vises en seedvanlig

pengeinstitutpraksis pB sporgsmSlet om, hvorvidt det er:

"i overensstemmelse med sedvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
ikke oplyser marginalen (bankkundens omkostninger ved aftalen) til en
bankkunde i forbindelse med indg,else af en fastrenteswapaftale . "

15
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Finansr8dets Juridiske Udvalg bemarkede i forbindelse med besvarelsen af sporgsm8let, at:

"marginalen ikke er lig med pengeinstituttets indtjening pB en given forret-
ning, men blandt andet dakker pengeinstituttets funding, kapitalomkostnin-
ger og fortjeneste. "

I forlangelse heraf kan det oplyses, at Finansr8dets Juridiske Udvalg i samme responsum har

besvaret folgende sporgsmA l:

"75. Responsumudvalget bedes oplyse, om det iperioden fra september 2007
til december 2009 var i overensstemmelse med sedvanlig pengeinstitutpra k-
sis at indregne kreditmarginal i den rente, der blev tilbudt kunden?

Det bedes desuden oplyst, om det i denne forbindelse var i overens-
stemmelse med sadvanlig pengeinstitutpraksis at rqdgive kunden med ud-
gangspunkt i detailrenten og ikke i interbankrenten?"

FinansrAdets luridiske Udvalg besvarede sporgsmglet sAledes:

"Den rente, en kunde betaler, best'r af en rakke forskellige komponenter,
herunder blandt andet fundingrenten, kapitalomkostninger og en fortjeneste
til banken.

Det er i overensstemmelse med sadvanlig pengeinstitutpraksis at rAdgive
kunden i overensstemmelse med den rente, kunden skal betale."

Endelig fremgar det af praksis fra Realkreditankenavnet (sag nr. 21101003 af B. januar

2014) oq Pengeinstitutankeneevnet (sagsnr. 134/2014 af 5. novembet 2014), at manglende

oplysning om marginal ikke udgor vildledning eller fortielse af vesentlige informationer.

Det gores galdende, at der ikke er tale om en mangel, idet Storbjerg Erhverv fuldt ud var

eller burde have varet bekendt hermed, ligesom den pest8ede mangel ikke er p8berebt retti-
digt overfor lyske Bank, hvorfor denne er bortfaldet. Det gores endvidere galdende, at Jyske

Bank har redgivet Storbjerg Erhverv herom.

Mangel nr. 4 - Jyske Bank undlod at oplyse, at markedsvardien fra dag et var negativ.

Som ovenfor under mangel 1 anfort, har Storbjerg Erhverv via markedsveerdiopg6relserne for

renteswapaftalen, som narverende sag omhandler, kunne gore sig bekendt med den negati-

ve markedsveerdi. S8fremt markedsvardien var anderledes end, hvad Storbjerg Erhverv men-

te at vEre blevet redgivet om, m8tte Storbjerg Erhverv under alte omstandlgheder have rea-
geret pE et tidligere tidspunkt.

Det gores galdende, at der ikke er tale om en mangel, idet Storbjerg Erhverv fuldt ud var

eller burde have veeret bekendt hermed, ligesom den pest8ede mangel ikke er pAber5bt retti-
digt overfor Jyske Bank, hvorfor denne er bortfaldet. Det gores endvidere galdende, at lyske

Bank har redgivet Storbjerg Erhverv herom.

lo
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Mangel nr. 5 - lyske Bank undlod at oplyse, at der er tale om et komplekst finansielt hoj-
risiko produkt, der under ingen omstandigheder stemmer overens med Storbjerg Erhvervs
risikovillighed, der var lavest muligt, idet Storbjerg Erhverv fik den forst'else, at rente-
swap'en ville skabe okonomisk sikkerhed iform af en fast rente og dermed budgetsikkerhed.

Det bestrides, at Storbjerg Erhverv ikke fuldt ud forstod mekanismerne i renteswapaftalen.
Storbjerg Erhverv er endvidere udtrykkeligt gjort opmerksom pe risiciene ved indg8elsen af
renteswapaftaler, herunder at der var mulighed for at lide betydelige tab, jf. de indgtede
aftaler om handel med afledte finansielle produkter.

Det 96res galdende, at der ikke er tale om en mangel, idet Storbjerg Erhverv fuldt ud var

eller burde have varet bekendt hermed, ligesom den p8staede mangel ikke er pAberebt retti-
digt overfor Jyske Bank, hvorfor denne er bortfaldet. Det gores endvidere geldende, at lyske
Bank har r8dgivet Storbjerg Erhverv herom.

UGYLDIGHED

Jyske Bank har noteret sig, at Storbjerg Erhverv knap 7 3r efter indgEelsen af renteswapafta-
len gor galdende, at renteswapaftalen er ugyldig i medfor af aftalelovens SS 30, 31 ogleller
36.

Overordnet gores det galdende, at mangelfuld r8dgivning ikke kan fore til aftalens ugyldig-
hed. Den relevante retsfolge af mangelfuld rSdgivning er et sporgsmBl om erstatning 09 om

grundbetingelserne herfor er opfyldt - se ovenfor under punkt 4.7 og 4.2.

Det er fast antaget i savel teori som praksis, at ugyldighedsindsigelser, der som aftalelovens

SS 30 og 31 er sva9e, skal fremsattes indenfor rimelig tid efter, at den situation, som frem-
bragte ugyldighedsgrunden, er ophort, ligesom det er fast antaget i teori 09 praksis, at uqyl-
dighedsindsigelserne kan fortabes ved passivitet eller ved at ratihabere aftalen. Det betyder,

at ugyld iqhedsindsigelsen skal fremsattes, ner der foreligger oplysninger, der giver anledning

til en undersogelse af, om en aftale er indgAet pA mangelfuldt eller urigtigt grundlag.

lyske Bank henviser indledningsvis til afsnit 3.4 ovenfor for lyske Banks bemarkninger til
stgtte for, at Storbjerg Erhverv allerede ved aftaleindgBelsen var bekendt med de forhold,

6

77

Som navnt ovenfor pB side 6 var det Storbjerg Erhverv magtpgliggende at sikre si9 en fast
09 billig rente. Dette 9av sagsogeren udtryk for pB modet i Jyske Bank den 3. april 2008. Det
ses ikke, hvad sagsoger forst8r ved "komplekst finansielt hojrisikoprodukt" eller om sagsoge-
ren dermed henviser til konkret definition.
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hvorp8 ugyld ig hedsindsigelserne stottes, hvorfor der ikke er noget grundlag for at erklere
den indg8ede renteswapaftale ugyldige.

Jyske Bank 9Or dernest overordnet geeldende, at ugyldighedsindsigelserne er fortabt ved
passivitet, allerede fordi indsigelserne f6rst er fremsat knap 7 3r efter indgBelsen af rente-
svrapaftalen, som nerverende sag omhandler, samt at de forhold, som mitte blive pSOerSbt

vedrorende radgivningen til stotte for ugyldigheden, ligger forud for indgSelsen af renteswap-
afta len.

Jyske Bank henviser til dom af 3. juni 2014 fra Kobenhavns Byret i en helt sammenlignelig

swapsag, der er fremlagt som bilag 18. Det fremgar af dommen, at en ugyldighedsindsigelse

skal fremsettes, n8r der foreligger oplysninger, der giver anledning til undersogelse af, om

aftalen er indg8et p5 mangelfutdt eller urigtigt grundlag. Vurderingen heraf er dermed den

samme som vurderingen ved suspension af foraldelse.

Folgende fremheeves fra rettens begrundelse og afgorelse:

"Ugyldighedsindsigelser skal efter teori og praksis fremsettes inden rimelig
tid eller uden ugrundet ophold. Det betyder, at indsigelsen skal fremsattes,
n,r der foreligger oplysninger, der giver anledning til undersogelse af, om
aftalen er indgSet pB mangelfuldt eller urigtigt grundlag. Som anfort neden-
for vedrorende foraldelse, finder retten, at sagsoqers krav pA fordringer pe
penge eller andre ydelser, er foraldede- Af samme grund finder retten, at
sagsoger har fortabt retten til at ggre indsigelse om ugyldighed galdende
som folge af passivitet, idet retten finder, at der i hvert fald forud for den
11. april 2010 forelS s,danne oplysninger, at sagsager burde og kunne gore
sin indsigelse galdende. Retten har herved ogsB lagt vagt p3, at sagen om-
fatter et retsforhold, hvor parterne endnu ikke har udvekslet deres ydelser
fuldt ud, ligesom retten har lagt vagt p3, at sagsager ikke frit ensidigt selv
kan velge det tidspunkt, man onsker at opgore sit krav og gore indsigelse
om ugyld ig hed 9 aldend e - "

Dommen er an ket.

Endvidere henvises til dom af 27. marls 2015 fra Kobenhavns Byret- sa9 BS 31C-2000/2013

- Henning Veje ctr. Nykredit Bank A/S, ligeledes en swapsag (vedlEgges ulitreret), hvoraF

folgende fremgir af rettens afgorelse 09 begrundelse:

"Sagsogers p,stande relaterer sig blandt andet til en indsigelse om ugyldig-
hed. Indsigelser om ugyldighed er ikke omfattet af reglerne om foreldelse.
Ugyldig hedsindsigelser skal fremsattes inden rimelig tid og uden uqrundet
ophold. Dette indebarer, at en indsigelse om ugyldighed skal fremsattes,
n3r der foreligger oplysninger, der giver anledning til undersogelse af, om en
aftale er indg,et pA et mangelfuldt eller urigtigt grundlag. ,lgyldighedsind-
sigelsen blev fgrst giort galdende af sager i begyndelse af 2073. De
af sagen omfattede aftaler blev alle indgeet i 2OO8, Henset hertil og
af tilsvarende grunde, som et anfgrt nedenfor vedrorende foraldelse,
finder retten, at sagsoger pe et tidligere tidspunkt end sket burde
have fremsat indsigelsen om ugyldighed. Retten har herved navnlig

18

85



lagt vagt pe, at der i en langere periode forud for 2073 for sagsager
forel, de for ugylcrighedsi ndsigelsen relevante optysninger eller i det
mindste sedanne oplysninger, at det var narliggende at foretage un-
dersogelser i relation hertil. Ugyldighedsindsigelsen er herefter bortfaldet
ved passivitet. " (min fremhevning)

lyske Bank har ikke kendskab til, hvorvidt dommen er anket.

Yderligere henvises der til dom af 18. maj 2015 fra Kobenhavns Byret - sag BS 46D-

2826/2074 - Christian Kudsk ctr. Nykredit Bank A/S, der ligeledes vedrorte en swapsag (ved-
lagges ulitreret), hvoraf det folger af dommen, at:

"sagsogers pestande relaterer sig blandt andet til en indsigelse om ugyldig-
hed. Indsigelser om ugyldighed er ikke omfattet af reglerne om foraldelse.
Ugyldighedsindsigelser skal fremsattes indenfor rimelig tid og uden ugrun-
det ophold. Det indebarer, at en indsigelse om ugyldighed skal fremsattes,
nlr der foreligger oplysninger, der giver anledning til undersogelse af, om en
aFtale er indgqet pA et mangetfuldt etter urigtigt grundlag. argyldigheclsind-
sigelsen blev fgrst giort galden.te af sagsoger i oktober 2073. De af
sagen omfattede aftaler blev indgeet i oktober 2OO7 og september
2OO8, Under hensyn hertil og af tilsvarende grunde, som er anfort
nedenfor vedrarende foraldelse, finder retten, at sagsgger pe et td-
ligere tidspunkt end sket burde have ftemsat indsigelsen om ugyldig-
hed. Retten har herved navnlig lagt vagt pe. at der i en lengere peri-
ode forud fot oktober 2073 for sagsager forelt de for ugyl.tighedsin d-
sigelsen relevante oplysninger eller i det mindste sedanne oplysnin-
ger, at det var narliggende at foretage undersogelser i relation her-
til. Ugyldighedsindsigelsen er herefter bortfaldet ved passivitet." (min frem-
hevning)

lyske Bank har ikke kendskab til, hvorvidt dommen er anket.

I Ostre Landsrets dom af 5. januar 2O04 har landsretten taget stilling til sporgsmelet om en

stark indsigelse (falsk indsigelse) kan fortabes pe grund af passivitet.

Sagen drejer si9 om et leasingselskab kunne gore en aftale galdende, selvom kurator i det

selskab, som havde solgt leasin g udstyret, havde anmeldt ledelsen for bedrageri og doku-

mentfalsk.

Landsretten anfsrer i preemisserne (dommens side 24):

"Det findes ikke fuldt tilstrakkeligt qodtgjort, at medarbeidere hos UTAX
Danmark A/s har beg,et dokumentfalsk iforbindelse med indggelsen af de
foreliggende aftaler mellem parterne, hvorfor skolen ikke kan gore falskind-
sigelse galdende over for leasingselskabet, Under alle omstandigheder fin-
des skolen at have fortabt sin eventuelle ret hertil ved ikke at reagere pe
leasingselskabets "velkomstbrev", hvorved der tillige blev fremsendt en kopi
af brugsretsaftalen sammen med de almindelige vilkSr for leasingaftaler
samt opkravning pA det forste 1rs ydelse. "
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NBr landsretten seledes anforer, at: '.. nder mstendioheder findes skolen at haveIJ

fortabt sin eventuelle ret hertil...." (min understregninq), har landsretten tilkendegivet, at
selvom der var tale om en stark indsigelse (dokumentfalsk), vil indsigelsen viere fortabt ved

ikke at reagere pA leasingselskabets "velkomstbrev". Dommen vedlagges ulitreret.

Nir en stark indsigelse kan fortabes pB grund af passivitet, kan en indsigelse mod p8st5et

rSdgivningsfejl i endnu hojere grad fortabes pB grund af passivitet, i sardeleshed n8r sagso-
geren ratihaberede renteswapaftalen ved lobende betalinger, jf. nedenfor.

Yderligere henvises U.2OO0.57712H. Under denne sag gjorde en forbruger galdende, at en

aftale, indgSet med en bank, skulle tilsidesettes som ugyldig, idet aftalen var indg8et i strid
med forbrugeraftaleloven.

Sagsoger, der fik bevilget len i Sparbank Vest A/S, blev aktionar i et investeringsse lska b i

a ug ust/septem ber 1992.

Hojesteret anforer folgende i pramisserne:

"Af de grunde, der er anfort af landsretten, tiltrader Hojesteret, at appellanterne er an-

set som forbrugere, men at kreditaftalelovens I 33, stk, 3, om kapitalaFtaler om opnS-

else af en tjenesteydelse ikke finder anvendelse. Hojesteret tiltrader endvidere, at ap-
pellanternes aftater med Sparbank Vest er indgget istrid med forbrugeraftalelovens 6 2
om dorsalg. Appellanterne gjorde imidlertid forst den 26. februar 1993 galdende, at
salget af projekterne var sket i strid med forbrugeraftaleloven- De har herved udvist en

sldan passivitet, at de er afsklret fra at pAbergbe sig, at de ikke er bundet af aftaler'
ne."

Heraf kan konkluderes, at Hojesteret i en situation, hvor en bank har overtr8dt forbrugertov-
givningen, har lagt til grund, at en indsigelse om ugyldighed er fortabt ved passivitet.

"..., og anbringendet om, at tegningsaftalen er ugyldig som falge af overtredelse af den

dagaldende forbrugeraftalelovs I 2, stk- 7, ses forst fremsat i processkrift af 13. iuli
2004. Under disse omstandinger har A mistet muligheden for at p1berEbe si7 ugyldig

efter forbrugeraftalelovens I 3-"

Det ggres tillige galdende, at Storbjerg Erhverv har ratihaberet renteswa pafta len, og dermed

givet afkald pA at pAber8be sig renteswapaftalens ugyldighed ved lgbende gennem hele peri-

20

I dommen refereret i U.2006.272AV kom landretten til det resultat, at en forbruger havde

fortabt retten til at pAberebe sig ugyldighed til trods for en overtradelse af forbuddet i for-

brugeraftaleloven. I landsrettens premisser anfores folgende:
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Ovenst8ende understottes af afgorelserne U.7963.2L417V, U.2002.1776O, U.2006.272AV og

U.2OO7.2227H, som alle fandt, at ugyldighedsindsigelserne var bortfaldet.

I forhold til ugyldighedsindsigelserne efter aftalelovens 55 30 ogleller 37 gates det tillige
gEeldende, at der ikke er det fornodne grundlag for at bringe de pEnerSbte bestemmelser r

anvendelse, idet disse forudsaetter, at Jyske Bank har vEeret i ond tro, hvilket bestrides.

6.1 Indenfor rimelig tid

Som ovenFor anfort tolger det af s8vel teori som praksis, at uqyldighedsindsigelserne skal

pSuerBbes og gores galdende over for den anden part inden rimeliq tid eller uden ugrundet

ophold. Dette betyder, at indsigelsen skal fremsattes, nar der foreligger oplysninger, der

giver anledning til undersogelse af, om en aftale er indg5et pE et mangelfuldt grundlag. som

anfort ovenfor er det Jyske Banks opfattelse, at Storbjerg Erhverv fuldt ud var bekendt med

samtlige de paber8bte forhold omkring renteswapaftalen pA tidspunktet for dens indgeelse.

SAfremt retten mod forventning finder, at Storbjerg Erhverv ikke var bekendt med de pSbe-

rebte forhold pe tidspunktet for indgBelsen af renteswapaftaten, skal retten tage stilling til,
hvorn8r Storbjerg Erhverv blev bekendt med de p3galdende forhold, samt om Storbjerg Er-

hverv da har gjort ugyldighedsindsigelserne galdende rettidigt.

Storbjerg Erhverv har pB side 34 i stavningen henvist til, at der er en direkte kobling mellem

foraldelseslovens suspensionsregler og reglerne om reklamation vedrorende ugyldige aftaler.

Jyske Bank kan i den forbindelse tilslutte sig denne opfattelse (kobling), herunder at det er

de samme parametre, som vurderes, dels i forhold til reglerne i foraldelsesloven omkring

suspension af beqyndelsestidspunktet for foraeldelsesfristen, og dels i forhold til, om en med-

kontrahent har fremsat ugyldighedsindsigelser inden rimelig tid eller uden ugrundet ophold

efter, at denne blev bekendt med de p8galdende forhold.

Til stotte for, at Storbjerg Erhverv ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt henvi-

ses der til det nedenfor anforte under punkt 7 og 9 omkring foraldelse og passivitet, idet

samtlige de der anforte forhold og anbringender pSoer8bes til stotte for, at Storbjerg Erhverv

ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt overfor Jyske Bank. Der henvises i den

forbindelse til de ovenfor refererede afgorelser fra Kobenhavns Byret af 3. juni 2014, 27,

marts 2015 og 18. maj 2015.

21,

oden at have betalt renteydelserne ihenhold til renteswapaftalen uden nogen form for protest

eller forbehold i forbindelse med betalingen.
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6.2 Aftalelovens 5 30

I forhold til det af Storbjerg Erhverv anforte omkring aftalelovens 5 30 vedrorende svig, for-
ster Jyske Bank indsigelsen sAledes, at Jyske Bank skulle have undladt at oplyse Storbjerg
Erhverv omkring de neqative sider ved renteswapaftalerne, som er anfort under mangel 1-5 i

stavninqen.

Overordnet bestrides det, at der skulle vare ttlbageholdt oplysninger o9 udvist svig i forbin-
delse med renteswapaftalens indgeelse, og der henvises i den forbindelse til det ovenfor an-

forte under afsnit 3.4 omkring Storbjerg Erhvervs viden og erfaring med produktet.

Storbjerg Erhverv barer bevisbyrden for, at der skulle vare udvist svig, hvilken bevisbyrde

ikke er loftet, idet det bestrides, at der galder en lempet bevisbyrde.

Jyske Bank har oplyst om alle vasentlige forhold vedro.ende rentesr,ya pafta le n, ligesom lyske

Bank ikke har undladt at svare pA eventuelt fremsatte sporgsmel fra Storbjerg Erhverv.

Det bestrides, at lyske Bank derved skulle have fortiet oplysninger. Det bestrides tillige, at

Jyske Bank vidste eller burde have vidst, at undladelsen af at oplyse de anforte ulemper, ka-

tegoriseret under mangel 1-5, skulle have fremkaldt en vildfarelse hos Storbjerg Erhverv om

produktets okonomiske struktur 09 betydning.

Endvidere bestrides det, at Jyske Bank skulte have fortiet oplysningerne med det formal at

tilskynde en aftale med Storbjerg Erhverv, hvilket er en forudsatning for, at en viljeserklee-

ring kan bortfalde som folge af svig. Som bekendt var kontaktet til lyske Bank afledt af, at

Storbjerg Erhverv onskede finansiering af byggeriet.

6.3 Aftalelovens I31

I forhold til det af Storbjerg Erhverv anforte omkring aftalelovens S 31 vedrorende udnyttel-

se, forstar Jyske Bank indsigelsen sBledes, at lyske Bank skulle have udnyttet Storbjerg Er-

hvervs manglende indsigt omkring renteswapaftalens gkonomiske struktur og betydning hen-

set til, at ordene "manglende indsigt" er understreget i afsnittet.

Det er en betingelse for anvendelsen af aftalelovens 5 31, at der bestgr et underlegenheds-

forhold mellem parterne, at det er denne position, som bevirker, at loftet bliver afgavet, og at
loftemodtageren har udnyttet dette forhold, herunder, at udnyttelsen er utilbsrlig.

Overordnet bestrides det, at der best8r et underlegenhedsforhold, og at lyske Bank skulle

have udnyttet Storbjerg Erhvervs manglende indsigt i renteswa pafta le ns okonomiske struktur
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og betydning, og der henvises i den forbindelse til det ovenfor anforte under afsnit 3.4 om-
kring Storbjerg Erhvervs viden 09 erfaring med produktet.

Dernast bestrides det, at der er det fornodne grundlag til, at aftalelovens S 31 kan finde an-
vendelse pA nerverende saq, ligesom det bestrides, at Storbjerg Erhverv under ingen om-
standigheder ville have tiltr8dt renteswapaftalen, s8fremt Jyske Bank havde r8dg,vet og vej-
ledt om de negative sider, som der er kategoriseret under mangel 1-5.

SSfremt retten mod forventning mAtte finde, at aftalelovens 5 31 finder anvendelse, gores

det galdende, at anvendelsen skal ske s8ledes, at renteswapaftalen fastholdes, men at vilkS-
rene lempes efter rettens skon.

6.4 Aftalelovens 6 36

Overordnet bestrides det, at aftalelovens g 36 finder anvendelse pA narv-rende sag, idet det
samtidig gores galdende, at swapaftalen ikke indeholder usadvanlige eller urimelige vilker,
samt at det ikke strider imod redelig handlem8de eller vil vare urimeligt at gore swapaftalen
geldende mod Storbjerg Erhverv.

Ved rettens vurdering af renteswapaftalens rimelighed skal forholdene pA tidspunktet for ren-
teswapaftalens indgBelse tages i betraqtning.

Storbjerg Erhverv b-rer bevisbyrden for, at renteswapaftalen er urimelig og istrid med rede-
lig handlem8de, hvilken bevisbyrde ikke er loftet.

En renteswapaftale er et anerkendt finansieringsinstrument, hvilket sAvel Pengeinstitutanke-

navnet samt domstolene har haft lejlighed til at tage stilling til.

Der henvises til Kobenhavns Byrets dom af 30. januar 2014 vedrorende en renteswapsag,

hvor FS Property Finance A/S og FIH Erhvervsbank A/S blev frifundet. Storbjerg Erhverv
gjorde blandt andet galdende, at en renteswapaftale var ugyldig, hvilket retten imidlertid
ikke fandt, at renteswapaftalen var. Sagen har mange lighedspunkter med neerveerende sag,

idet dommen behandler en rakke af de problemstillinger, som Storbjerg Erhverv har gjort
galdende under narvarende sag. Dommen (vedlEgges ulitreret) vil blive medtaget ima-
terialesamlingen, er behandlet under sag BS 398-2417 /2O11 - E.H. Immobilien Invest GmbH

mod FS Property Finance A/S 09 sag BS 398-247812011 - Engbirk & Poulsen Immobilien
GmbH mod FS Property Finance A/S 09 sag BS 398-247912011 - Comercio ApS mod FIH Er-

hvervsbank A/S. Dommen er ikke blevet anket.

Endeligt bestrides det, at der er et vesentligt misforhold mellem parternes ydelser i henhold
til renteswa pafta len.
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Det fremgar af dommen (side 76), at;

"Der er efter en samlet vurdering af lSne- og swapaftalernes indhold og FtH
Erhvervsbank A/S'oplysninger til sagsogerne forud for aftaleindg\elsen, set i
lyste af de forhold, at der generelt pA finansmarkedet var forventninger om
rentestigninger iperioden efter aftalernes indg,else, heller ikke grundlag for
at fastslS, at der er et sedan misforhold mellem parternes rettigheder og
forpligtelser efter aftalerne, at aftalerne kan anses for ugyldige i medfor af
aftalelovens 5S 30, 31, 33 eller 36. Retten har herved ogsS lagt vagt p3, at
sagsogerne selv henvendte sig til FIH Erhvervsbank A/S ianledning af risi-
koen for stigende renter ved lSneoptagelse.'

Af lovforslaget til Endring af aftaleloven i 1994 (LFF1994-7995.L.27), side 3, fremg8r, at der

i almindelighed lagges vegt p3, hvorvidt den ene part har indtaget en overlegen stilling ved

aftalens indgBelse.

"Der kan der f-eks. tages hensyn til, om parten har anvendt en serligt an-
massende fremgangsmSde ved aftalens indg,else - som for eksempel ved
visse dorsalg og salg p3 udflugter, der er arrangeret af salgeren."

"-om et givet aftalevilkSr er usedvanligt inden for vedkommende branche og
usad va n I i9t byrdefuldt,

- om en erhvervsdrivende behandler en kunde anderledes/d,rligere, end den
pSgaldende sadvanligvis behandler sine kunder eller denne bestemte kun-
de,

- om en aftale eller et aftatevilkAr er i strid med ufravigetig lovgivning,
- om anvendelsen af det p\galdende aftalevilkAr er i strid med markedsfo-

ringslovens regler,
- om der i en aftale tillagges den ene part adgang til ensidigt at afgore, hvor-

vidt der er indtrAdt en omstandighed, som andrer retsforholdet mellem pa r-

- om konsekvenserne af misligholdelse i aftalen er fastsat uden rimelig sam-
menhang med misligholdelsens omfang og betydning, 09

- om anvendelsen af et aftalevilkSr er udtryk for chikane fra den ene parts
side. "

Det folger af Gomard, Almindelig Kontraktret, 3. udgave, side 197, at

"Mange kommercielle aftaler frembyder chdncer og risici for parterne, som af-
hanger af udviklingen i fremtiden, og som er Sbenbare og almindeligt kend-
te i hvert fald i branchen, f-eks, risiko for vasentlige andringer af priser,
valutakurser, rentesatser, modeluner, klimaet etc. Bestemmelsen iaftalelo-
vens 5 36 har ikke andret grundsatningen i bl.a. KBL 5 24 09 GBL g 7, stk.
3, om, at inflation, rentestigninger eller -fald, devaluering og andre ekstra-
ordinare begivenheder er normale handelsrisici, Udlosningen af en sgdan
almindelig, kendt, calculated risk bringer ialmindelighed ikke kontrakten til
ophor, selv om forholdene udvikler sig til Sbenbar ugunst for en af parter-
ne. "

24

Herudover opstiller lovforslaget pe side 4 folgende momenter, som indgar ved bedommelsen

af, om der er tale om en urimelig aftale efter aftalelovens S 36:
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Gomard anforer desuden, at:

"Kontraktvilk,r, som er velbegrundede, kendte af parterne eller sedvanlige,
kan ialmindelighed ikke tilsidesattes, selvom vilklret kan vare byrdefuldt,
jf- U.1988.449H om eksportgaranti. "

Sefremt retten mod forventning m3tte finde, at aftalelovens g 36 finder anvendelse, gores

det gaeldende, at anvendelsen skal ske s8ledes, at renteswapaftalen fastholdes, men at vilkS-
rene lempes efter rettens skon.

FOR/ELDELSE

lyske Bank 9or overordnet geldende, at samtlige krav, som Storbjerg Erhverv gor gEldende i

neervarende sag, er foreldede eller fortabt som folge af manglende reklamation oq passivi-

tet.

Det bestrides, som anfort i stavningen, side 7, at Storbjerg Erhverv forst i 2012 via advokat

Soren Narv Petersen blev bekendt med renteswapaftalens struktur og okonomiske betydning,

ligesom det bestrides, at Storbjerg Erhverv ved denne lejlighed skulle vare blevet opmark-
som pe, at markedsvErdiens vardi var vasentlig mere negativ, end det kunne p8regnes pE

grundlag af r8dgivningen og vejledningen fra lyske Bank.

Der henvises indledningsvis til det ovenfor under afsnit 3.4 anforte omkring Storbjerg Er-

hvervs kendskab og erfaring med renteswapaftaler.

Som bilag L fremlagges Srsrapport for 2O1O/2OLL, hvoraf det under note 6 vedrorende

eventualforpligtelser m.v. (side 17) fremgBr, at:

'Der er lavet rente- og valutaswap p2 5,32o/o via lyske Bank pA kr. 995.601 til
udlob 29/12 2028.'

Det fremgSr af Srsrapporten (side 4), at regnskabs3ret er fra 1. oktober til 30. september.

Som det fremg8r af kontoudtoget over realisationskontoen (bilag B), kontoudtog nr- 20, ud-
gjorde den negative markedsvardi kr. 995.601,16 den 30. september 2011 som valordag,

hvorfor det kan laegges til 9rund, at Storbjerg Erhverv har modtaget og benyttet indholdet af

de fremsendte kontoudtoq idennes Srsrapport.

Som bilag t4 fremlEgges Srsrapporten fot 2OIll2072, hvoraf det under note 5 vedrorende

oplysninger om eventualforpligtelser fremg8r, at der er lavet rente- o9 valutaswap via lyske
Bank pe kr. 1.198.469 til udlob 29. december 2028 (side 18).
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Sammenholdes dette med kontoudtoget over realisationskontoen (bilag B), fremg8r det af
denne, at markedsverdien var negativ med kr. 1.198.468,80 den 1. oktober 2012.

Som bilag N fremlagges Srsrapporten lor 2072/2073, hvoraf det under note 4 vedrorende

oplysninger om eventualforpligtelser fremger, at der er lavet rente- og valutaswap via lyske
Bank pe kr.939.923 til udlob den 29. december 2028.

Sammenholdes dette med kontoudtoget over realisationskontoen (bilag B), fremg8r det af
denne, at markedsvardien var negativ med kr. 939.923,17 den 30. september 2013.

Det mA bero p3 en misforstielse fra Storbjerg Erhvervs side, nBr det i ersrapporten anfores,

at der er tale om en rente- og valutaswap, idet der alene er tale om en renteswapaftale.

I Srsrapporterne fra indg8elsen af renteswapaftalen og frem til Ersrapporten for 2o1ol2}71
har Storbjerg Erhverv undladt at medtage renteswapaftalen isine Srsrapporter, til trods for
at den var indg8et, ligesom Storbjerg Erhverv lobende betalte rente i henhold til renteswap-

afta le n -

Storbjerg Erhverv har tillige fra lyske Bank modtaget underretning om markedsverdien af
renteswapaftalerne via de Srsopgorelser, som Jyske Bank har fremsendt erligt til Storbjerg

Erhverv.

Der fremleegges som bilag O Srsopgorelse for 2008, hvori markedsv-rdien af renteswapafta-

len er anfort til kr. -566.078,77. Som det fremgSr af Srsopgorelsen for 2009, der fremlagges

som bilag P, udgjorde markedsvardien for renteswapaFtalen kr. -540.110,03 ultimo 2009.

Arsopgorelsen for 201o fremlagges som bilag Q, hvoraf fremgar, at markedsveerdien af ren-

teswapaftalen udgjorde kr. -643.749,40 ultimo 2010. Arsopgorelsen for 2O7lt 2Ol2 og 2073

fremlagges som bilag R, S og T og udviser en markedsverdi pA henholdsvis -1.076.335,01,

- 1.195.659 09 -870.238.

Foruden Srsopgorelserne har Storbjerg Erhverv lobende, siden etableringen af renteswapafta-

le. modtaget kontoudtog vedrorende bevagelser og udsving i realisationskontoen, der inde-

holder en lobende opgorelse af den urealiserede markedsvaerda af renteswapaftalen, jf. bilag

B.

Storbjerg Erhverv har i tillag hertil siden etableringen af renteswapaftalen i 2008 via Jyske

Netbank lobende benyttet sig aF netbankens adgang til at folge udsving i markedsvardien af

swapforretninqerne pA rea lisatio nskontoe n. som bilag U fremlagges log over Storbjerg Er-

hvervs brug af netbank vedrorende realisationskontoen.
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Det kan sBledes laegges til 9rund, at Storbjerg Erhverv lobende og med korte intervaller -
foruden de fremsendte kontoudtog 09 ersopgorelser - har fulgt udvaklingen oq bevegelserne i

markedsvardien p3 renteswapaftalen pA realisationskontoen.

lyske Bank har noteret sig, at Storbjerg Erhverv har afgivet bindende proceserklaring om, at
den subsidiere, mere subsidiere og mest subsidiere pestand 1 samt p8stand 2-3 er omfattet
af foreldelsesloven. I forhold til den principale pgstand 1 er denne efter Storbjerg Erhvervs

opfattelse ikke omfattet af foraldelsesloven, idet denne bygger p3 en ugyldighedsindsigelse-

Der henvises til det i punkt 6.1, nastsidste afsnit, anforte omkring den direkte kobling mel-
lem foraldelseslovens suspensionsregler og reglerne om reklamation vedrorende ugyldige

a fta ler.

7.7 Forald e lsesfristen

I forhold til forEldelsesfristen har Storbjerg Erhverv istavningen, side 24, anfort, at forel-
delsesfristen efter dennes opfattelse er pB tO gr, hvilket efter Storbjerg Erhvervs opfattelse
skulle bestyrkes af, at renteswappen skulle vere solgt som et surrogat til et fastforrentet len.

Det bestrides, at renteswappen skulle vere solgt som et surrogat til et fastforrentet l8n, samt

at renteswappen skulle vare et surrogat til et fastforrentet 13n.

om foraldelseslovens 5 6, stk. 1, bemarkes det, at denne vedrorer pengelSn og ubevilgede

overtreek pe konti i pe ngeinstitutter og omfatter alene krav pe lbagebetaling af hovedstolen

af pengelSn, samt et pengeinstituts krav pB tilbagebetating af et ubevilget overtrek pA en

konto, jt. bestemmelsens ordlyd.

Nerverende sag omhandler imidlertid ikke forhold, som foreeldelseslovens 5 6, stk. 1, omfat-
ter. Som det fremggr af stavningen, side 3, stotter Storbjerg Erhverv sit krav p5 et hovedan-

bringende om, at Jyske Bank er erstatningsansvarlig pB grund af mangelfuld rgdgivning, idet

folgende fremg8 r af stavningen:

storbjerg Erhvervs krav er sgledes hverken begrundet i eller udspringer af et pengelen eller

et ubevilget overtreek, men begrundes istedet med mangelfutd r8dgivning iforbindelse med

indgBelse af renteswapaftalen, som nerverende sag omhandler.

For sE vidt angar foreldelsesfristen i forbindelse med mangelfuld eller ansvarsp8dragende

rSdgivning, er det fast antaget i s6vel den juridiske litteratur som i praksis, at foraldelsesfri-

27

"..., at lyske Bank har ydet mangelfuld og redgivning ved ikke at have over-
holdt en rekke krav i medfor af lov om finansiel virksomhed, bekendtgorelse
om god skik for finansielle virksomheder og bekendtgorelse om Investorbe-
skyttelse ved vardipapirhandel, ligesom lyske Bank har ydet mangelfuld og
ansvarspSdragende rAdgivning i ovrigt.'(parentes udeladt)
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sten er pA 3 3r regnet fra r:dgivningstidspunktet, og dermed folger hovedreglen i foraldel-
seslovens q 3, stk. 1.

Det er uden betydning, om det past8ede tab opst8r lobende eller ikke kan opgores endeligt,
idet foreldelsesfristen ikke regnes fra, hvorner tabet kan opgores, men derimod fft mislig-
holdetsestidspunktet, jf. foreldelseslovens 5 2, stk. 3, dvs. redgivningstidspunktet. Foraldel-
sesfristen idenne sag skal derfor regnes fra tidspunktet for r8dgivningen og aftaleindggelsen

den 15. juli 2008.

Selv hvis retten mette finde, at Storbjerg Erhvervs pBstSeoe krav skal kvalificeres under et

ansvar udenfor kontrakt, hvilket bestrides, gor lyske Bank galdende, at beregningen af for-
eldelsesfristen under alle omstandigheder vil fore til det samme resultat. Efter foraldelses-
lovens 5 2, stk- 4, skal fristen for erstatningskrav uden for kontraktforhold regnes fra tids-
punktet for skadens indtr-den. Skadens indtraden mi isB fatd anses for at vare tidspunk-

tet, hvor den pastiede fejlagtige r8dgivning blev ydet. ogsB i dette tilfeelde skal kravet rejses

senest 3 3r efter, at de relevante forhold, som begrunder kravet, har vist sig.

Det folger af motiverne til foreeldelsesloven (betankning BET 1460/2005, side 440, og FT

2006-07, tillag A, side 5613):

'at ved krav i anledning af fejlaqtig r,dgivning eller lignende, vil beovndelses-
fid.^tt^Lfof h^rm^lt \/-r. iat tirl<nttnll t A, fail6^ haa 3 det fe
rld oives. " (min understregning)

Bo von Eyben anf6rer i "Foreldelse efter foraldelsesloven af 2oo7", l. udqave, 2012. side

259-260, at begyndelsestidspunktet for foreldelsesfristen er tidspunktet for den ansvarspS-

dragende radgivning, og ikke det senere tidspunkt, hvor der mitte vare realiseret et tab.

Yderligere anforer Bo von Eyben isamme vark, side 700, omkring foraldelse af pengeinsti-

tutters rAdgivningsansvar, at;

'Forskellen er mindre itilfelde, hvor erstatningskrav baseret pe, at et penge-
institut har p1draget sig ansvar for udforelsen af en tienesteydelse, herun-
der rSdgivning af kunden, Sgdanne krav omfattedes af 1908-loven (5 1, stk.
7, nr.7 e), jf. f.eks. FED 1997.878A (...). For disse krav best1r endringen
seledes alene i, at foreldetsesfristen er blevet forkortet fra 5 til 3 3r."

Endelig er det fast antaget ved savel danske domstole som i Pengeinstitutankenevnet, at

erstatningsansvar baseret pB r8dgivningsansvar forEldes efter 3 5r regnet fra radgivnings-

tidspunktet.

Der henvises til Kobenhavns Byrets dom af 18. maj 2015 - sa9 BS 46D-2A2612O14 - Christi-

an Kudsk ctr. Nykredit Bank A/S, der ligeledes vedrorte en swapsag, hvoraf det af rettens

begrundelse og afgorelse fremg3r, at:
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"Erstatningskrav vedrdrende redgivningsansvar foraldes tre 3r efter rgdgiv-
ningstidspunktet, jf. foreldelseslovens E 3, stk. 1, idet fristen dog suspende-
res indtil det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have f,et
kendskab til kravet, jf. 6 3, stk, 2,"

Dommens konklusion er behandlet under punkt 7.2 nedenfor.

Der henvises yderligere til Kobenhavns Byrets dom af 27. marts 2015 - BS 31C-2000/2013 -
mellem Henning Veje og Nykredit Bank A/S, som omhandlede rente- og valutaswapaftaler,
hvoraf fremg8r af rettens begrundelse 09 afggrelse, at:

"Erstatningskrav vedrorende r,dgivningsansvar foraldes tre 2r efter rAdgiv-
ningstidspunktet, jf, foraldelseslovens g 3, stk. 1, idet fristen dog suspende-
res indtil det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have f\et
kendskab til kravet, jf. I3, stk.2."

Dommens konklusioB er behandlet under punkt 7 -2 nedentor

Endvidere henvises der til den som bilag 18 fremlagte afgorelse fra Kobenhavns Byrets af 3.

juni 2014, som omhandlede renteswapaftaler, hvoraf fremg8r af rettens begrundelse og algo-
relse, at:

"Foraldelse
Fordringer pB penge eller andre ydelser foraldes efter j 3r, jf. foretdelseslo-

vens 3, stk. 7- Foraldelsesfristen suspenderes dog efter foraldelseslovens 5
3, stk, 2, indtil det tictspunkt, hvor ford ringshaveren fik eller burde have fget
kendskab til kravet.

Retten lagger--.'

Dommen er anket til Ostre Landsret

Dommens konklusion er behandlet under punkt 7.2 nedenfor

Endvidere henvises der til So- og Handelsrettens dom af 14. august 2014 - H-0036-12 - mel-

lem JH Frederiksberggade 5 ApS 09 JH Fiolstreede 12 ApS mod Nykredit Bank A/S (vedlag-
ges ulitreret), som omhandlede renteswapaftaler, hvoraf fremgir af rettens begrundelse oq

afg6relse, at:

"Om Nykredits anbringende om foraldelse bemarkes indledningsvis, at det er
uomtvistet, at de krav, som sagsogerne i henhold til saqsogernes pAstande
har rejst mod Nykredit, er undergivet en 3-,rig foraldelse ihenhold til for-
aldelseslovens 5 3, stk. 1."

Dommens konklusion er behandlet under punkt 7.2 nedenfor
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Endvidere henvises der til Kobenhavns Byrets dom af 3. april 2014 - BS 2A-232512O13 - mel-
lem lens Peder Lautrup Andersen mod Nykredit Bank A/S (yedlagges ulitreret), som om-
handlede valutaswapaftaler, hvoraf fremgir af rettens begrundelse og afgorelse, at:

"Erstatningskrav vedrdrende rldgivningsansvar foraldes tre 3r efter r|dgiv-
ningstidspunktet, jf. foraldelseslovens 5 3, stk. 1, idet fristen dog suspende-
res indtil det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have f,et
kendskab til kravet, jf. 5 3, stk. 2."

Dommens konklusion er behandlet under punkt 7.2 nedenfor.

Endelig henvises der til Kobenhavns Byrets dom af 3. april 2014 - BS 3A-4045/2013 - mellem

Lone Schmidt og Brian Uglebjerg mod Nykredit Bank A/S (vedlagges ulitreret), som om-

handlede valutaswapaftaler. hvoraf fremgEr af rettens begrundelse o9 afgorelse, at:

"ForaldelsessporgsmSlet i sagen reguleres efter foraldelseslovens I 3, stk. 1,
hvorefter erstatningskrav baseret p3 rSdgiveransvar foraldes efter tre 3r reg-

net fra rgdg ivningstid spunktet, idet foreldelsesfristen dog suspenderes indtil
det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have fSet kendskab til
kravet, jf. herved lovens I3, stk.2."

Dommens konklusion er behandlet under punkt 7.2 nedenfor

Ovenst8ende afgorelser stottes tillige af U.2015.1465, hvor et krav mod en advokat, som

folge af dennes r8dgivning, tillige blev anset som foraldet.

Slutteligt er det fast antaget i Penqeinstitutankenavnet, at erstatningskrav baseret p3 r3d-
givningsansvar foraldes efter 3 3r regnet fra rgdgivningstidspunktet. Se hertil eksempelvis

afgorelserne 39612013, 379/2013, 217/2013, 181/2013 og 54512OL2.

Henset til at forEldelsesfristen saledes er 3 3r fra tidspunktet for r8dgivningen at regne, var

Storbjerg Erhvervs krav forEldet i 2011, 09 under alle omstandigheder forud for stevnin-
gens indlevering til retten.

7.2 Suspension af foraeldelsesfristen

Det folger af fo raldelseslovens 5 3, stk. 2, at foraldelsesfristen forst regnes fra den dag, da

Fordringshaveren fik eller burde have ftet kendskab til kravet.

Jyske Bank 90r galdende, at Storbjerg Erhverv havde eller burde have haft kendskab til det
past8eoe krav samt grundlaget herfor, hvorved kravet var foraldet pA tidspunktet for indle-
vering af stavning til Retten i Viborg den 18. juni 201.5.

Dette stottes pA folqende forhold:
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Storbjerg Erhverv er i forbindelse med indgSelsen af swapaftalen pE behorig vis blevet
vejledt og r8dgivet omkring indholdet af en swapaftale, samt hvilke okonomiske kon-
sekvenser det kan have at indge en s8dan aftale, herunder hvordan markedsvardien
beregnes.

Storbjerg Erhverv har lobende via netbank fulgt udviklingen i realisationskontoen, o9

dermed haft kendskab til markedsvardien af den renteswapaftale, som n.erveerende

sa9 omhand ler,

Storbjerg Erhverv har lgbende modtaget kontoudtog over realisationskontoen, hvorved

deflne har kunnet folge udviklingen i markedsveerdien,

Storbjerg Erhverv indgik efter den forste aftale om handel med afledte finansielle in-
strumenter yderligere 2 aftaler om handel med afledte finansielle instrumenter, hvor-
ved risikobelobene og risikogrEnserne var aendret iforhold til den fgrste aftale,

Storbjerg Erhverv har stillet yderligere sikkerhed til Jyske Bank som folge af udviklin-
gen i den negative markedsvardi,

Storbjerg Erhverv har Srtigt modtaget Srsopgorelser fra Jyske Bank, hvoraf markeds-

vardien af renteswapaftalen fremgSr.

Storbjerg Erhverv har medtaget renteswapaftalen, som narvErende sag omhandler i

sine Srsrapporter fot 2O1-Ol2Oll, 2017/2012 og 207212073, hvilket har nodvendiggjort

en stillingtagen til, hvilken markedsvardi renteswapsaftalen skulle medtages til, lige-
som Storbjerq Erhverv har undladt swapaftalen fra de foregaende :rs Srsrapporter til
trods for, at den var geldende,

PB baggrund af ovennaevnte forhold - individuelt 09 i hvert fald samlet - havde eller
burde Storbjerg Erhverv have haft kendskab til det pesteede r5dgivningsansvar, som

folge af den p8st8eoe mangelfulde rSdgivning, som Storbjerg Erhverv nu p8ber8ber sig

istaevningen.

Storbjerg Erhverv har istavningen, side 7, anfort, at Storbjerg Erhverv forste gang skulle

have fattet mistanke om, at markedsvardiens udvikling o9 betydning muligvis ikke var i

overensstemmelse med den af Jyske Bank ydede rAdgivning.

Der foreligger en rakke afgorelser fra danske domstole samt fra Pengeinstitutankenavnet,
hvorved det er lagt til grund, at tilsvarende krav om swapaftaler er foraldede, da klageren
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havde eller burde have haft tilstrakkeligt kendskab til konsekvenserne af pengeinstituttets

redgivning til at rejse et eventuelt krav pA et tidligere tidspunkt.

I den ovenfor refererede afgorelse mellem Christian Kudsk og Nykredit fandt retten blandt

andet som folge af de opg6relser, som Christian Kudsk modtog over markedsvardien af

swapaftalerne, at kravet var foraldet, idet Christian Kudsk havde det fornodne grundlag til at

rejse et krav mod Nykredit p: et tidligere tidspunkt.

Tilsvarende fandt retten i den ovenfor refererede afgorelse mellem Henning Veje og Nykredit

blandt andet som folge af de opqorelser, som Henning Veje modtog over markedsverdien pa

swapaftalerne, at kravet var foraldet, idet Henning Veje havde det fornodne grundlag til at

rejse et krav mod Nykredit pA et tidligere tidspunkt.

Tilsvarende fandt retten i den ovenfor refererede afgorelse (bilag 18) mellem A/B Trylleskov-
parken o9 Nykredit, at kravet mod Nykredit var foreldet, da A/B Trylleskovparken tidligere

havde indgBet swapaftaler, samt da A/B Trylleskovparkens administrationsselskab havde

modtaget Srlige opgorelser indeholdende den negative markedsvardi.

Ovennavnte understottes af afgorelsen i den ovenfor refererede sag mellem lens Peder Lau-

trup Andersen 09 Nykredit, hvor retten ligeledes fandt. at kravet mod Nykredit var foraeldet,

da Jens Peder Lautrup Andersen havde modtaget opgorelser over den negative markedsvardi,

ligesom denne havde f8et forhojet sikringskontoens belobsgranser.

I afgorefsen 39612013 fandt Pengeinstitutankenevnet, at klagerens krav var foraeldet, da

klageren lobende havde modtaget m8nedlige opgorelser siden september 2008 over rente-

swappens udvikling, men forst indgav klagen til Pengeinstitutankenevnet i 2013.

I afgorelsen 37912013 fandt Pengeinstitutankenavnet, at klagerens krav var foreeldet, da

klageren havde medtaget den negative markedsverdi i regnskabet fo.2OOA/2OO9, men forst
indgav klage til Pengeinstitutankenevnet i 2013.

I afgorelsen 2lll21l3 fandt Pengeinstitutankenevnet, at klagerens krav var foreeldet, da

klageren lobende fik tilsendt ma rkedsvard iopgorelser, samt da den negative markedsvardi

var medregnet ved opgorelsen af andelsverdien i Srsrapporten for 2009. men Forst indgav

klage til Pengeinstitutankenavnet i 2013.

Pe lignende baggrund fandt retterne ide ovenfor refererede afgorelser mellem 1) Lone

Schmidt og Brian Uglebjerg mod Nykredit og 2) mellem JH Frederiksberggade 5 ApS og lH
Fiolstrade 12 ApS mod Nykredit, at kravet var foraldet, da modparterne mere end 3 3r for

stEvningens udtagelse var bekendt meo oe pBberSbte forhold.
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I afgorelsen 77212072 fandt Pengeinstituta nkenavnet, at klagerens krav var forEeldet, da

klageren lobende havde modtaget mAnedlige opgorelser over renteswappens udvikling, hvoraf
fremgik, at markedsvardien var negativ siden efterAret 2008, men forst indgav klagen til
Pengeinstitutankenavnet i 2012.

Der henvises endvidere til afgorelserne 17212072, 315120L2, 346/2OLZ 09 54412OL2, hvor
Pengeinstitutankenavnet tilsvarende n8ede frem til, at klagerens pAsteede krav om mangel-

fuld r8dgivning i forbindelse med renteswapaftaler var foraldede.

Pengeinstitutankenavnet har senest ved 3 afgorelser af 5. november 2014 (afgorelserne

38412073, L2212014 og 13412014) bekraftet sin hadtidige praksis, hvoreFter et eventuelt

r8dqivningsansvar i forbindelse med indgeelse af renteswapaftaler foraldes efter 3 3r fra det

tidspunkt, hvor klageren var eller burde vare bekendt med konsekvenserne af bankernes

rSdgivning. I alle 3 sager fandt Pengeinstituta nkenevnet, at erstatningskravene var foraldet
forud for indgivelsen af klage til Pengeinstituta nkenevnet, da klagerne mere end 3 3r for ind-
givelsen af klagerne til Pengeinstitutankenaevnet var eller burde have varet bekendt med de

forhold, som erstatningskravene stottedes pe-

I forhold til bevisbyrden bestrider Jyske Bank, at der skulle galde en omvendt bevisbyrde.

Det er den p3staede fordringshaver, dvs. Storbjerg Erhverv, som har bevisbyrden for, at be-

tingelserne for suspension er opfyldt. Denne bevisbyrde er ikke loftet af Storbjerg Erhverv.
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Det er sgledes fast antaget, at krav er foraldet, n3r klageren fuldt ud har varet eller burde

have varet bekendt med de forhold, som kravet begrundes med, p3 grund af de oplysninger,

som klageren har modtaget fra pengeinstitutterne i perioden efter swapaftalernes indgAelse.

Pe tilsvarende vis er Storbjerg Erhvervs pBstSeOe krav mod Jyske Bank foraldet, idet Stor-

bjerg Erhverv fuldt ud var eller burde have veret bekendt med de forhold, som denne stotter
kravet p3, i umiddelbar forlengelse af renteswa pafta le ns indg8else.

Jyske Bank bestrider, at Storbjerg Erhverv befandt sig i en retsvildfarelse, som kan begrunde

en suspension af foraldelsesfristens begyndelsestidspunkt. En s8dan situation kan alene op-

st3, nar der er ydet redgivning om juridiske forhold/retlige sporgsmal. Storbjerg Erhvervs

krav mod lyske Bank stottes imidlertid ikke pB en retsvildfarelse, men derimod pB et pBstaet

ukendskab til de faktiske forhold vedrorende swapaftalerne, jf. de af Storbjerg Erhverv anfor-

te mang ler 1-5.

Vedrorende Storbjerg Erhvervs indbringelse af kravet for Pengeinstitutankenavnet ved klage

af 24. oktober 2013, jf. bilag 22, og efterfolgende klage af 25. november 2013 over Pengein-

stitutankenevnets forh8ndsafvisning, jf. bilag 24, bestrides det, at denne klage til Penqein-

stituta n ke nev net skulle medfore en forelobig afbrydelse af foraldelsen, jf. foraldelseslovens
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5 21, stk. 3, io9 med, at Pengeinstitutankenavnet ikke har realitetsbehandlet klagen, men

afvist denne, da klager fra erhvervsdrivende falder udenfor Pengeinstitutankenavnets kompe-

tencer, jf. Pengeinstitutankenavnets vedteegter S 2, stk. 3.

Det gores tillige galdende, at det mette have varet Sbenbart for Storbjerg Erhverv, at Pen-

geinstitutankenavnet ikke kunne have realitetsbehandlet klagen, jf. Pengeinstitutan kena v-

nets vedtagter samt tidligere praksis fra Pengeinstitutankenavnet, hvorfor indbringelsen af

klagen for Pengeinstitutankenavnet ikke medforte en forelobig afbrydelse af foreldelsen, jf.
foraldelseslovens 5 20, stk. 2, nr. 1.

Klagen til Pengeinstitutankenavnet er indgivet af Storbjerg Erhvervs dav;erende advokat,

advokat Soren Narv Pedersen, hvorfor det mB lagges til grund, at i hvert fald denne vidste

eller burde have vadst, jf. dennes professionsnorm, at Pe ngeinstituta n kenavnet ikke behand-

ler sager for e rhvervsd rive nd e, jf. vedtegterne for Pengeinstitutankenavnet. oet g6res i for-
langelse heraf geldende, at Storbjerg Erhverv skal identificeres med dennes r8dqiver.

S8fremt retten mod forventning mEtte nB frem til, at der er sket en forelobig afbrydelse af

foraldelsesfristen ved Storbjerg Erhvervs klage til Pengeinstitutankenevnet, da gores det

desuagtet galdende, at der er indtr8dt forEldelse forud for klagens indbringelse.

Storbjerg Erhverv har i stavningen, side 25, gjort gaeldende, at fo rald elsesfristen i medfor af

suspensionsbestemmelsen i I 3, stk. 2, var suspenderet frem til henvendelsen til advokat

S6ren Narv Pedersen, eller i hvert fald frem til tilpasningen af remmen for finansielle instru-

menter den 28. oktober 2010. Ud fra formuleringen m3 dette anbringende taqes som udtryk

for, at Storbjerg Erhverv ved aftalen om handel med afledte finansielle instrumenter af 28.

oktober 2o1O fik eller burde have f3et kendskab til de forhold, som Storbjerg Erhverv be-
grunder denne sag med. Storbjerg Erhverv havde dog forinden indgSelsen af aftalen om han-

del med afledte finansielle instrumenter af 28. oktober 2OtO indgSet aftale om handel med

afledte finansielle instrumenter af 11. maj 2009, hvorfor Storbjerg Erhverv i hvert fald fra
dette tidspunkt fik eller burde have faet kendskab til de forhold, som Storbjerg Erhverv be-
grunder den ne sag med.

MODREGNING

Storbjerg Erhverv har istavningen, side 35, anfort, at sAfremt retten mAtte finde, at foreel-

delsesfristen ikke mAtte vare suspenderet i medfor af forzeldelseslovens S 3, stk. 2, da kan

Storbjerg Erhvervs krav modregnes i Storbjerg Erhvervs tilbagebetalingsforpligtelse i henhold

til det underliggende lSneforhold og den til enhver tid varende negative markedsverdi, idet

Storbjerg Erhverv i medfat al foraldelseslovens 5 24 er berettiget til at modregne med en

foreldet fordring.

a
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Indledningsvis bemeerkes det, at foraldelseslo ven alene finder anvendelse pA foreeldede krav.

Krav, der er bortfaldet som folge af manglende rettidig reklamation eller passivitet, er der-
imod ikke omfattet af foreldelsesloven og er herefter udelukket fra modregning.

lyske Bank bestrider, at Storbjerg Erhverv har eller teoretisk kan have lidt et tab, der kan

bringes til modregning.

Derudover bestrides det, at betingelserne for at kunne foretage modregning med foraldede
krav i medfor af foraldelsesloven q 24 er opfyldt, hvorfor Storbjerg Erhverv er afskeret fra at

foretage modregning med en foreeldet fordring i Jyske Banks krav.

Det bemerkes i forlangelse heraf, at ingen af Storbjerg Erhvervs p8stande hjemler et gko-

nomisk krav, som kan benyttes til modregning pA nar p8stand 2, som okonomisk dog er in-

deholdt i pAstand 1, jf. ovenfor i afsnit 2. Storbjerg Erhverv har i stavningen gjort galdende

og nedlagt p8stand om, at den mellem parterne indggede renteswapaftale er uforbindende og

ugyldig ud fra aftalelovens principper, samt at Storbjerg Erhverv er berettiget til at opheeve

swapaftalen. SAfremt retten tager en af Storbjerg Erhvervs p8stande til fgl9e, vil Jyske Bank

ikke have et krav mod Storbjerg Erhverv, som Storbjerg Erhverv kan foretage modregning i, i

og med at Jyske Banks krav da vil vere ugyldigt eller uforbindende for Storbjerg Erhverv.

Omvendt vil Storbjerg Erhverv ikke have et krav mod lyske Bank (foruden den rente som

byttes i henhold til renteswapaftalerne), sefremt Storbjerg Erhverv ikke f8r medhold i nogen

af sine p8stande.

lyske Bank forst8r Storbjerg Erhvervs anbringende sEledes, at Storbjerg Erhverv mener, at

storbjerg Erhverv kan modregne Storbjerg Erhvervs pastaede krav ieventuelle andre lSne-

forhold, som der mitte vare mellem parterne, jf. det i stevningen anforte om, at "... Stor-

bjerg Erhvervs krav kan modregnes i Storbjerg Erhvervs tilbagebetalingsforpligtelse i henhold

til det underliggende lSneforhold, og den til enhver tid verende negative markedsvardi, idet

.-.". Jyske Bank bemarker i den sammenh-n9, at Jyske Bank ikke har forest8et belSningen i

henhold til de realkreditlSn, som er optaget i ejendommen, hvilket tillige mE st8 Storbjerg

Erhverv klart.

Det er en betingelse for modregning i medfsr af foraldelseslovens 5 24, at der er tale om

konnekse fordringer, hvilken betingelse ikke er opfyldt ved modregning ieventuelt ovrige

lSneforhold, da der herved vil vare tale om to selvstandige o9 uafheengige aftaler. Dertil

kommer, at gensidig hedsbetingelsen ikke er opfyldt, idet de underliggende realkreditlen ikke

er indgSet med lyske Bank, men med tredjemand.

35

Den indgAede rentes$rapaftale bester fortsat, og er ikke misligholdt af Storbjerg Erhverv.

Storbjerg Erhverv har s8ledes ikke krav mod Jyske Bank i anledning af renteswapaftalen, og
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lyske Bank har ikke andre krav mod Storbjerg Erhverv i henhold til renteswapaftalen, end de

lobende ydelser, som vil variere, 09 hvis endelige storrelse Forst kendes pA forfaldstidspunk-
tet. Storbjerg Erhverv er seledes afskAret fra at foretage modregning i fremtidige ydelser,

idet de fremtidige ydelser ikke er afviklingsmod ne, hvorved modreg ningsadgangen afskares.

Det er tillige en betingelse for modregning efter fo raldelsesloven s 5 24, at fordringerne p3 et

tidspunkt har staet afviklingsmodne overfor hinanden samtidigt. Denne betingelse er ikke

opfyldt i forhold til eventuel modregning mellem et erstatningskrav og de fremtidige ydelser

pi renteswapaftalen, idet de fremtidige ydelser ikke vil vare forfatdne pe tidspunktet for et

eventuelt modkrav, men lobende vil forfalde til betaling, herunder flere 3r efter, at de om-

standigheder, der mEtte begrunde et eventuelt erstatningskrav, har fundet sted.

I forhold til de af Storbjerg Erhverv allerede erlagte ydelser i henhold til renteswapaftalen er

disse betalt og dermed ophort, hvorfor de ikke kan gores tit genstand for modregning pB nu-

varende tidspun kt.

Kobenhavns Eyret har ved dom af 3. april 2014 (BS 2A-2325/2013) taget stilling til denne

problemstilling, hvor en tandmand i 2OO7 indgik en valutaswap og en renteswap. Efter indgS-

elsen af swapaftalerne modtog landmanden mAnedlige opgorelser pE markedsvardien pi
beqge swapaftaler, ligesom landmanden lobende fra 2008 til 2010 foretog indbetalinger til
sikringskontoen. Under sagen pastod landmanden, at han ikke var blevet r8dgivet om, hvad

swapaftalerne indebar, samt hvilke risici swapaftalerne indebar. Sporgsm8let omkring forel-
delse af sagen blev udskilt til serskilt afgorelse, idet landmanden forst havde udtaget stev-
ning i 2013. Under den sarskilte behandling af foreldelsessporgsm8 let gjorde landmanden

gaeldende, at hans erstatningskrav - uanset foraldelse - kunne benyttes til modregning i

pengeinstituttets krav, da der var tale om konneks modregning, jf. foraldelseslovens 5 24.

Pe ng einstituttet bestred, at der kunne ske modregning efter fordldelseslovens S 24, da for-
dringerne ikke var afviklingsmodne samtidig, som er en forudseetning for modregning efter

foraldelseslovens g 24. Kobenhavns Byret fandt foruden at erstatningskrav vedrorende rEd-

givningsansvar foraldes 3 3r efter radgivningens tidspunkt, at:

'sagsoger (landmanden) findes gennem de mgnedlige opgorelser af markeds-
vardien siden den 1- november 2007, indbetalingerne pg sikringskontoen
den 3. og 24, oktober 2O0B og den 14. januar 2009, samt gennem forhojel-
sen af sikring skontoens belobsgranse den 1- april 2009 i hvert fald senest
pB dette tidspunkt at have haft tilstrakkeligt kendskab til de omstandighe-
der, der begrundede fordringen, jf. foraldelseslovens I3, stk.2,

Sagsogers krav findes slledes at have varet foreldet ved stavningens indle-
vering til retten den 28. maj 201i.

Herefter, og da der ikke findes at foreligge modregningsadgang i medfor af
foraldelseslovens 9 24, idet valutaswap og renteswap er to selvstendige og
uafhangige aftaler, ligesom valutaswapaftalen allerede er indfriet, hvorimod
renteswapaftalen fortsat bestlr, frifindes sagsdgte." (min inds=ttelse af
"(landmanden)")

36
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Jyske Bank har ikke kendskab til, hvorvidt den p8galdende afgorelse blev anket til landsret-
ten,

"Efter foraldelseslovens g 24 bevarer en fordringshaver modregningsret over
for krav, som udspringer af samme retsforhold, og som er stiftet inden, for-
aldelsen indtrSdte.

I det omfang, sagsoger gor sit modkrav galdende pe qrund af ugyldighed, er
der ikke noget krav at modregne med, jf. ovenfor, hvorefter retten har af-
gjort, at sagsoqer har fortabt retten til ugyldighedsindsigelse p3 grund af
passivitet.

I det omfang, sagsoger ggr sit modkrav galdende pA grund af andre forhold i
eller uden for kontrakt, herunder et erstatningsansvar, jf. sagsogers subsi'
diare p1stand, foreligger der ikke i sagen et af sagsoger konkretiseret og
opgjort modkrav, ligesom sagsogte isagen ikke har fremsat noget betalings-
krav, hvori der konkret kan modregnes.

Endvidere lagger retten til grund, hvilket der er enighed mellem parterne om,
at sagsogte ved brev af 13, januar 2073 har meddelt, at man ikke vil afkra'
ve sagsoger sikkerhedsstillelse i aftalens lobetid.

Henset hertil og til usikkerheden om, hvorvidt der er lidt et tab og et evt. tabs
storrelse, og til, at det ikke alene tilkommer sagsoger at valge tidspunktet
for en sSdan tabsopgorelse, sammenholdt med, at tabet/modkravet ikke er
fremsat inden for rimelig tid 09 fremsat med en anerkendelsespgstand uden
tidsangivelse for opgorelse af et eventuelt tab, findes sagsoger ikke under
denne sag at kunne p,berSbe sig retten til modregning med et foraldet krav
efter foreldelseslovens 5 24."

lyske Bank har ikke kendskab til, hvorvidt den p8galdende afgorelse blev anket til landsret-

ten.

37

Den ovenfor anforte dom omkring foraldelse er fulgt op af Kobenhavns Byret dom af 3. juni

2014 (bilag 29), som omhandler en andelsboligforenings p8st8ede erstatningskrav mod et
pengeinstitut som folge af p8st8et rSdgivningsansvar i forbindelse med andelsboligforenin-
gens indgSelse af renteswapaftaler. Renteswapaftalerne blev indgAet i 2005 09 2OO7 for at

sikre andelsboligforeningen mod rentestig n ing er. Under sagen p8stod andelsboligforeninqen
p5 tilsvarende vis, som landmanden iafgorelsen ovenfor, at andelsboligforeningen ikke var

blevet redgivet om, hvad swapaftalerne indebar, samt hvilke risici der var ved indgSelsen af

rentes!'{apaftalerne. SporgsmSlet omkring foraldelse af sagen blev ligeledes udskilt til saer-

skilt afgorelse. Under den serskilte behandling af foreldelsessporgsmBlet gjorde andelsbolig-
foreningen ligeledes geeldende, at deres erstatningskrav - uanset foraldelse - kunne benyttes

til modregning i pe ng einstituttets krav, da der var tale om konneks modregning, jf. foreldel-
seslovens 5 24. Pe ng ein stituttet bestred, at der kunne ske modregning efter foreldelseslo-
vens q 24, da fordringerne ikke var afviklingsmodne samtidig, som er en forudsetning for
modregning efter foraldelseslovens S 24, samt da andelsboligforeningen ikke havde opgjort
et krav, som der kunne modregnes med, men istedet nedlagt p8stand om, at renteswapafta-
lerne var ugyldige. Kobenhavns Byret fandt blandt andet, at:
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De ovenfor anforte afgorelser er fulgt op af afgorelserne fra henholdsvis 27. marts 2015 (BS

31C-2000/2013) mellem Henning Veje og Nykredit Bank og 18. maj 2015 (BS 46D-

2a26/2014) mellem Christian Kudsk og Nykredit Bank, hvor det ligeledes blev fundet, at der

ikke kunne ske modregning. Beg9e saqer omhandlede som ovenfor anfort swapaftaler.

I afgorelsen fra 27. marts 2015 mellem Henning Veje og Nykredit Bank fremgEr det af rettens

begrundelse og afgorelse omkring modregning efter foreeldelseslovens 5 24, at:

"Efter foraldelseslovens 5 24 bevarer en fordringshaver modreqningsret over
for krav, som udspringer af samme retsforhold, og som er stiftet inden, for-
aldelsen indtredrc. Gores et modkrav galdende p3 grund af ugyldighed, er
der ikke noget foraldet krav at modregne i, javnfor det ovenfor anforte
vedrorende ugyldighed- Den af sagsoger nedlagte betalingspgstand relaterer
sig til renteswapaftalen. Denne aftale er fortsat qaldende mellem parterne
efter sit fulde indhold, 09 aftalen er ikke opsagt eller lukket ned. De to valu-
taswapaftaler mellem parterne er udlignet mellem parterne. Sagsogte har ik-
ke et aktuelt krav p3 en foroget sikkerhedsstillelse i relation til renteswapaf-
taten, og sagsogte har da heller ikke fremsat et sgdant krav. Sagsogte har
ikke et aktuelt krav pA at fA indfriet den negative vardi af renteswappen,
idet renteswappen ikke er nedlukket som folge af misligholdelse eller ophe-
velse- Der er herefter ikke et aktuelt krav mod saqsoger, som denne vil kun-
ne udligne helt eller delvist ved modregning. Henset hertil sammenholdt med
det ovenfor anfdrte om ugyldighed og foraldelse, herunder om de faktiske
omstendigheder i parternes forhold, 09 til den usikkerhed om, hvorvidt der i
relation til renteswapaftalen er lidt et tab 09 storrelsen af et eventuelt tab,
og til, at dette ikke alene tilkommer sagsoger at valge det tidspunkt, hvor
sSdanne opgorelser skal finde sted, findes sagsoger ikke nu og under denne
sag at kunne fA provet sin eventuelle ret til modregning. ...'

I afgorelsen fra 18. maj 2015 mellem Christian Kudsk og Nykredit Bank fremg8r det af ret-
tens begrundelse og afgorelse omkring modregning efter forEeldelseslovens E 24, at:

"Efter foraldelsesloven bevarer en fordringshaver modregningsret over for
krav, som udspringer af samme retsforhold, og som er stiftet inden, foral-
detsen indtr,dte. Gores et modkrav geldende pB grund af ugyldighed, er der
ikke noget foraldet krav at modregne i, javnfor det ovenfor anforte vedro-
rende ugylctighed. Den af sagsoger nedlagte betalingspAstand relaterer sig til
renteswapaftalen. Denne aftale er fortsat galdende mellem parterne efter sit
fulde indhold, og aftalen er ikke opsagt eller lukket ned. Valutaswapaftalen
mellem parterne er udlignet mellem parterne, Sagsogte har ikke et aktuelt
krav p3 en foroget sikkerhedsstillelse i relation til renteswapaftalen. Sagso-
ger har derimod meddelt, at man ikke vil stille yderligere krav om sikker-
hedsstillelse-

Renten tiltrader endvidere sagsogtes bemarkninger om, at sagsoger ikke kan
modregne imarginaten pe renteswapaftalerne. S3 lange aftalerne lober, har
Christian Kudsk ikke lidt et eventuelt tab med henvisning hertil, idet kredit-
marginalen ikke udgor en selvstandiq fordring, men derimod er en del af
den faste rente pA aftalerne.

Sagsogte har ikke et aktuelt krav pA at fA indfriet den negative verdi af ren-
teswappen, idet renteswappen ikke er nedlukket som folge af misligholdelse
eller ophavelse. Der er herefter ikke et aktuelt krav mod sagsoger, som
denne vil kunne udligne helt eller delvist ved modregning. Henset hertil
sammenholdt med det ovenfor anforte om ugyldighed og foraldelse, herun-

38
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Endvidere gor Jyske Bank galdende, at der ikke er den fornodne sammenh:eng mellem Stor-

bjerg Erhvervs pSsteede erstatningskrav, som folge af pAsttet manqelfuld r8dgivning, og .ly-

ske Banks krav pE de lobende fremtidige betalinger i medfor af renteswapaftalen.

Yderligere er der en begr-nsning i adgangen til at modregne efter foraldelsesloven 5 24, n8r

begge parter har uforaldede krav, og modregneren tillige har et foraldet krav og tilsvarende
i tilfalde, hvor begge parter har foraldede krav, og hovedmanden tillige har et uforaeldet

krav, idet resultatet af en samlet opgorelse af parternes mellemvarende da vil afhange af,

hvem af parterne der forst afgiver modregningserkleering.

Bo von Eyben anfsrer i Foraldelse efter foraldelsesloven af 2007, 2012, side 997, at:

"En sarlig begransning i adgangen til at anvende en foraldet fordring til
modregning efter I 24 m2 gores i tilfelde, hvor begge parter har uforaldede
krav, og modregneren tillige har et foreldet krav, og tilsvarende i tilfalde,
hvor begge parter har foraldede krav, 09 hovedmanden tillige har et uforal-
det krav. Begrundelsen herfor er, at resultatet af dette samlede opgor ellers
vil komme til at afhenge af den tilfaldige omstandighed, hvem af parterne
der forst afgav modregningserklering. "

I n.ervarende sa9 er situationen den, at beg9e parter har uforeeldede krav i henhold til ren-

teswapaftalerne i form af fremtidig udveksling af rentebyttebetalinger, 09 Storbjerg Erhverv

tillige har et pSst8et erstatningskrav, der er foraldet, som denne forsoger at benytte til mod-
reg nin9.

Den anforte begransning i modregningsadgangen er tillige fulgt op af afgorelsen

U.2010.1384H, hvor det blev fastslSet, at konkursboet ikke ved at afgive modreg ningserkla-
ring forst kunne bestemme udfaldet af det samlede opgor, herunder hvilke fordringer der

skulle anses for dEkket gennem modregning.

PASSIVITET OG ACCEPT AF RISIKO

I forlengelse af det ovenfor anforte omkring ugyldighed og forEldelse gor Jyske Bank tillige
geldende, at der foreligger retsfortabende passivitet fra Storbjerq Erhvervs side, hvorfor et-
hvert krav - uanset at dette ikke er foreldet - er fortabt som folge af passivitet fra Storbjerg
Erhvervs side.

9

39

der om de faktiske omstendigheder i parternes forhold, og til den usikker-
hed om, hvorvidt der i relation til renteswapaftalen er lidt et tab og storrel-
sen af et eventuelt tab, og til at det ikke alene tilkommer sagsoger at valge
det tidspunkt, hvor sSdanne opgorelser skal finde sted, findes sagsoger ikke
nu-og under denne sag at kunne FA provet sin eventuelle ret til modregning.
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Storbjerg Erhverv har haft adskillige muligheder for at reagere overfor Jyske Bank vedroren-
de den indgeede renteswapaFtale siden indg8elsen i 2008, hvis Storbjerg Erhverv var utilfreds
med r8dgivningen herom. Dette har Storbjerg Erhverv ikke gjort.

Som anfort ovenfor under afsnittet omkring ugyldighed, skal der reklameres andenfor rimelig

tid, sAfremt en medkontrahent vil indge af dennes indsigelser fortabes som f0l9e af passivi-

tet. lyske eank p8ber8ber sig samtlige de anforte omstandigheder og anbringender anfort
under afsnittet om ugyldighed og foraldelse til stotte for, at Storbjerg Erhvervs krav er for-
tabt som folge af passivitet.

Storbjerg Erhverv har i steevningen, side 38, henvist til fhv. advokat, dr. phil. Jens Ravnkil-

des artikel omkring passivitet, refereret i U.20128.437, hvori det anfores det, at:

"Udgangspunktet hedder, at der skal reklameres inden rimelig tid over rets-
brud over for sgvel godtroende som ondtroende skyldnere."

Dette er naturligvis et udsagn med muligheder for fortolkning af, hvad udtrykket "rimelig tid"
dekker over, hvilket tiltige fremgSr af den p8galdende artikel, som der henvises til. Det an-

fores isamme afsnit iartiklen, at:

"Den ulovbestemte reklamationspligt har behov for et dybdeg1ende stadium,
da der stadig er uafklarede sporgsmll vedrorende fristens begyndelsestid s-
punkt 09 langde i forskellige tilfaldegrupper. Der er dog ikke tale om en
hvid plet pA landkortet. tldgangspunktet er, at der skal reklameres inden ri'
melig tid over retsbrud over for sAvel godtroende som ondtroende skyldnere.
Hvad anger rimelighedsbegrebets narmere indhold kan en rakke retnings-
linjer uden tvivl opstilles.

Herunder, at reklamationsfristen er kort, hvis sagen vedrorer et yel'
fardsanliggende for reklamanten, jf. f.eks. bortvisningssagerne ...[domme
unctladtl..., giyer rektamanten en spekulatioDsmulighed, jf. f.eks. dom'
mene om ugyldighed ved tegning ved kommanditanparter... [dommene und-
ladtl... "( mi n frem havni ng )

PA baggrund af ovennavnte mA det lagges til grund, at det er fast antaqet i den juridiske

litteratur som i praksis, at reklamationsfristen er kort, hvis sagen giver reklamanten en spe-

kulationsmulighed, som tilfEldet er med narveerende sag.

Som det fremgBr af bilag 21, har Storbjerg Erhverv ved advokat Soren Narv Pedersen fsrst
ved e-mail af 26. juni 2013 rettet henvendelse til lyske Bank vedrorende de p8stSede mang-

ler, uanset at den p8galdende renteswapaftale, som nerverende sag omhandler, blev indgS-

et ijuli 2008, ligesom advokat Soren Narv Pedersen har bistSet Storbjerg Erhverv siden

2012. Markedsverdien har i den mellemliggende periode haft store udsving, hvorved Stor-
bjerg Erhverv havde mulighed for at spekulere i renteudviklingen og renteudviklingens effekt
p5 renteswappen frem til sagens anleggelse.

40
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Det gores geldende, at Storbjerg Erhverv har fortabt retten til at gore indsigelser qaldende

mod renteswapaftalen, jf. reglerne om adfards- o9 tolerancefuldmagter henset til, at Stor-
bjerg Erhverv, uanset markedsvaerdiens udvikling, kontinuerligt har indbetalt belgb i henhold

til renteswapaftalen til Jyske Bank uden nogen form for protester eller indsigelser, hvorfor
Jyske Bank med rette har haft en forventning om, at der ikke ville blive rejst indsigelser mod

renteswapaftalen og grundlaget herfor. Det synes helt urimeligt, at Storbjerg Erhverv kan

anlagge sag om rBdgivning ydet mange 3r tidligere, nAr Storbjerg Erhverv havde mulighed

for at reagere overfor rAdgivningen p: et langt tidligere tidspunkt, og sarligt ner sagen og

kravet alene udspriflger af, at Storbjerg Erhvervs forventninger til renten og renteswappen er
blevet skuffede som folge af den generelle renteudvikling i samfundet.

S8fremt retten ikke finder, der er grundlag for at statuere retsfortabende passivitet, gores

det galdende, at Storbjerg Erhverv ved deres manglende reaktion har accepteret risikoen ved

den indgiede renteswapaftale, hvorefter et eventuelt muligt erstatningskrav mE bortfalde.

10 ANBRINGENDER

Til stotte for de nedlagte frifindelsesp8stande gores det overordnet geldende, at Jyske Banks

r8dgivning ikke har varet mangelfuld, hvorfor der hverken er grundlag for ugyldighed eller

erstatning, ligesom Storbjerg Erhvervs pSstSede krav som folge af den pSst8eOe mangelfulde

r8dgivning er foraldet eller fortabt som folge af manglende reklamation eller passivitet, hvor-

for Jyske Bank vil vare at frifinde.

lyske Bank vil i neervarende svarskrift koncentrere sine anbringender i forhold til sporgsmS-

let om foreldelse samt fortabelse som folge af manglende reklamation eller passivitet, da

begge parter onsker disse forhold udskilt til serskilt behandling, jf. retsplejelovens q 253.

at et rSdgivningsansvar er underlagt en 3-erig foraldelse, jf. foreldelseslovens 5

3, stk. 1. Foreldelsesfristens begyndelsestidspunkt er at regne fra tidspunktet,
da den fejlagtige r8dgivning gives, hvorfor foreldelsesfristen vil vare at regne

senest fra den 15. juli 2008, hvor renteswapaftalen blev indg8et, og

Storbjerg Erhverv fgrst har udtaget stavning mod lyske Bank den 18. juni

2015, hvorfor Storbjerg Erhverv alene kan gore et eventuelt krav g;eldende
at

4l

Det g0res galdende, at Storbjerg Erhverv ikke har foretaget tabsbegreensning ved at indfri
renteslyapaftalen pg et tidspunkt, hvor markedsvardien var vasentlig mindre negativ end

ved sagens anlegges.

Det overordnede anbringende stottes i forste rakke af folgende anbringender,

108



LUND ELMER
SANDAGER

at

mod lyske Bank, sAfremt Storbjerg Erhverv kan godtgore, at foreldelsesfri-
stens begyndelsestidspunkt har vEret underlagt reglerne om suspension fra
redgivningen i jula 2O08 o9 frem til den 18. juni 2012. Storbjerg Erhverv berer
bevisbyrden for, at denne f6rst p3 et senere tidspunkt fik eller burde fe kend-

skab til kravet, hvilken bevisbyrde ikke er loftet pA det foreliggende grundldg.

Det 96res i forlangelse heraf geldende, at der gElder en ligefrem bevisbyrde.

det bestrides, at sagsogers klage for Penqeinstitutankenavnet ved klage af 24.

oktober 2013 skulle medfore en forelobig afbrydelse af foraldelsen, jf. forael-

delseslovens 5 21, stk. 3, i09 med, at Pengeinstitutankenavnet ikke har reali-
tetsbehandlet klagen, men afvist denne, da klager fra erhvervsd rivend e falder

udenfor Pe n geinstituta n ke nevnets kompetencer, jf. Pengeinstitutankenavnets

vedtagter 5 2, stk. 3.

Det ggres tillige qeldende, at det mette have veret Sbenbart for sagsoger, at

Pengeinstitutankenavnet ikke kunne have realitetsbehandlet klagen, jf. Penge-

institutankenEvnets vedtagter samt tidligere praksis fra Pengeinstitutanke-

nEvnet. Efter fast ankenEvnspraksis kan klager fra anpartsselskaber og aktie-
selskaber ikke behandles af Pengeinstitutan kenEvnet, idet s8danne klager ikke

opfylder betangelsen a Pengeinstitutankenavnets vedtagter 5 2, stk. 2, om at

vare enten en klage fra en privatkunde eller en klage "som ikke adskiller sig

vasentligt fra en klage vedrsrende et privat kundeforhold". Indbringelsen af
klagen for Peng e instituta n ken.ev net medforte derfor ikke en forelobig afbrydel-

se af foraldelsen, jf. for-ldelseslovens E 20, stk. 2. nr. 1. Der henvises til
Pengeinstitutankenevnets hjemmeside med eksempler p3, at sager indgivet af

erhvervsdrivende, efter fast praksis er blevet afvist.

Pengeinstitutankenevnet har ved brev af 28. oktober 2013 (bilag 23) afvist at

behandle sagen netop med henvisning til, at klager var et anpartsselskab.

Sagsogers daveerende advokat var eller burde vare bekendt med, at Pengein-

stitutan kenevnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og anparts-

selskaber.

SAfremt retten mod forventning matte n3 frem til, at der er sket en forelobig

afbrydelse af foraldelsesfristen ved sagsogers klage til Pengeinstitutankenav-
net, da gores det desuagtet galdende, at der er indtr8dt foraldelse forud for
klagens indbringelse.

Det overordnede anbringende stottes i anden rakke af folgende anbringender,
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at

at

at

at

at

s8fremt Storbjerg Erhverv ikke var bekendt med eller burde have veret be-

kendt med risikoen ved rentesrva pafta le n, senest pe tidspunktet for dens ind-
g8else, gores det galdende, at Storbjerg Erhverv senest ved henholdsvis 3rs-

skiftet 2008/2009 og Srsskiftet 2OO9l2OIO har varet bekendt med renteswap-

aftalens markedsvardi, jf. de fremsendte Srsopgorelser. Det tilsvarende 96r sig

galdende ved modtagelsen af de efterfolgende Srsopgorelser,

Storbjerg Erhverv lobende, siden etableringen af den af nlerverende sag om-

fattede renteswapaftale i2008, har modtaget kontoudtog vedrorende realisati-
onskontoen, der indeholder en lobende opgorelse af den urealiserede markeds-

vardi af swapforretningerne,

Storbjerg Erhverv i ovrigt via lyske Netbank lobende og med korte intervaller
har fulgt bevagelserne p3 og udsvinq imarkedsvdrdien af renteswapaftalen p3

realisationskontoen,

renteswapaftalen tillige fremg8r af de af Storbjerg Erhverv aflagte ersrapporter

fot 2OLO|ZOLL,2077/2012 09 201212013, samt at markedsvardien samt mar-

kedsvardiudviklingen tillige fremgar af disse Srsrapporter, hvorfor Storbjerg

Erhverv tillige som folge heraf har varet fuldt ud bekendt med de faktiske for-
hold, som denne nu ststter et krav mod Jyske Bank p3, ligesom Storbjerg Er-

hverv har undladt renteswapaftalen ide foregBende Srsrapporter fra rente-

swapaftalens indgAelse i 2008,

kravet, som folge af de ovenfor angivne forhold, var foreldet allerede pA tids-
punktet for Storbjerg Erhverv udtagelse af stavning den 18. juni 2015,

kravet som folge af de ovenfor angivne forhold er fortabt som folge af passivi-

tet samt manglende rettidig reklamation overfor lyske Bank, ligesom kravet var

foraldet leenge inden Storbjerg Erhvervs udtagelse af stavning den 18. juni

2015,

der ikke foreligger det fornodne grundlag til at erklere den indg8ede rente-

swapaftale ugyldig efter aftalelovens S 30,5 31 ogleller S 36, henset til at

Storbjerg Erhverv fuldt ud var eller burde vere bekendt med de pBberBbte for-
hold ved indg8elsen af renteswapaftalen, 09

Storbjerg Erhverv berer bevisbyrden for det af denne anforte om, at lyske
Bank, som pEstiet at Storbjerg Erhverv, skulle have bragt Storbjerg Erhverv i

en faktisk vildfarelse om den okonomiske risiko ved indg8else af renteswapafta-
len, herunder at lyske Bank ikke har vejledt og rSdgivet om markedsvardiens
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betydning, herunder betydningen af negativ markedsvEerdi, hvilken bevisbyrde

Storbjerg Erhverv ikke har loftet pA det foreliggende grundlag.

I tilknytning til det overordnede anbringende om, at kravet er foraldet eller fortabt som folge

af passivitet samt manglende rettidig reklamation, gores det tillige gEldende,

at Storbjerg Erhverv isin stavning har gjort geldende o9 nedlagt p8stand om, at
den mellem parterne indggede renteswapaftale er uforbindende og ugyldig, jf.
aftalelovens principper. Storbjerg Erhverv kan derfor i sagens natur ikke an-
vende en pest8et uforbindende eller ugyldig aftale som grundlag for et modreg-
ninqskrav,

at foreldelseslovens 5 24 allerede som f6lge heraf ikke kan finde anvendelse i

narvaerende sag,

bestemmelsen i ovrigt ikke finder anvendelse i en situation, hvor be99e parter

har narmere bestemte uforaldede krav mod hinanden, og hvor modregneren

tillige har et pEstEet krav, der er foreeldet, jf. Bo von Eyben, Foraldelse efter
foraldelsesloven af 2007, L. udgave, 2012, side 997-998, samt U.2010.1384H,

at der i narvarende sag er tale om en renteswapaftale, hvor parterne bytter ren-

tebetalinger pe nermere angivne vilk8r. Parterne har i medfor af renteswapaf-

talen hver isar krav mod den anden part i overensstemmelse med aftalen. ly-
ske Bank har sEledes et uforaldet krav mod Storbjerg Erhverv pB betaling af

fast rente af belob i overensstemmelse med renteswapaftalen for den fremtidi-

9e resterende del af lobetiden, mens Storbjerg Erhverv har et uforaldet krav

mod Jyske Bank pe betaling af variabel rente af belob i overensstemmelse med

renteswapaftalen for den fremtidige resterende del af lobetiden,

at foraldelsesloven g 24 ogsB som f6lge heraf ikke kan finde anvendelse i sa9en,

ligesom bestemmelsen iovrigt ikke kan finde anvendelse ien situation som den

foreliggende, o9 endelig

at

44

lyske Bank pA tidspunktet for steevningens udtagelse ikke har yderligere krav

mod Storbjerg Erhverv som folge af renteswapaftalen, som denne kan foretage

modregning i, idet de fremtidige ydelser pt renteswapaftalerne ikke kan gores

til genstand for modregning, da hverken kravet om afviklingsmodenhed eller
retskraftighed er opfyldt.
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Det bestrides,

Samtlige ovriqe anbringender anfort i svarskriftet fastholders overfor det af Storbjerg Erhverv

anforte 09 p8ber8bte.

11 OPFORDRINGER

11.1 Opfordringer fremsat af Storbjerg Erhverv

I forhold til de af Storbjerg Erhverv fremsatte provokationer isteevningen skal dasse besvares

som fOlgende:

Som svar pB opfordring 1 "lyske Bank opfordres (derudover) til at fremlagge daterede og

underskrevne eksemplarer af aftalerne om sikkerhedsstillelse, jf. bilag 6 og 6A, oq den uigen-
kaldetige fuldmagt, transport og h'ndpanteret i prioritetsprovenu, jf. bilag 7 samt eventuelle
yderligere aftaler om sikkerhedsstillelse, fuldmagt, transport og hAndpanteret, der er indglet
mellem sagens parter" henvises tal bilagene F - K.

Som svar pE opfordring 2 'lyske Bank opfordres til at fremlagge kundeprofil for Storbierg

Erhverv udarbejdet forud for swapaftalens indgeebe" kan det oplyses, at Lars Aaqvist under

mode med Storbjerg Erhverv foretog undersogelse af og indhentede oplysninger omkring

Storbjerg Erhverv til brug for vurderingen af, hvorvidt swapaftalen var et egnet produkt til
Storbjerg Erhverv. Lars Aaqvist vil - sefremt sporgsm8let om fortabelse ikke udskilles til sar-
skilt behandling - afgive forklaring herom under hovedforhandlingen.

Som svar pB opfordring 3 "lyske Bank opfordres til at fremlagge prasentationsmaterialet fra
den 1o. juli 2008 samt bekrafte, at markedsverdien ved renteandringer udvikler sig asym'
metrisk/skavt til okonomisk skade for Storbjerg erhverv" henvises til det ovenfor under

pun kt 3.4 anforte.

Derudover bemarkes det. at Jyske Bank er af den opfattelse, at der pE tidspunktet for rente-

swapaftalens indg8else ikke var en forpligtelse eller kutyme for pengeinstitutterne til at r8d-
give omkring konveksitet. En renteswapaftale indeholder pB samme mBde, som en tidsbe-
granset lSneaftale, en asymmetrisk udvikling.

45

der mitte vare uklarheder iaftalegrundlaget mellem parterne, som Storbjerg
Erhverv ikke fuldt ud var bekendt med, hvorfor der ikke er noget grundlag for
at gore koncipistreglen galdende.
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Finansrgdets Juridiske Udvalg har i Responsum FR-6/2OL5 af 19. maj 2015 taget stilling til,
hvorvidt det var sedvanlig pengeinstitutpra ksis at r8dgive omkring konveksitet i 2006 i for-
bindelse med indg8else af swapaftaler, idet folgende sporgsm8l er besvaret:

"sp6rgsm\l 1

Var der i 2006 kutyme for, at en bank rldgav om konveksitet i forbindelse
med indgSelse af swapaftaler?

Sporgsm]l z
Hvis sporgsm]let besvares bekraftende bedes Responsumudvalget narmere

redegore for, hvad en s,dan kutyme indebar i relation til rgdgivningens om-
fa ng. "

FinansrSdets svar

"Fellessvar for sporgsm\l 1, 2 og 3:
Der kan ikke p\vises en sadvantig pengeinstitutpraksis om, at banker r,dgav

om konveksitet eller om skavhed/asymmetri i markedsvardiudviklingen i
forbindelse med indgqelse af swapaftaler i 2006.

I relation til sporgsm1l 3 bemerkes, at det er uden betydning for svaret,
hvorvidt rSdgiver var bekendt med markedsvardiudviklingen, da det ikke var
muligt at forudse udviklingen af markedsvardien pA en renteswap. Ved be-
svarelsen af dette sporgsmAl er det lagt til grund, at det, der onskes svar
p3, er, at hvis r+dgiveren var bekendt med, at der var forskel p3, hvordan
markedsvardien ville udvikle sig i tilfalde af et eventuelt fremtidigt rente-
fald pe 1 pct., og p3 hvordan markedsvardien ville udvikle sig i tilfalde af
en eventuel fremtidig rentestigning p3 I pct., ville det sB vere sedvanlig
pengeinstitutpraksis at undlade at oplyse herom ien sag som den forelig-
gende. "

Det kan sEledes laegges til grund, at Jyske Bank ikke har r8dgivet i strid med seedvanlig pen-

geinstitutpraksis ved ikke at have redgivet om konveksitet iforbindelse med indgSelsen af

re nteswa pafta lerne. Som f6lge heraf vil Jyske Bank ikke opfylde provokationen i forhold til en

be- eller afkrEftelse heraf, da den ikke ses at have relevans for nerverende sag.

Som svar p5 opfordring 4 "lyske Bank opfordres til at bekrafte, at lyske Bank pA rAdgiv-

ningstidspunktet var bekendt med, at markedsvardien udviklede sig asymmetrisk" henvises

der til besvarelsen ovenfor vedrorende opfordring 3.

Som svar pB opfordring 5 "Jyske Bank opfordres til at fremtagge en rentefalsomhedsanalyse,

der viser markedsvardiens udvikting ved renteandringer ved +/- /2o/o - intervaller pt op til
en samlet renteandring pe +/- 3o/o, idet lyske Bank samtidig anmodes om at medtage mar-

kedsvardien pA tidspunktet for aftalens handelsdato" henvises der til besvarelsen overfor
vedrorende opfordring 3.

Som svar pB opfordring 6 "Jyske Bank opfordres til at bekrafte, at der ikke blev udarbejdet
rentefolsomhedsanalyse forud for renteswapaftalernes indgAelse", bemerkes, at lyske Bank
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ikke tangere er i besiddelse af materialet og derfor hverken kan bekrefte eller afkrafte det-
te.

Som svar pA opfordring 7 "lyske Bank opfordres til at fremlagge risikobeskrivelse for den

indgSede renteswap" kan det oplyses, at Storbjerg Erhverv via rSdgivningen fra lyske Bank

blev underrettet omkring risiciene forbundet med swapaftalen.

Som svar pB opfordrlng 8 "Jyske Bank opfordres til i kr./ore at oplyse storrelsen af formid-

lingshonoraret" kan det oplyses, at der ikke er udbetalt formidlingshonorar, ligesom der ikke

er sket nogen formidling i forbindelse med renteswapaftalens indggelse.

Som svar pE opfordring 9 "lyske Bank opfordres tit at oplyse, om bankens medarbejdere mAt-

te have modtaget bonus, eller del i afdelingsbonus, iforbindelse med indg,else af rente- og

valutaswapaftalerne " bemarkes det indledningsvis, at der alene er tale om en enkelt rente-

swapaftale.

Derudover kan det oplyses, at der ikke er sket betaling af nogen form for bonus pB baggrund

af den indgBede renteswapaftale.

Som svar p3 opfordring lO "lyske Bank opfordres til i kr./ore, at oplyse Storbierq Erhvervs

etableringsomkostninger i Forbindelse med indg\elsen af renteaftalen, herunder beregnings-
principperne for omkostningsberegningen" forekommer provokationen uklar for lyske Bank,

idet det ikke af sporgsmSlet fremgBr, hvad der menes med etablerinqsomkostninger.

Storbjerg Erhverv betaler, som alle andre kunder, der har indgSet en renteswapaftale med

Jyske Bank, en rentemarginal. Storbjerg Erhverv har dog ikke betalt et belob til Jyske Bank

for selve etableringen/indgaelsen af de enkelte renteswapaftaler. SSfremt Storbjerg Erhverv

mener at have betalt etableringsomkostninger til Jyske Bank i forbindelse med indgSelsen af

renteswapaftalen, opfordres (opfordring I) Storbjerg Erhverv til at dokumentere dette.

Sefremt Storbjerg Erhverv undlader at opfylde provokationen eller undlader at fremlagge
dokumentation for, at der skulle vere sket betaling af etableringsomkostninger, anses Stor-
bjerg Erhvervs provokation 10 som frafaldet.

Det bemarkes tillige, at Finansrgdets Juridiske Udvalg i Finansradets Responsum FR-3/2015

af 17. februar 2015 har oplyst, at der ikke kan pEvises en sedvanlig pengeinstitutpraksis pa

sporgsmalet om, hvorvidt det er "i overensstemmelse med sadvanlig penqeinstitutspraksis,

at et pengeinstitut ikke oplyser marginalen (bankkundens omkostninger ved aftalen) til en

bankkunde i forbindetse med indg,else af en fastrenteswapaftale ).
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Finansr8dets luridiske Udvalg bemarkede tillige i forbindetse med besvarelsen af sporgsme-

lel, at "marginalen ikke er lig med peng einstituttets indtjening pe en given forretning, men

blandt andet dEkker pengeinstituttets funding, kapitalomkostninger og fortjeneste "-

I forleengelse heraf kan det oplyses, at Finansr8dets Juridiske Udvalg i samme responsum har

besvaret folgende sporgsmel :

'75. Responsumudvalget becles oplyse, om det i perioden fra september 2007
til december 2009 var i overensstemmelse med sadvanlig pengeinstitutpra k-
sis at indregne kreditmarginal i den rente, der blev tilbudt kunden?

Det bedes desuden oplyst, om det idenne forbindelse var i overensstemmelse
med sedvanlig pengeinstitutpraksis at redgive kunden med udgangspunkt i
detailrenten 09 ikke i interbankrenten?"

svaret

'Den rente, en kunde betaler, best,r af en rekke forskellige komponenter,
herunder blandt andet fundingrenten, kapitalomkostninger og en fortjeneste
til banken.

Det er i overensstemmelse med sadvanlig pengeinstitutpraksis at rSdgive
kunden i overensstemmelse med den rente, kunden skal betale."

lyske Bank har rAdgivet Storbjerg Erhverv ud fra den rente, som Storbjerg Erhverv skulle

betale i henhold til renteswapaftalen, hvilket er i overensstemmelse med seedvanlig pengein-

stitutpra ksis.

tt.2 Opfordringer fremsat af Jyske Bank

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring A) til at opqore den okonomiske vdrdi af den

principale p8stand med tilhorende subsidiere, mere subsidiare 09 mest subsidiare p8stand,

samt pestand 2, idet Storbjerg Erhverv i staevningen under punkt 7.5 har anfort, at
sagsgenstanden anslSs til kr. 1.228.005,63, uden det dog fremg8r, hvad den gkonomiske

vardi af de enkelte pBstande er. Det kan oplyses, at markedsvErdien af renteswapaftale nr.

W015785 var negativ med kr. 1.049.674,8O pt. den 11. august 2015, hvor stavningen blev

indleveret til retten.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring B) til at oplyse, hvorvidt der er en okonomisk for-
skel mellem den principale 09 den subsidiare p8stand, idet realiteten af pAstandene er den

samme, idet grundlaget for p8standene synes forskelligt.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring C) til at oplyse, hvorvidt der er en okonomisk for-
skel mellem den principale, den subsidiere og den mere subsidiare pSstand, idet realiteten

af p8standene er den samme, idet grundlaget for p8standene synes forskelligt.
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Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring D) til at oplyse 09 opgore de reelle omkostninger
forbundet med indgAelsen af renteswapaftalen, samt til at oplyse (opfordring E), hvorvidt
belobet i henhold til den mest subsidiare p8stand vil vare indeholdt i belobet i henhold til
den mere su bsid iere p:stand.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring F) ttl at redegore for, hvilken relevans rentefol-
somhedsbereg ningerne har for nzervarende sag. Alternativt opfordres Storbjerg Erhverv til at
lade bilaget udge.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring G) til at oplyse, hvorvidt denne vil anerkende, at
Finansr8dets svar tillige gElder for swapaftaler indg8et i 2008, idet lyske Bank i benagtende

fald vil indhente nyt responsa fra Finansr8det herom.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring H) til at dokumentere, at der er sket betaling af

omkostninger i forbindelse med indgSelsen af renteswapaftalen.

Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring I) til at dokumentere, at denne m8tte have betalt

etableringsomkostninger til Jyske Bank i forbindelse med indggelsen af renteswa pafta len .

L2 JYSKE BANKS FORSLAG TIL SAGENS BEHANDLING

Under henvisninq til retsplejelovens 5 348, stk. 2, nr. 6, anmoder lyske Bank om, at hoved-

forhandlingen forestSs af 3 byretsdommere, jf. retsplejelovens E 12, stk- 3, nr. 4 og to sag-

kyndige dommere henset til, at sagen omhandler forhold og begreber, som kraver en vis

saglig indsigt for at kunne pedommes, jf. retsplejelovens 5 20, stk. 1.

S8fremt retten indkalder parterne til forberedende mode i medfor af retsplejelovens 5 353,

foreslSr Jyske Bank, at der under et sedant mode, udover punkterne i retsplejelovens I 353,

stk. 1, punkt 1-4, dreftes et eller flere af de i retsplejelovens 5 353, stk., 1, nr. 5 til 20 an-
q ivne pun kter.

lyske Bank foreslSr, at g 353-m6det i givet fald afholdes som et telefonmode jf. retsplejelo-

vens 5 353. stk. 6.

12.1. Udskillelse

lyske Bank anmoder om, at sporgsm8let om, hvorvidt det p8st8ede krav er foreldet eller
fortabt ved passivitet samt manglende rettidig reklamation, udskilles til saerskilt behandling i

henhold til retsplejelovens 5 253.
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Til stotte for anmodningen bemarkes det, at sporgsmBlet vil kunne afgores pB det forelig-
gende grundlag og uden vidneforelse, samt at en afgorelse ioverensstemmelse med lyske
Banks pestand vil kunne fore til dom isagen.

Hertil kommer, at behandlingen af sagens ovrige temaer, herunder hvorvidt Jyske Bank har

ydet mangelfuld rSdgivning, herunder i strid med god skik reglerne, m5 antages at vare s3-

vel tidskravende som om kostningstung. Der vil forventeligt, herunder henset til omfanget af

vidneforelsen, vare tale om en hovedforhandling af flere dages varighed.

Indsigelserne omkring foraldelse 09 passivitet samt manglende rettidig reklamation kraver
en langt mindre proces uden bevisforelse, bortset fra gennemgang af dokumentbevis. Be-

handlingen af disse sporgsmel vil forventeligt kunne ske p5 en delhovedforhandling af en til
to dages va rig hed.

En udskillelse vil seledes tillige vare hensigtsmaessig af procesbesparende hensyn.

I det omfang at sporgsm8let om foraldelse 09 passivitet samt manglende rettidig reklamation

ikke mStte blive udskilt til sarskilt bedommelse, eller at retten finder, at kravet ikke er for-
aldet eller fortabt ved passivitet samt manglende rettidlg reklamation, tages der udtrykkeligt

forbehold om at fremkomme med yderligere p8stande, sagsfremstitling, anbringender og be-

viser til sagens materielle indhold med henblik pB en narmere behandling og afgorelse af

sagens materielle del, idet lyske Bank ikke er enig med Storbjerg Erhverv i en del af dennes

sagsfremstilling og anbringender, idet lyske Bank iovrigt bestrider, at der er sket ansvarspS-

dragende r8dgivning fra bankens side isagen.

Det bemarkes, at den materielle del af sagen og behandlingen heraf er serdeles omfattende.

Hidtidig praksis i helt sammenlignelige sager har statueret, at kravene var bortfaldet som

folge af foraldelse og manglende reklamation.
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13 MOMSREGISTRERING

Jyske Bank er momsregistreret.

t4 PROCESSUELLE MEDDELELSER

Processuelle meddelelser kan stiles til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, attention

advokat Philip Baruch, Kalvebod 8rygge 39-41, 1560 Kobenhavn V.

DO KU M ENTE R

Bilag A:

Bilaq B:

Bilag C;

Bilag D:

Bilag E:

Bilag F:

Bilag G:

Bilag H:

Bilag J:

Bilag K:

Bilag L:

Bilag M:

Bilag N:

Bilag O;

Bilag P:

Bilag Q:
Bilag R:

Bilag S;

Bilag T:

Bilag U:

Udskrift fra Erhvervsstyrelsen for Storbjerg Erhverv ApS

Kontoudtog for realisationskonto (konto nr. 5050-2801181)
Brev af 26. oktober 2010 fra lyske Bank til Storbjerg Erhverv

Mail af 9. januar 2012 fra Casper Dam Olsen til direktor carsten Storbjerg

Skaarup

Brev af 7. januar 2014 fra lyske Bank til Carsten Storbjerg Skaarup

Sikkerhedsstillelse af 10. juli 2008

Kautionserklaring af 11. maj 2009

Sikkerh edsstillelse af 11. maj 2009

Sikkerhedsstillelse af 30. december 2009

Uigenkaldelig fuldmagt, transport og hendpanteret i prioriteringsprovenu

Arsrapport lot 2O7O/2OI1

Arsrapport fot 2o:.]-/20L2
Arsrapport for 2O72l2Ol3
Arsopgorelse for 2008

Arsopgorelse for 2O09

Arsopgorelse for 2010

Arsopgorelse for 2O 11

Arsopgorelse fot 2OL2

Arsopgorelse for 2013

Log over Storbjerg Erhvervs brug af netbank

Ulitrerede bilao

Kendelse af 4. februar 2011 fra Vestre Landsret

Finansr8dets responsum FR-2174 af 5, august 2014
Utrykt dom fra Kobenhavns Byret i sagen BS 6B-4184/2010 - Lars Schou Holding ApS

mod Oanske Ban k A/S
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FinansrSdets responsum FR-6/2015 af 19. maj 2015

FinansrAdets responsum FR-3/2015 af 17. februar 2Ol5
Dom af 27. marts 2015 fra Kobenhavns Byret - sag BS 31C-2000/2013 - Henning Veie

ctr. Nykredit Bank A/S

Dom af 18. maj 2015 fra Kobenhavns Eyret - sag BS 460-242612014 - Christian

l(udsk ctr. Nykredit Bank A/s
Dom af 5. januar 2004 fra Ostre Landsret - sag a-2779-o2 - Deutsche Privatschule

Apenrade ctr. Alm. Brand Leasing A/S

Dom i sagen BS 398-24L712O11 - E.H. Immobilien Invest GmbH mod FS Property Fi-

nance A/S,

dom i sagen BS 398-2418/2011 - Engbirk & Poulsen Immobilien GmbH mod FS Proper-

ty Finance A/S,

dom i sagen BS 398-241912011 - Comercio ApS mod FIH Erhvervsbank A/S

Dom af 14. august 2014 - H-0036-12 - mellem lH Frederiksberg 9 ade 5 ApS og lH

Fiolstrade 12 ApS mod Nykredit Bank A/S

Dom af 3. april 2014 - BS 2A-232512013 - mellem Jens Peder Lautrup Andersen mod

Nykredit Bank A/S

Dom af 3. april 2014 - BS 3A-404512013 - mellem Lone Schmidt og Brian Uglebjerg

mod Nykred it Bank A/S

Lund Elmer Sandager

,/:ir,[n'/,!t./u( /r
Philip Baruch
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2 8 0f,i, ZOrt

Retton lViborg

Thdnas Sd ddan Sor€ Ee.r
Advokat (L), Parher
E: ts@rcdstenen.dk
rt+4542422600

S€lqE{ar
Hdle LundsborYvmt

E: HL@rcdsterEn.dk
T: +45 87 3'l 42 03

J.N.12524

Replik

iBS nr. 1-698/20'15

Storbjerg Erhverv ApS

Sogardsvei 25
3080 Tikob
CVR N.27374476

mod

Jyske Bank

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

De i stavningen nedlagte pastande og givne sagsftemstilling fastholdes. Jyske Banks svarskrift giver der-

udover anledning til folgende

1 Storbjerg Erhvervs pAstande kan fore til dom

Det er noteret, at Jyske Bank i svarskriftet har gjort galdende, at Storbierg Erhvervs subsidiere og

mest subsidiare pastand 1 samt pastand 2 ikke er egnede til at danne grundlag for sagens behand-

ling og bor atuises.

Adlol€ttimaet RtidstenBn Dahi8 Awnu€ 42 . Posrbols 5081 , DK'4100 Aahus C
T+45851?t999.F+4586121925.Edro1€di.mael@rodslenon.dklVwwvr-rodslenen.dk CVR. or 1o648432
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Det bestrides, at dette sporgsmal skal vare genstand for provelse under en eventuel delhovedfor-

handlingen vedrorende foraldelse, passivitet og modregning.

Under alle omstandigheder bestrides, at de nedlagte pastande ikke kan fsre til dom eller skulle vaere

uegnede til at danne grundlag for sagens behandling, idet pastandene efter sin ordlyd kan fuldbydes.

lndledningsvis bemarkes, at der i nyere retspraksis er en stigende tilbojelighed til at tage anerken-

delsessogsmil under pakendelse.

Der henvises i den forbindelse til Civilprocessen af Bemhard Gomard og Michael Kistrup, 7. udgave,

1. oplag (i det folgende "Civilprocessen"), side 473, hvor det fremgir:

Der er i nyere praksis efl sligende tilboje$ghed til at tage anerkenddsesssgsrnel under pAk€ndelse, jfr. l.eks. de
ika{itd 20.3.2.2. omtalie Ufr 1996, 1300 H og Um 2011.984 H. (...) Anerkenddsessogsnal tillades nu i ret
vilt omfung, hvor pakenddse af sagen ikke moder konkete. vasenuige betankdlgheder. l,rR 1930.'1010 H

p.svede to kautionisters pdstand o.n, at eri Hje kau$onis1 lige som de sdv h@fiede for hele galde'l, uanset at
krcditor (endnu) ikke havde aflcevet dern det belob, sorn de havdede, at den bedje kautio.risi skulle betale.

Dertil bem@rkes, at det ligeledes er almindeligt antaget, at man har en bereniget retlig interesse i at
fa en erstahingspligubetalingspligt fastslaet ved anerkendelsesdom uden samtidig nedlaggelse af
en tuldbyrdelsespistand om en bestemt betaling i kt.lorc. Det fremgar sAledes af Civilprocessen,

side 466:

Den, der menei at haw et lq"av pa en arden, kan have efl be$/ddig interesse i at fA ia$sEet, qr! laavet bestir,
sdv om lo'avet it (e kan inddrives ved udbg e{er pe anden mede sikes ved vangsfiJldbyrddse, brdi bavet
erdnu ild(e er brlaLCel eller tilsidesat af defl foeligledE. Sagssgeren kan indrete sig efier domrnen. Et kat/
godkeridt ved dorn kan meske t-anspo.teres videre, meos h"avet som besbktt vanskdigt fMer afragere. Det
kan ogsa vare snskdigt at fA ddaret orn en kontrakt orn lqeting at varer, er gyldig eller ugyldig, tq enien at
15 dK(erhed fo,r at fa vareme leveret eller for i lide al fe kobt varerne andetsteds ,or at kunne opfrde sin egne

brpligMser.

Ane*endels6sogs.nal qn en virksornheds reBsridighed kan pakendes, sdv om sagsogereo rna anbges at
ville have mulighed fo., sefiernt virksornheden findes al vere retssuidig, at fa medhold I beslernte laav f.eks. om

erstatning eller straf i anledning at en krenkdse af sagsogeren. Et ane*enddsessoggn6l kan tages under pa-

kenddse, selv o.n sagsggeren ville kunne fA sporgsrnebt orn berettigdsen af sagsogtes handlem#e afujort

som et prajudicielt sporgsme i el tuldbyrdelsessogsmal Sagsogeren bs. have adgang lil at opne en ditekre

afgordse af det sporgs,nal, som er omtvistet mdlem parteme, og hve*en patteme dlet relten bsr bebfdes
rned at skulle pocedere og trafie afggrdse om unsdvendige kav.

Ovenstaende bestyrkes af en rakke domme, s6som

FED 1 996.683, U.200'1. 17 0912H os U.200A J7 724.

I FED 1996.683 blev for Ostre Landsret nedlagt en pastand om

At sagsggte, straGautoriseret reviso. B, tilpligtes at anerkende. at han personligft er forpligtet til at drage ornso.g

for, at Alaska Star A/S (tidligere C) -.-.- med vi kning tra 21. december 1993 at regne har deltaget aKivt i driften

af M/S Nordcap lll i s6 tilst'ekkdigt et ornfang, at den skaltedigtige indkornsi fo. regnsl€bsaret 1993 set under
6t vil neutralisere den tor perioden 1. januartgg3 - 15. december 1993 forelsLigt angivne sdskabsskat pa

3.750.420 k. som lolge af foretagne afskriwringer.

2

Videre fremgar af Civilprocessen, side 476:
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Subsidb.t .. at sagssgte iilpligtes at anerkende, at han er erstahingsanwarlig ove. fo. qssgercn € skal
skadeslsshdde denne for det okono.nis*e tab, som sagssgaen rnatte lide sorn fslge af, at deo i deo p{indpale
pesEd ornhandlede fordigtdse ikke er eler bliver optyldt, herunder ior kav, sorn danske skattemyndigheder
matte kunne gennemfgre mod sagssg€ferl

Pastanden blev i sin helhed taget under realitetsbehandling, idet Ostre Landsret specilikt anforte, at
den subsidiare pastand var egnet til at danne grundlag for en dom, idet den i ovrigt blev taget til fol-
ge.

I U.2$08ln429t var bl.a. nedlagt folgende anerkendelsespastande:

Sagsoge. har nedhgt pestaM qn, at sagsegte I, U, tildigtes at ane.kende, at pro€litulion$/irkso,nhed og in-
limnEssagevidGornhed, der udoves i leiligheden bdiggsnde - e. i stid rEd servitjt nr. 4, lyst den 12. rmrb
1923 t/edrorerde fr< orn bebyggdse, benyt€lss mv. indeholder skonorniske fordigtds€r', pa mat.nr. -,Kobenhavr, qedeilighed nr. 1 bdilgerde 

-.Sagsogte 2 og sagssgte 3 lildigtes at ophsre med fra Elighedeo bdiggeide - at drive plct'tJlioosvirl(som-
hed, intimm$agevir*so.nH og eohver anden iom for virlGornhed ,orbundet med salg af seksuelle ydelser

Sagsoqte 2 og saqsogfe 3 dpligtes at ophore rned at udle.ie dler udlane leiligheden etrer dde af lejligheden be-
lig€pode til benytteEe sorn prGlittliocsvidcomhed, inlimmassag€virksomh€d eller nogen anden virksornhed

fubundet rted salg a, sel(sl,ldle yddser.

Ostre Landsret tog pasbndene under realitetsbehandling og p6domte de sagsogte i overensstem-

melse hermed, idet Q,stre Landsret fandt:

E er petabbereniget efrer servitutbn, og det er ubesEidl at E kan gore servitutten galdende over for savel ejer
som lejer ar lejligheden, jf. linglysningsloveis S 1. E, der ultimo 2004 Uev bekeadt med mulig prostitutionsvirk.

somhed i lejligheden, fndes ild<e ved passivitet at have fortabt retten til at gore servitutteo galdende.
Landsretten tiltsader herefter, at E s pestand 1, 5 og 6 tages til fslge.
Da E unde. hovedfoftardlingen af sagen i byretten frafaldt pAstand 2, ses E ild(e at have mulighed for at gen-
fremsatte denne pastand, hvorfor den afvis€s.
For at siloe E s efieklive hAndhavdse a, servitutten i rdation lil leiliqheden, fta hvilken der drives virkso.nhed i

sbid med servitutten, tages Et pastand 3, herunder torenlng€ns principab padand om lqe.naleb ophevelse,
til folge.

P6 denne baggrund gores det galdende, at de af Storbjerg Erhverv nedlagte pastande er egnede til
al danne grundlag for sagens behandling. Det ma bero pi en retlig lapsus, nar Jyske bank tilsynela-

dende er af den opfattelse, at en anerkendelsespasbnd skal indeholde et okonomisk element.

SAfremt Jyske Bank mod forventning mafie bestride den okonomiske opgsrelse i tilfalde af, at Stor-

bjerg Erhverv matte fa medhold i sin anerkendelsespastand, ma det okonomiske mellemvarende
blive genstand for en retlig provelse.

1.1 Jyske Banks provokation (A)

Som svar pA Jyske Banks provokation (A) kan det oplyses, at etableringsomkostninger samt ovrige
omkostninger, sisom gebyrer, provisioner, till@g eller lignende ikke endeligt kan fastslas i kr./ore,
forend renteswapaftalen matte vare bragt til ophor. Jyske Bank er udmarket opmarksom p5, at

3

Pa baggrund af ovenstaende er en besvarelse af Jyske Banks provokation (A) og (D) uden betydning

for narvarende sag, hvilket ikke mindst gor sig g@ldende, s6fremt Retten beslutter, at der skal af-

holdes delhovedforhandlingen vedrorende foraldelse, passivitet og modregning.
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Storbjerg Erhverv ikke er i stand til at besvare opfordringen. En besvarelse kan alene gives, safremt
Jyske Bank besvarer Storbjerg Erhvervs provokation (4) jf. stevningen. Eftersom Jyske Bank har
undladt at forholde sig til provokation (4), anmodes om sagkyndig erklaring, jf. nedenfor i afsnit 3.

Nar besvarelsen af sporgetemaet foreligger, vil Jyske Bank ligeledes fd besvaret denne opfordring.

1.2 Jyske Banks Provokation (B) oS (C)

Som besvarelse af Jyske Banks provokation (B) og (C) kan det oplyses, at den principale pesbnd er
en ugyldighedspastand. Sifremt Storbjerg Efiverv far medhold i sin principale pastand, vil det inde-
bare, at renteswappen bortfalder. Dette indeberer, at markedsvardien i sagens natur ikke langere
skal indregnes i ersrapporten, ligesom ne$orenten skal tilbagebetales til Storbjerg Erhverv.

For sa vidt angar den subsidiare og mere subsidiare pastand vil tabsopgorelsen umiddelbart v.ere
den samme.

1.3 Jyske Banks provokation (D)

Storbjerg Erhverv anser opfodringen som et forsog pa at komplicere sagen. Jyske Bank bsr have

forstAelse for opfordringens reelle indhold. Under alle omstendigheder vil opfordringen blive besva-
ret ved besvarelsen af sporgeteamet, jf. nedenfor i afsnit 3, hvor den sagkyndige bl.a. vil beregne en

evt. rentemarginal. Rentemarginalen anses for indeholdt i etableringsomkostningeme, idet rentemar-
ginalen formentlig skal betales for hele den normerede lsbetid, selv om renteswappen matte blive

nedlukket for tid.

1.4 Jyske Banks Provokation (E)

Til besvarelse af Jyske banks provokation (E) kan det oplyses, at belobet i henhold til den mest sub-

sidiare pastand ikke er indeholdt i belobet ihenhold til den mere subsidiere pastand. Den mere

subsidiare pastiand vedrsrer det okonomiske tab, som Storbjerg ErhveN har lidt som folge af rente-

udviklingen. Den mest subsidiare pastand vedrorer de omkostninger, der tilknyttede sig til indgael-

sen af renteswapaffalen, og som Jyske Bank ikke undlod at oplyse om.

2 Supplerendesagsfrramstillingoganbringender

Den i st€evningen anforte sagsfremstilling og de anforte anbringender fastholdes i sin helhed.

2.1. Storbjerg Erhverv havde ikke erfaring med investeringer i finansielle produkter

Jyske Bank har anfort, at direktor for Storlojerg Erhverv, Carsten Storbjerg Skaarup, var en sardeles
erfaren virksomhedsleder i 2008. Det bestrides, at dette har betydning for Storbjerg Erhvervs viden

om finansielle derivaler.

Det er helt abenbart, at hverken Storbjerg Erhverv eller Carsten Storbjerg Skaarup havde indsigt eller
forsteelse for de retlige- og okonomiske mekanismer ved en renteswap. Storbjerg Erhverv havde ik-

ke den fomodne faglige og professionelle viden og dommekraft til at vurdere det okonomiske indhold

og betydning ved de i sagen omhandlede derivater.

4
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Storbjerg Erhverv havde ikke indsigt i eller erfaring med investeringer i finansielle produKer. Det me
derfor bero pa en hpsus, nir Jyske Bank i forbindelse med sin redgivning tilsyneladende havde lagt
til grund, at Storbjerg Erhverv havde indgiede kendskab til finansielle derivater.

Forinden indgaelsen af renteswapaftalen afholdtes en msde mellem parteme den 3. april 2008. Det
bestrides saledes, at der afholdtes et telefonmsde den '15. juli 2008. Det kan dog ikke udelukkes, at
Jyske Bank har ringet Storbjerg Erhverv op den p6galdende dag. Det har formodningen imod sig, at
Storb,erg Erhverv under sa kort et forlob skulle have modtaget tilstrakkelig radgivning og vejledning
til at indgi den i sagen omhandlede renteswapaftale.

Det bestrides derudover, at bilag C skulle v@re eget til at gore Storbjerg Erhverv bekendt med me.
kanismeme ved renteswappen, eller at Storbierg Erhverv i ovrigt var bekendt med disse mekanismer
i oKober 2010.

For si vidt angir revisor Frank Poulsens deltagelse i msdet den 3. april 2008 skal det preciseres, at
Frank Poulsen hverken kendte til eller rSdgav Storbjerg Erhverv om renteswapaftaler- Frank Poulsen
vil afgive forklaring herom under sagens hovedforhandling.

Endelig har Carsten Storbjerg Skaarup hverken stiftet eller siddet i direktionen eller ledelsen i Folie-

tech AJS, nu under konkurs. Jyske Banks oplysning herom m6 saledes bero pa en misforstaelse.

Virksomheden Elvagten AJS blev solgt, i hvilken forbindelse virksomheden blev omdobt Folietech
A/S.

2.2 Ad. Jyske Banks provokation (F)

Bilag 17 udgor en del af presentationsmaterialet fremlagt under sagen BS 1-967/2012 i hvilket Ret-

ten i Mborg afsagde dom den 12. februar 2014. For fuldstandighedens skyld fremlagges som bilag

17 nu det tulde prasentationsmateriale, hvor det tidligere bilag 17 indgar som side 14 og 15.

2.3 Det af Jyske Bank fiemlagte bilag E

Bilag E, side 4 udgor en bekreftelse af renteswap nr. W015776 dateret den 15. juli 2008. Som det
fremgir af sagens bilag '1, vedrorer narvarende sag renteswap nr. W015785, for hvilken bekraftel-
sen er dateret den 16. juli 2008.

Jyske Bank opfordr€s(11) til at redegore for forholdene vedrorende renteswap nr. W015776, som

tilsyneladende ligeledes skulle vere indgaet med Storbjerg Erhverv, herunder om handelsbekreftel-
sen, if. bilag E, side 4, tidligere er fremsend til Storb.ierg Erhverv.

2.4 Mangel nr. 'l: Asymmeui/skavhed til skonomisk fordel for Jyske Bank, men til betydelig okonomisk
ulempe for Storbjerg Erhverv.

Det er i svarskriftets pK. 5 anfort:

5

"Enhver tidsbegranset Eneaftale indehdder en asymmetrisk udviHing"
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Jyske Bank opfo{dr€s (12) til at bekrafte, at der mellem parteme ikke blev udvekslet hovedstole,
ligesom Jyske Bank opfordres til at redegore n@rmere for, hvodedes renteswappen skal forstis som
en laneaftale'.

ldet Storbjerg Erhvervs provokation (4) ikke er besvaret genfrems@ttes denne, hvorfor Jyske Bank

opfordres til at oplyse, om Jyske Banks rddgivere var bekendt med asymmetrien/skavheden.

Det bemerkes, at besvarelsen af sporgetemaet vil sammenholde asymmetrien mellem narvarende
renteswap og et almindeligt obligationsl6n. Besvarelsen af sporgetemaet vil efter Storbierg Erhvervs

opfattelse vise en betydelig asymmetri.

2.5 Finansradets responsumudvalg - Ad. Jyske banks provokation (G)

Storbjerg Erhverv kan ikke anerkende, at Finansradet svar ligeledes galder for swapaftaler indgaet i

2008. Henset til nedensteende anmodning om sagkyndig erklaring, !f. afsnit 3, er det Storbjerg Er-

hvervs opfattelse, at indhentelse af nyt responsa fra FinansrAdet dog som overflodigt, idet det under

alle omstandigheder er uden relevans at fa beryst sadvanlig pengeinstitutpraksis.

Uanset om Jyske Bank har handlet i overensstemmelse med sedvanlig praksis for pengeinstitutter i

2008, er Jyske Banks adfard ikke er ansvarsfri, blot fordi flere banker i en konkret periode har udvist

tilsvarende adfard, idet Den p6 davarende tidspunK sedvanlige pengeinstitutpraksis ikke var i

overensstemmelse med de dagaldende regler.

Svarskrifret efterlader endvidere det indtryk, at Jyske Bank ikke finder det nsdvendigt at efterleve

Storbjerg Erhvervs opfordringer med den begrundelse, at Finansradet i en anden sag omkring en

renteswap har anfsrt, at der ikke kan "pavises en praksis'om bl-a- at vise asymmetrien/skavheden.

Dertil bem@rkes, at Finansradet er interesseorganisationen for bankeme i Danmark. FinansrAdets

medlemmer er banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Det fremgir af Finansradets hjemmeside;

'M folger de pditis*e processer tat og spifler akbd og makettet med i de pditiske besturringer, so.n har bet)/dning fo.

bankemes forrehingwilkar, Vi retEr derfor vores indsaber og kom[xJnikaliofi mod fx Fdketinget, regeringen o8l EU.

Finansradeb artgde oo rrardier

Som interesseorganisalion skal Finansradet varetage medlemEmes san ede interesser. Derfor arbeider vi primert

rned at koordinere € formidle seKorerE holdninge, og srnspunkter og skabE resulEter og indffydelse til gavn fo,

medlemmeme. M arbejder serligt med sager inden for disse fonehingsomrader:

. Regulering - Jura

. Regulering - gkonomi

.lnfrastruktud

6
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Storbierg Erhverv anerkender Jyske Banks ret til at rekvirere et responsum, men et responsum skal
af Retten lases og fortolkes i det lys, at Finansridet aKivt arbeider for at varetage bankemes oko-
nomiske og iuridiske interesser. Derudover beror responsummet ikke pa de konkrete omstandighe.
der i den enkelte sag.

Det er dermed abenbart, at Finansradet ikke har en interesse i at fremkomme med et anvendeligt
svar pi bl.a. sporgsmilet om, hvorvidt Jyske Bank skal vise asyrnmetrien/skavheden.

Finansradets vage besvarelse er i direKe strid med, hvad pengeinstitutter sadvanligvis forklarer en

kunde forud for indgielse af en aftale om en renteswap.

2.6 Mangel nr. 2 og 3 - uoplyste etableringsomkostninger - betaling af rentemarginal

Jyske Bank har pa svarskrifrets side 15 anfaft:

forskelten udlignes geanem afralens lgbetid, sd markedwerdien ender med at vare k 0,00 ved aftalens udlgb.'

Det er ikke koneK. Storbjerg Erhverv skal betale en rentemarginal, uanset om markedsvardien mat-
te ende pi kr. 0,00 eller ved fsrtidig nedlukning. Dette vil blive belyst ved sagkyndig erklaring, if. ne-

denfor i afsnit 3 og i ovrigt vedlagte udkast til sporgetema.

Jyske Bank har derudover anfort, at Storbjerg lobende har faet tjlsendt markedsverdiopgorelser.
Jyske Bank opbrdl€s (13) til at fremlagge de fremsendte markedsverdiopgorelse. Under alle om-
stendigheder fastholdes, at de peberabte mangler 1 - 5 var uoplyste og ikke mulige at konstatere.

2.7 . Rettidig reklamation

Jyske Bank har anfort, at Storbjerg Erhverv har udvist retsfortabende passivitet ved ikke pa et tidlige-
re tidspunK at have reklameret over for Jyske Bank

Det fastholdes, at de paberabte mangler var skjulte - og dermed ikke synlige eller pi anden mide
konstaterbare for Storbjerg Erhverv.

Det bestyrkes ved, at asymmetrien/skavheden, rentemarginalen, herunder den omstandighed at

Storbjerg Erhverv skal betale en rentemarginal af hele den normerede lsbetid, selv om renteswap
pen matte blive nedlukket fsr tid, ikke fremg6r eller pa anden mAde kan udledes af hverken af han-

delsbekraftelsen, rammekontEkten, betalingsnotaer, rentenotaer eller ovrigt materiale fremsendt af
Jyske Bank.

Det gsres dermed galdende, at Storbjerg Erhverv overhovedet ikke var i besiddelse af de fornodne
oplysninger med henblik pa at opdage asymmetrien/skavheden samt de svrige mangler-

7

Der henvises saledes til st@vningens afsnit 2.5 samt bilag 8 - 12, hvoraf det fremgar, at andre pen-

geinstitutter klart og utvetydigt rAdgav, vejledte og oplyste om konveksiteten. Dette bestyrkes endvi-

dere af finanssektorens eget kompendium, if. bilag 13, samt artiklen fra Finansi/lnvest fra 2013, if. bi-
lag 14.
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2.8 Storbjerg Erhvervsklagetil Pengeinstitutanken@vnet

Det bestrides, at det var abenbart, at Pengeinstitutankenavnet ikke kunne behandle klagen indlev+.
ret den 24. oktober 2013. Jyske Bank havde sammenblandet Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg
Skaarups okonomiske forhold, if. det anforte herom i bilag 24. PA denne baggrund mette nodvendig-
vis indleveres en klage pa vegne af savel Storbjerg Erhverv som Carsten Storbjerg Skaarup.

lfolge Ankenavnets vedtagter S 2, stk. 2, kan klager fra erhvervsdrivende derudover behandles,

hvis klagen ikke adskiller sig vesentligt fra klager om privatkundeforhold. Grundet Jyske banks

sammenblanding af Storbjerg Erhverv og Carsten Storbierg Skaarups okonomiske forhold, og idet
klagen indleveredes pa vegne af savel Storbjerg Erhverv som Carsten Storbjerg Skaarup personligt,

var det narliggende, at det indleverede klage ikke adskilte sig vasendigt fra klager om privatkunde-

forhold.

Det fastholdes derfor, at klagen til Pengeinstitutankenevnet medforte en forelobig afbrydelse af for-
aldelsen, jf. foreldelseslovens $ 20, stk. 1, 1. pK.

2.9. Retspraksis ftemlagt af Jyske Bank

Jyske Bank har fremsendt en rakke ulitrerede domme. Dommenes resultat og anvendelig forudsat-
ter, at grundlaget for rettens bedommelse er sammenligneligt med narvEDrende sag. Det bem@rkes,

at der i de omhandlede sager i det vasenuigste ikke er fremkommet konkrete indsigelser mod pen-

geinstituttets radgivning, idet dommene i det vasentligste andrager indsigelser om bristede forud-

satninger m.v-

Det bemarkes, at dommene i det vesentligste er afsagt ved Ksbenhavns Byret. Videre bemerkes,
at dommene mellem Henning Veje ctr. Nykredit Bank A,/S og Christian Kudsk ctr. Nykredit Bank NS
er ankel Videre bemarkes, at bade Henning Veje og christian Kudsk blev afskiret fta (1) at fore
vidner, herunder Nykredits radgivere, (2) at retten alene var bekladt med 1 juridisk dommer, (3) at
pramisseme overordnet er sammenlignelige og beror i det vesentlige pa en pr@mis om, at bade

Henning Veje og Christian Kudsk burde pa et tidligere tidspunK af egen drin have foranstahet nar-
mere undersogelse omkring produKeme.

Denne pramis er i strid med gEldende retspraksis, som blandt andet udtrykt i en nyere hojesterets-

dom - U.2013.182H- Sagen dreier sig ikke om en renteswap, men Hoiesteret normerer bade an-

svarsnorrnen og kravene til en bankkundes aghegivenhed og undersogelsespligt. Sagen dreier sig

om en formueplejeaftale, hvor DiBa Bank A/S havde fuldmagt til at investere i obligationer, idet bank-

kunden havde tilkendegivet, at man onskede sa risikofri investering som muligt. Hsiesteret lagde

imidlertid til grund, at DiBa Bank A,/S havde investeret i obligationer, der indebar en risiko, der ikke

var forenelig med kundens risikoprofil. Det var imidlertid giort galdende fra DiBa Bank A,/S, at kun-

den havde udvist retsfortabende passivitet ved ikke rettidigt at reklamere over investeringerne, idet

kunden lobende havde modtaget informationer om de investerede obligationer i form af salgsnotaer.

Kunden var ansa fuEt ud vidende om investeringeme/afialeme. Forinden var der indgaet 3 formue-
pleieaftaler, henholdsvis den 24. juni 1998, den 12. mq 2OO5 og den 9. januar 2008. De foretagne

investeringer var bl.a. sket i november 2004" Kunden udtog imidlertid forst stavning den 12. april
2010. Hsjesteret fandt i overensstemmelse med landsrettens pramisser, at der ikke var indtradt rets-

fortabende passivitet. Det fremger af landsrettens pramisser (min understregning):

8
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l-ands.etteo finder ikke, at A ved lobeflde at have rnodtaget bankens salgsnolaer for de ornhandlede virksomheds-
odigatione. uden at have giort iMdgdse hedmod har accepteret, at banken ved de pagabende salg kunne havige
den afrafte risikoprofil. A havde sdedes ved indgadsen af Io.muedejeaialerne overladt det til banken at investere
midleme inden for rammer, de. var afralt, og banken kunne ikke ga ud fra, at A lsbeflde vurderede risikoen ved de
enkdte investednger dbr nsikogofilen for den samlede vardipapirpo{tetolie."

Dommene fra Ksbenhavns Byret beror derfor pi et ufuldstandigt oplyst grundlag, ligesom pramis-
seme ikke er i overensstemmelse med den norm om bankkunders agtpagivenhed, der nu er fastslael
i fomavnte Hojesteretsdom-

I denne sag vil besvarelsen af sporgetemaet vise, at Storbjerg Erhverv pe baggrund af de modtagne

dokumenter ikke kunne konstatere eller pi anden mide have mistanke om, at Jyske Bank havde be-

regnet sig en rentemarginal eller at der var tale om betydelige asymmetsiske/skeve derivater.

3 Anmodning om sagkyndig erHaring

Unummereret freml@gges kendelse at 17. juli 2015 fra Hoiesteret, hvor Hojesteret i en sammenlig-

nelig sag vedrorende renteswapaftaler har tilladt rekvirering af en sagkyndig erklering fra 6n eller fle-
re personer fia Copenhagen Business School.

Vedlagt er desuden udkast til sporgetema.

Pa det foreliggende grundlag anmodes om tilladelse til rekvirering af en sagkyndig erklering med

henblik pa besvarelse af sporgsmalene.

Genstanden for den sagkyndige erklaring er renteswapaftalen samt beslutningsgrundlaget bestaen-

de af bl.a. handelsbekraftelseme, rammekontraKen og presentationsmateriale-

Formalet med den sagkyndige erklaring er blandt andet at belyse og fsre bevis for, at Storbjerg Er-

hverv var i utilregnelig uvidenhed om grundlaget for indsigelserne, ligesom formabt er at belyse, at
Storbjerg Erhverv ikke var i besiddelse af de fomsdne oplysninger og viden til selv at undersoge
grundlaget for indsigelseme.

Til stotte for anmodningen om sagkyndig erklaring gores desuden geeldende, at erklaringen er et
egnet og relevant bevismiddel med henblik pe at bibringe retten en tilbundsgiende teknisk forstielse
af en renteswapaftale. Det er saledes centralt for Retten bedommelse af sagen, at renteswappens

struktur og okonomiske betydning bliver g.iort til genstand for et finansmatematisk skon, saledes at
Retten far en tilbundsgiende teknisk indsigt heri.

Erklaringen har samtidig til formal at bevise, at renteswappens skonomiske struKur, navnlig den

markante asymmetri og de svrige paberabte mangler, ikke var konstaterbare eller pa anden made

kunne udledes af rammeaftale, handelsbekraftelser, presentationsmaterialet eller det ovrige aftale-
grundlag.

Erkleringen har dermed betydning for culpavurderingen i relation til, om Storbjerg Erhverv var i util-
regnelig uvidenhed omking grundlaget for mangelsindsigelseme.

9
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Dertil bem@rkes, at Storbjerg Erhverv har gjort galdende, at Jyske Bank var forpligtet til at oplyse
om forskellene pa fastrenteswap-aftaleme og fastforrentede realkreditlan. FormSlet med sporgsma-
lene er bl.a. at fa dokumenteret disse forskelle, saledes Retten pa behorigt grundlag kan vurdere, om
Jyske Banks belysning af renteswappens karakteristika og forskelle i forhold til fastfonentede reaF
krediflan var tilstrakkelige, og om Jyske Bank havde en direke okonomisk egen interesse i at salge
renteswapafralen til Storbjerg Erhverv fiem for et fastfonentet realkredidin.

Mdere gores geldende, at det er en forudsatning for rettens stillingtagen til, om Storbjerg Erhverv
kendte eller burde kende til grundlaget for sine indsigelser, at rentemarginalens eksistens, stsnelse
og den made rentemarginalen har indvirkning pa markedsv€erdien bliver belyst, navnlig hvorledes

vederlagsslrukturen adskiller sig fra traditionelle 16neformer.

Endelig er det vasentligt at fe bevst rentes,wapaftalens kompleksitet og mulighedeme for pa et tidli-
gere tidspunK at have noteret grundlaget for de indsigelser, der er gjort g@ldende under sagen.

Pa det foreliggende grundlag skal anmodningen om sagkyndig erklering imsdekommes, jf. oven-

navnte kendelse fra Hojesterel

Det foreslas, at 6n eller flere personer fra Copenhagen Business School anmodes om at besvare f
sporgvnilene.

4 Ad. Jysko Banls provol€tron (H) og (l)

Som anfort i st@vningens afsnit 5.1.2, gores det geeldende, at Jyske Bank har forsomt at oplyse

Storbjerg Erhverv omkring de reelle omkostninger forbundet med renteswapaftalens indgaelse, idet

Jyske Bank har tilbageholdt oplysninger om rentemarginalen.

Storbjerg Erhverv anser opfordringeme som et forsog p6 at komplicere sagen. Under alle omstan-
digheder vil opfordringen blive besvaret ved besvarelsen af sporgeteamet, hvor den sagkyndige bl.a.

vil beregne en evt. rentemarginal. Rentemarginalen anses for indeholdt i etableringsomkostningeme,

idet rentemarginalen formentlig skal betales for hele den normerede lobetid, selv om renteswappen

matte blive nedlukket for tid, .if. i ovrigt besvarelsen af Jyske Banks provokation (D)

Der sporges i Storbjerg Erhvervs provokation (10) til denne rentemarginal, som blandt andet medf@-

rer, at renteswappen fra dag 6t vil have en negativ markedsvardi.

10

Safremt Retten matte finde, at foraldelsesloven overhovedet finder anvendelse, vil den sagkyndige

erklaring saledes ligeledes fa betydning for rettens vurdering al om suspensionsbestemmelsen i

foreldelseslovens $ 3, stk. 2 finder anvendelse.

PA denne baggrund kan det saledes ikke pA forhand udelukkes, at indhentelse af en sagkyndig er-

klaring kan fe betydning for Rettens afgorelse - dette uanset om sporgsmalet om for@ldels€, passi-

vitet og modregning udskilles til serskilt behandling.

Safremt Retten finder, at kun en sagkyndig besvarelse af dele af det tremsendte udkast til sporgete
ma kan fa berydning for Rettens afgorelse, bor indhentelse af sagkyndig erklaring tillades for i hvert

fald disse sporgsmal.
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ldet Jyske Bank ikke har besvaret Storbjerg Erhvervs provokation (10), anmodes den sagkyndige om
at oplyse og opgore omkostningeme, jf. sporgsmal 11 i vedlagte udkast til sporgetema.

5 Sagens behandling

Storbjerg Erhverv kan tiltrade Jyske Banks forslag om, at hovedforhandlingen forestas af 3 byrets-

dommere, jf. retsplejelovens S 12, stk. 3, nr.4 og to sagkyndige dommere, jf. retsplejelovens $ 20,

stk. 1.

Som anfort i stavningen vil Storbjerg Erhverv som udgangspunK ikke modsatte sig en udskillelse af
spargsmilet om foraldelse, passivitet og modregning. Dette foruds@tter dog, at Carsten Storbjerg

som partsrepr@sentant samt de nedenfor anforte vidner kan afgive forklaring under delhovedfor-

handlingen. Videre skal der indhentes sagkyndig erklaring til brug for sagens oplysning, jf. ovenfor.

6 Bevisfor€lse

Storbjerg Erhvervs bevisfsrelse vil besti af dokumentation af de under sagen fremlagte bilag samt
partsforkla ring.

Mdere snsker Storbjerg Erhverv at indkalde Nicolai Hansen og Lars Aaqvist fra Jyske Bank samt re-
visor Frank Poulsen til at afgive vidneforklaring. Der tages forbehold for yderligere vidneforelse.

7 Bilag

Bilag 17: Bankens prasentationsmateriale iBS 1-967120'12 ved Retten i Viborg

Aarhus, den 28. oKober 20'15

{
Thomas Schioldan Ssrensen
v/adv.frn. Mads Legaard Toustrup

11
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DUPLIK

BS 99 -698/2015

mod

AdYolatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1550 Kobenhavn v
Tel.ton: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www.lundelmersandager.dk

CVR nr. 32 28 39 34

Phlllp t.ruch
Partner, advokat (H)

pb@lundelmersandager-dk
INDGAET

3 tEB, 2C16
2. februar ZO16

Sagsnr. 12 5004

1

1.1

Storbjerg Erhverv ApS

(i det folgende Storbjerg Erhverv)

CVR n. 27374476

SogSrdsvej 25

3080 Tikob

(Advokat Thomas Sch iolda n 56rensen

v/ adv. fm. Mads Legaard Toustrup)

Jyske Bank A/S

(i det folgende Jyske Bank)

CVR nr. 17616617

Vestergade 8- 16

8600 Silkeborg
(Advokat Philip Ba ruch )

PASTA N DE

De i svarskriftet anforte pSstande fastholdes, idet Jyske Bank dog tillige pEstSr

afvisning overfor den principale p8stand istavningen.

\\SRv0OSQL01\klient_data_LEl\Sdgskor.espondanceU25OO4\99999990-OO7-docx
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2

2.t

2.2

2.3

2.4

FORMALITETEN

Vedrorende afvisningen af den principale pestand henvises der til det anforte i

svarskriftet, pkt. 2, idet de samme anbringender om afvisninger, som gores

galdende vedrorende de 6vrige pBstande. tillige gores geldende overfor den

principale pSsta nd.

Storbjerg Erhverv barer ansvaret samt risikoen for p8standene og deres formu-
lering, som efter Jyske Banks opfattelse dels er for uklare til at kunne danne

grundlag for en dom, 09 dels reelt er anbringender og ikke pEstande.

Vestre Landsret har ved dom af 19. november 2015 - i sagen mellem Jyske

Bank og A/B Engskoven (8-0424-14) - taget stilling til en rekke pastande, som

var tilsvarende formuleret, som Storbjerg Erhvervs pEstande i nerverende
sag. I den pSgaldende sag havde A/B Engskoven nedlagt en principal pSstand

om, at

"Sagsogte tilpligtes at anerkende, at sagsgger er berettiget til at ophave aftale

om renteswap med tilknyttet serviceaftale, og sSledes at hver part skal tilbage-
betale de belob, som mefte vare modtaget i henhold til den oprettede aftale
om renteswap."

og en mere subsidi€ere pEstand om, at

"sagsogte tilpligtes at anerkende at skulle holde sagsoger okonomisk skadeslos

i anledning af den mellem parterne indgSede renteswapaftale. "

Landsretten var enig med Retten i Viborg i, at den principale p8stand var for
ubestemt og uprecis, hvorfor pastand ikke blev taget under pEkendelse. Lands-

retten fandt endvidere, at det tilsvarende gjorde si9 galdende vedrorende den

mere subsidiEre p8stand. By- 09 Landsrettens afgorelser vedlagges ulitreret.

Angiende pSstand 3 bemarkes det. at dette er en selvsteendig rentep8stand,

som forudsaetter, at Storbjerg Erhverv opnBr medhold i en af de ovenfor anforte
pEstande i stavningen, idet Storbjerg Erhverv ellers ikke vil kunne opnS med-

hold for pEstanden, da den ikke har et selvstandigt indhold.

2
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3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

SUPPLERENDE SAGSF RE M STI LLI N G

Som anfort i svarskriftet blev der den 3. april 2008 holdt mode mellem Jyske

Bank og Storbjerg Erhverv. Modet blev holdt i Jyske Banks afdeling i Helsingor.

Med til modet havde Carsten Storbjerg Skaarup medtaget selskabets okonomi-
ske rgdgiver, revisor Frank Poulsen.

Carsten Storbjerg Skaarup var seledes bisteet af en okonomisk rEdgiver under

modet, ligesom Carsten Storbjerg Skaarup efter modet den 3. april 2008 09

frem til indg8elsen af renteswapaftalen den 15. juli 2OOB - altsE ca. 21/z mlned
senere - havde rig lejlighed til at drofte oplegget fra Jyske Bank med selska-

bets revisor, som i hvert fald mA forventes at have haft den fornodne indsagt 09

forstSelse til at forst8 de retlige- og okonomiske mekanismer ved en renteswap,

nEr det nu pEstSs, at carsten Storbjerg Skaarup ikke havde dette, hvilket i ov-
rigt bestrid es.

Carsten Storbjerg Skaarup og selskabets revisor, Frank Poulsen, havde tillige
mulighed for at stille spsrgsm8l til oplegget fra Jyske Bank efterfolgende, uden

dette dog skete. Det mE derfor antages, at Storbjerg Erhverv til fulde forstod

opl€egget fra lyske Bank samt de retlige- og okonomiske mekanismer ved en

renteswapaftate pB tidspunktet for indgEelsen af swapaftalen.

Det kan undre, at revisor, Frank Poulsen, blev medtaget til modet af Storbjerg

Erhverv den 3. april 2008, hvis Frank Poulsen hverken rtdgav eller skulle rAd-

give Storbjerg Erhverv om renteswapafta len, som pSst8et ireplikken, side 5.

Uanset revisorens kendskab, havde Jyske Bank akke grund til at antage, at revi-
soren ikke skulle inddrages i vurderingen af, hvorvidt Storbjerg Erhverv skulle

ind93 swappen, samt leengden og storrelsen pE swappen. Det gores galdende,

at Storbjerg Erhverv qua revisorens tilstedevaerelse under modet, fremstod som

veerende i besiddelse af fornoden professionel bistand.

Det bestrides, at Jyske Bank iforbindelse med sin r8dgivning havde lagt til
grund, at Storbjerg Erhverv havde indg8ende kendskab til finansielle derivater.
Storbjerg Erhverv berer bevisbyrden for dette postulat, hvilken ikke er loFtet.

Foruden den telefoniske drgftelse den 28. oktober 2008, hvor Carsten stillede

sporgsmEl til markedsverdien, jf. svarskriftet, side 6, nederst, har der tillige
veret droftelser mellem parterne om renteswappen den 30. august 2010 og

den 10. juli 2012. Den 30. august 2010 blev Carsten Storbjerg Skaarup under

et mode underrettet om, at renten var faldet yderligere, hvorved den negative

3

133



LUND ELMER
SANDAGER

3.8

markedsvardi var blevet forvarret. Carsten Storbjerg Skaarup oplyste iden
forbindelse, at han onskede at fastholde renteswappen, der afspejlede kredit-
foreningslSn. Ligeledes den 10. juli 2OL2 har Carsten Storbjerg Skaarup overfor
Jyske Bank meddelt. at renteswapaftalen skulle fastholdes trods udviklingen, da

den afspejlede kred itforeningslSn. Det gores galdende, at Jyske Bank foruden
fremsendelsen af kontoudtogene over realisationskontoen. personligt har drcf-
tet renteswappen med Carsten Storbjerg Skaarup, som onskede at fastholde
renteswappen uanset udviklingen i renten. Det bestrides sBledes, at Storbjerg
Erhverv m8tte have et krav, da Storbjerg Erhverv har onsket at fastholdes

swappen. Et eventuelt krav mB under alle omstendigheder veere fortabt som

folge af foraldelse eller passivitet forud for anleggelsen af nErErende sag.

Som bilag V fremleegges betalingsnotaer for parternes renteudveksling i hen-

hold til renteswapaftalen. Som det fremg8r af bilaget havde swappen en positiv

likviditetsmEssig pSvirkning for Storbjerg Erhverv ultimo juni 2009, men var
sidenhen i Storbjerg Erhvervs disfavor.

DE PABERABTE MANGLER

Som anfort i svarskriftet bestrider Jyske Bank, at der skulle vere mangler ved

den af banken ydede rAdgivning, ligesom det gores galdende, at Storbjerg Er-

hverv berer bevisbyrden for disse pSst8ede mangler.

Det er lyske Banks opfattelse, at Storbjerg Erhverv forsoger at gore spsrgsmS-

let om konveksitet mere komplekst, end det er, hvilket er baggrunden for, at

Jyske Bank i svarskriftet har anfort, at konveksitet ikke er saregen for swapaf-

taler, men at enhver lSneaftale indeholder en asymmetrisk udvikling. Konveksi-

teten havde varet istorbjerg Erhvervs favor, sSfremt Storbjerg Erhverv havde

indgaet en renteswap med Jyske Bank, hvor Storbjerg Erhverv havde betalt den

variable renten og Jyske Bank havde betalt den faste rente. Det bestrides, at
bankens rtdgivning ang8ende konveksitet skulle vere mangelfuld.

Der henvises til den ovenfor anforte dom fra Vestre Landsret af 19. november
2015, hvor A/B Engskoven havde gjort galdende, at der var tilsvarende mang-
ler, som de istavningen pBber8bte mangler angSende konveksitet 09 rente-
ma rg inaUeta bleringsom kostn inger. Landsretten fandt, at A/B Engskoven bar

4

4.7

4.2

4.3

4

4.4

AngSende det i replikken anforte under pkt. 2.4 (side 5/6) kan Jyske Bank p3

opfordring 12 bekrafte, at der mellem parterne ikke vil blive udvekslet hoved-

stole ved swa pafta len s udlob.
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4.7

4.8

4.9

4.t0

bevisbyrden for de pSber8bte mangler, samt at A/B Engskoven ikke havde loftet
denne bevisbyrde, idet sikringen af boligafgiften var det afgorende for andels-

boligforeningen. PB tilsvarende vis gores det galdende, at det afgorende for
Storbjerg Erhverv var sikringen af renten, samt at Storbjerg Erhverv ikke har

loftet bevisbyrden for manglerne.

SSfremt det Iagges til grund, at Storbjerg Erhverv ikke var blevet ridgivet om

konveksiteten og rentema rg ina len/etableringsom kostn ingerne - hvilket bestri-

des - da mB det lagges til grund, at Storbjerg Erhverv alligevel ville have ind-
g8et swapaftalen med Jyske Bank, hvorfor der ikke er tale om hevebegrunden-

de mangler.

Derudover gores det galdende, at det i 2008 ikke var sadvanlig pengeinsti-

tutspraksis at r8dgive om konveksitet og internbankrenten, hvorfor Jyske Bank

ikke har tilsidesat sin rSdgivningsforpligtelse.

De som bilag 8-12 fremlagte plancher dokumenterer ikke den af Storbjerg Er-

hverv pSst8ede pligt eller sadvane om at redgive om konveksitet. Det bemer-
kes, at baggrunden for udarbejdelsen af de pSgaldende plancher er ukendt, li-
gesom modtagerne af oplysningerne er ukendte. Dertil kommet, at alene 1 af

de 5 fremlagte pla nche materia ler er fra 2008. Om ikke andet, sB kan planche-

materialerne tages som indtagt for, at hverken Nordea eller FIH r8dgav om

etableringsomkostninger,/rentemarginaler.

Bilag 13 og 14 var endnu ikke udarbejdet, da rSdgivningen blev ydet i 2008,

hvorfor bilagene skal udgE af sagen, da de er uden betydning for sagens reali-

tet. jf. retsplejelovens 5 341. Sgfremt storbjerg Erhverv finder indholdet af dis-

se relevant, kan dette medtages i Storbjerg Erhvervs materialesa m ling til ho-

vedforha nd lingen.

lyske Bank har noteret sig, at Storbjerg Erhverv i pkt. 2.6 har anfort, at denne

er uenig med lyske Bank og det anforte i Kompendium om Renteswap ofi at

markedsveerdien ved aftalens udlob ender pE t<r. O,oo.

5
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4.5

4.6

Det i pkt. 4.9 anforte er endnu et eksempel p3, at Storbjerg Erhverv forsoger at
komplicere sagen fremfor at klarlagge denne for retten. Storbjerg Erhverv sy-
nes at have undladt at laese det af Jyske Bank anforte om den p8stSede mangel

3 ved udarbejdelsen af pkt. 2.6 i replikken. Som det fremg8r af svarskriftet,
betaler storbjerg Erhverv, som alle andre kunder, der har indgSet en rente-
swapaftale med Jyske Bank, en rentemarginal, der indregnes som en del af den

faste rente, og som kapitaliseres ved aftaleindg5else n 09 kommer til udtryk
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5

5.1

5.2

5.3

som en negativ markedsvaerdi. Markedsvardien ender pA kr. 0,00 ved aftalens
udlob.

RETTIDIG REKLAMATION

Det bestrides, at Storbjerg Erhverv skulle have varet a uvidenhed om sine krav,

samt at denne pSstaede uvidenhed skal medfore en andring af foraldelsesfri-
stens begyndelsestidspu n kt, hvorved kravet ikke var foraldet forud for indgi-
velsen af klagen til Pengeinstituta n ke navnet/udtagelsen af steevningen.

Forald elsesfristen begyndte at lobe pt tidspunktet for den rBdgivning, som l3

forud for Storbjerg Erhvervs indgielse af renteswapaftalen, hvilket vil sige den

3. april 2008. Hvis foreeldelsesfristen anses for at have veret suspenderet, op-

horte suspensionen i hvert fald i 2009 eller senest den 30. august 2010. Ren-

teswappen havde allerede i 2009 medfort tab for Storbjerg Erhverv, jf. bilag V,

hvorved Storbjerg Erhverv vidste eller burde have vidst, at der var tale om et
produkt med betydelig udsving imarkedsveerdien i enten positiv eller negativ

retning afhengig af udviklingen i renten. Desuden modtog Storbjerg Erhverv

Srsudskrifter samt kontoudtog omhandlende den negative markedsv€erdi. Stor-

bjerg Erhverv kunne derfor ikke forud for den 30. august 2010, have varet
ubekendt med de tab og risici, der var forbundet med swapaftalen.

Foreldelsesfristen blev forst afbrudt den 18. juni 2015 ved indgivelse af stav-
ningen. subsidiart den 24. oktober 2013 ved indgivelse af klage til Pengeinsti-

tutankenEvnet. PA dette tidspunkt var det p8st8ede krav foraldet. Det gores i

forlengelse heraf galdende, at Storbjerg Erhvervs p8stand 1 og 2 udspringer

af samme retsforhold, og kan gores til genstand for en fora ldelsesretlig vurde-

ring. I den nedlagte principale pSstand kreever Storbjerq Erhverv, at blive stillet
som om, at aftalen ikke var ind95et. Dette indeholder i sig selv en pBstSet for-
dring mod Jyske Bank, som kan foreldes. Det forhold, at Storbjerg Erhverv har

formuleret sine pSstande som anerkendelsesp8sta nde, medforer ikke, at p3-

standene er undtaget fra en foreldelsesretlig vurdering. Storbjerg Erhverv er i

besiddelse af de fornodne oplysninger til at opgore dennes pSst8ede krav, men

har valgt ikke at gore dette.

Der henvises til Retten i Sonderborgs dom af 2. november 2015 i sagen BS C3-

7L37/2oL4 mellem Bjarne Kallehauge o9 sydbank A/s. Under sagen havde

Bjarne Kallehauge nedlagt tilsvarende pEstande, som Storbjerg Erhverv har

nedlagt i neervaerende sag. SporgsmSlet om foraldelse 09 passivitet var udskilt

til seerskilt afgorelse, hvorunder Sydbank A/S havde p8stiet, at kravet var for-

6

5.4
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aldet samt at samtlige nedlagte pestande var underlagt en forEldelsesretlig
vurdering. Folgende fremgBr af dommen vedrorende den foreldelsesretlige
vurdering:

"Det lagges til grund, at samtlige sagsagerens pSstande under p\stand 7 stot-
tes pE det synspunkt, at sagsogeren i forbindelse med indg\elsen af rente-
swapaftalen har modtaget en mangelfuld og ansvarsp]d ragende r1dgivning, og

at konsekvensen af dette er, at aFtalen er ugyldig (den principale pAstand 1),

eller af aftalen kan ophaves (den subsidiare pSstand 1) eller at Sydbank er er-
statningsansvarlig, jf. den mere og mest subsidiare plstand 1. PSstandene 2

og 3 har ligeledes som forudsatning, at Sydbanks rSdgivning har varet man-
gelfuld,

Den r^dgivning, som i givet fald kunne give sagsogeren et grundlag for et krav
mod Sydbank, m3 nodvendigvis have ligget* forud for aftalens indgSelse, dvs.

forud for eller senest den 10. februar 2009. sagsogerens p|stand 1 og 3 vedro-
rer som anerkendelsespestande grundlaget for en eventuel fordring mod ,yd-
bank. Sagsanlag skal derfor ogse vedrorende disse pAstande ske inden forzl-
delsesfristens udlob, jf. foraldelseslovens 5 27, stk. 1.

Sporgsmllet om foraldelse findes herefter f.s.v. anglr samtlige sagsogerens

pEstande at skulle afgores efter foraldelsesloven.

Retten fandt sSledes, at pSstandene skulle underlEgges en foreeldelsesretlig

vurdering. Retten fandt endvidere, at de eventuelle krav, der udsprang af de

nedlagte p8stande, var foraldet. Dommen vedlagges ulitreret.

Ang8ende Storbjerg Erhvervs kendskab efter indgSelsen af renteswa pafta le n

bemarkes det, at Storbjerg Erhverv lobende har modtaget kontoudtog over

markedsvardien pB swapaftalen siden dens indgBelse i juli 2008, jf. bilag B. Af

kontoudtogene fremg8r, at markedsvardien p3 swapaftalen har varet negativ
gennem hele forlobet, idet markedsvardien;

i 2008 bevagende sig mellem -65.853,96 (23. juli) 09 -686.146,08 (4. decem-
ber)

i 2009 bevagede sig mellem -439,731,O9 (11. juni) 09 -685.982,08 (9. marts)

i 2010 bevagede sig mellem -536.428,22 (4. januar) o9 -1.101.130,08 (25

7

Fordringen er ikke opsteet..." (* "t" indsat af undertegnede)
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5.7
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august)

i 2012 bev€egede sig mellem -974.?9L,49 (16. marts) og -t.37r.423,87 (t. ju-
n i), o9

i 2013 bevegede sig mellem -855.536,34 (11. september) og -t.247.090,76
(2. maj)

Storbjerg Erhverv har s8ledes haft flere anledninger tal at lade sine krav under-

soge samt frems€ette disse, uden dette dog er sket.

Det kan ubestridt legges til grund for rettens afgorelse, at Storbjerg Erhverv

har modtaget kontoudtogene, samt at Storbjerg Erhverv har forhold sig til dis-
se, jf. Storbjerg Erhvervs skeve regnskabs8r, hvor tallene angtende rente-
swappen er taget fra kontoudtogene.

Storbjerg Erhverv var bist5et af advokat siden 2012, selvom der forst blev ret-
tet henvendelse til Jyske Bank den 26. juni 2013. Der henvises til
U.2000.577/2H, der drejer sig om en bank, der havde ydet l3n istrid med for-
brugerafta lelove n. Det folger af dommen, at tegningsaftalerne blev indgSet i

aug ust/septem ber og oktober/novem ber 1992, 09 der reklameres forste gang

den 26. februar 1993. Til trods for at der blev reklameret ca. lz 3r efter teg-
ningsaftalernes indg8else, da fandt Hojesteret, at indsigelserne var fortabt ved

passivitet. I narvarende sag reklameres der knap 5 3r efter aftalens indgSelse,

og mere end et % 3r efter antagelse af advokat, hvorfor kravet sA meget desto

mere er fortabt og under alle omstandigheder foraldet.

Det gores tillige galdende, at erstatningsbetingelserne ikke er opfyldt, samt at
Storbjerg Erhverv har undladt at iagttage sin ta bsbeg ransn ing spligt, hvorved

Storbjerg Erhverv maksimalt kan blive tilkendt et mindre okonomisk belob end

de okonomiske konsekvenser, som mEtte folge af pastandene.

ANMODNING OM SAGKYNDIG ERKLIERING

Som det fremg8r af Storbjerg Erhvervs replik, er denne ikke indstillet pA at
leegge besvarelserne i Finansr8dets Juridiske Udvalgs responsum FR-6/2015 af
19. maj 2015 til grund for behandlingen af nervarende sag. hvorfor Jyske

6

I

6.1

i 2011 beveegede sig mellem -512.A42,39 (8. april) oq - 1.150.819,22 (29. de-
cem ber)
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6.2

6.3

6.4

Bank skal anmode om, at der indhentes et responsum fra Finansr8dets Juridiske

udvalg. FormAlet med denne anmodning til FinansrAdets luridiske Udvalg er at

fB oplyst for retten, hvad det var sadvanlig pengeinstitutspraksis at rSdgive om

i forhold til konveksitet og rentemarginal i 2008 blandt danske banker iforbin-
delse med indgSelse af renteswapaftaler. Da Finansr8det er eneste interesseor-
ganisation for bankerne i Danmark, vil Finansredet vare den rette organisation

at foresporge herom, da denne har det fornodne kendskab hertil.

Storbjerg Erhverv har med henvisning til Hojesterets kendelse af 17. juli 2015,

anmodet om, at der indhentes en sagkyndig erklaring i nervarende sag. lyske

Bank bestrider, at der skulle vere grundlag herfor.

Indledningsvist bemarkes det, at genstanden for den sagkyndige erklering i

Hojesterets kendelse var, hvorledes de bagvedliggende finansielle instrumenter

i swapaftalerne var konstrueret og beregnet, ligesom formBlet var at bibringe

retten en detaljeret indsigt heri.

Genstanden for Storbjerg Erhvervs anmodning om en sagkyndig erklEring er

angivet til at vere " renteswapaftalen samt beslutningsgrundlaget bestlende af
bl.a. handelsbekraftelserne, rammekontrakten og prasentationsmaterialet". Al'
lerede som folge heraf mB det legges til grund, at der er forskel p3 anmodnin-

9en, som Hojesteret tog stillinq til, og Storbjerg Erhvervs anmodning, hvorfor

forholdene er usammenlignelige. Dernest bemerkes det, at genstanden er an-

fort uden sans for sagens bilag, idet der i narverende sag alene foreligger en

bekraeftelse pB renteswappen, da presentationsmateria let ikke er fremlagt. Li-
geledes ses der ikke i narv&rende sag at veere fremlagt en rammekontrakt-

Der kan ikke indhentes en sagkyndig erklaring p3 baggrund af en genstand,

som ikke er til stede isagen.

Det af Storbjerg Erhverv anforte om, at en erklering er et egnet og relevant

bevismiddel med henblik pE at bibringe retten en tilbundsg8ende teknisk for-
stielse af en renteswa pafta le, afspejles imidlertid ikke af sporgsm5lene, idet

disse primErt omhandler forskellige beregninger samt juridiske vurdering. som

ikke skal overlades til en skonsmand. Jyske Bank forbeholder sig at kommente-

re p5 de enkelte sporgsmSl, s8fremt retten m8tte tillade indhentelsen af en

sagkyndig erkleering.

FormElet for Storbjerg Erhvervs anmodning er angivet til at belyse og fore be-

vis for, at Storbjerg Erhverv var i utilregnelig uvidenhed om grundlaget for ind-
sigelserne. hvilket pr. definition er et subjektivt forhold og dermed en juridisk

vurdering, som ikke kan overlades til en skonsmand at vurdere. Som folge af

9

6.6

6.5
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7

7.t

7.2

7.3

7.4

ovennevnte skal Storbjerg Erhvervs anmodning om indhentelse af en sagkyn-
dig erklering ikke imodekommes.

PROVOKATIONER

Storbjerg Erhverv har som svar p3:yske Banks provokation A meddelt, at Stor-
bjerg Erhverv ikke endeligt kan fastslS storrelsen og omfanget af de sEkaldte

eta bleringsom kostninge r. Dette bestrides, idet Storbjerg Erhverv m5 have op-
gjort den okonomiske vardi af pSstanden iforbindelse med sagens indlevering

for retten. idet Storbjerg Erhverv har betalt retsafgift ud fra den okonomiske

verdi af p8sta nden.

Det er Jyske Banks opfattelse, at Storbjerg Erhverv forsoger at komplicere sa-
gen og sammenblander begreber, i stedet for at klarlagge sagen for retten.
Storbjerg Erhverv opfordres (opfordring J) derfor til at dokumentere, at den-

ne skulle have betalt gebyrer, provisioner, tilleg eller lignende i forbindelse

med renteswappen foruden rentema rg inalen. Manglende opfyldelse af Jyske

Banks opfordring herom skal tillagges processuel skadesvirkning, sEledes at

retten ved sin afgorelse kan lagge til grund, at Storbjerg Erhverv l!f,g har be-

talt gebyrer, provisioner, tillag eller lignende foruden rentema rg ina len, til trods

for det anforte istevningen og replikken.

Jyske Bank har noteret si9 Storbjerg Erhvervs svar pB provokation B og c, her-
under at den okonomiske verdi af den principale, den subsidiEre og den mere

subsidiare pBstand er den samme, hvilket understotter Jyske Banks opfattelse

af, at der reelt er tale om anbringender og ikke selvstendige pBstande.

AngSende lyske Banks opfordring E har Jyske Bank forst8et storbjerg Erhvervs

besvarelse heraf sSledes, at denne alene omhandler omkostningerne ved indgS-

elsen af renteswappen, hvilket - alt afhangigt af besvarelsen af opfordring J

ovenfor i pkt,7.2 kan koncentrere sig til rentemarg ina len, da Storbjerg Erhverv

hverken har betalt gebyrer, provision, tilleeg eller andre ydelser i forbindelse

med indgEelsen af renteswapaftalen. Den mest subsidiare pSstand er sSledes

indholdsmassigt identisk med pastand 2. Da pastand 2 er en selvstandig p3-

stand, samt da Storbjerg Erhverv maksimalt vil kunne fB medhold for den

samme p8stand 1 gang, skal lyske Bank allerede som folge heraf frifindes for
p8stand 2.

AngEende Jyske Banks opfordring F har Storbjerg Erhverv ikke godtgjort, hvil-
ken relevans de pSgaldende rentefolsom hedsbereg n inger har til narvarende

7.5

10
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7.6

7.7

7.8

8.1

8

P5 baggrund af storbjerg Erhvervs besvarelse af Jyske Banks opfordring H og I
kan Jyske Bank konkludere, at Storbjerg Erhverv ikke har kunnet dokumentere,

at der m8tte veere betalt eta bleringsom kostn inger iforbindelse med renteswap-

aftalens indgBe lse.

Som svar pA Storbjerg Erhvervs opfordring 11 om at redegore for forholdene

vedrorende renteswap nr. WO75776 bemarkes, at den indg8ede swap med

Storbjerg Erhverv ved en fejl oprindeligt blev registreret med en st8ende ho-

vedstol p5 kr. 4.328.000, jf. bilag E, side 5, til trods for det aftalte om lobende

nedsattelse af hovedstolen. BekrEftelsen af 15. juli 2008 blev derfor erstattet
af bekraftelsen den 16. juli 2008, der er fremlagt som bilag 1.

Som svar pA Storbjerg Erhvervs opfordring 12 om at bekrafte, at der mellem
parterne ikke blev udvekslet hovedstole, ligesom )yske Bank opfordres til at re-
degore narmere for, hvorledes renteswappen skal forstSs som en "lineaftale",
henvises der til pkt. 4.2.

Som svar pt Storbjerg Erhvervs opfordring 13 om at fremlagge de fremsendte

markedsvardiopgorelser henvises der til bilag B.

MOMSREGISTRE RING

lyske Bank er ikke mo m sreg istreret.

PROCESSUELLE MEDDELELSER

Processuelle meddelelser kan stiles til Lund Elmer Sandager Advokatpa rtnerse l-
skab, attention advokat Philip Baruch, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 Kobenhavn

9

9.1

11

7.9

sag. Da Storbjerg Erhverv ikke har onsket at lade bilaget udg3, henstiller Jyske

Bank til retten, at der traffes afgorelse om, hvorvidt bilag 17 skal indg8 i sa-
gen, jf. retsplejelovens 5 341. Den til replikken fremlagte prasentationen, som

det tidligere fremlagte bilag 17 horer til, har ligeledes ingen relevans eller be-
vismassig betydning for narvarende sag, hvorfor bilag 17 isin helhed skal

ud93.
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10

10. 1

10.2

DOKUMENTER

Bilag V Betalingsnotaer for parternes renteudveksling

Ulitrerede bilag

Vestre Landsrets dom af 19. november 2015 i sagen mellem Jyske Bank A/S og

A/B Engskoven (B-0424-14).

Retten iViborgs dom af 12. februar 2014 isagen mellem A/B Engskoven og Jy-

ske Bank A/S (BS t-967 /2ot2).
Retten i Sonderborgs dom af 2. november 2015 i sagen mellem Bjerne Kalle-

hauge og Sydbank A/S (BS C3-1L37/20L4).

Lund Elmer Sand ager

Ph ilip Baru ch

Kri elsen

Ad

uus-

t2
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INDGAET

2I SEP, 2018

Rdten lViborg

PROCESSKRIFT I

Retten i Viborg

Sagsnr,: BS 7-69A42OL5

Storbjerg Erhverv ApS

CVR nr.: 27 37 44 76

50garosvel 25

3080 Tik0b

(Advokat Dan Terkildsen)

mod

Jyske Bank A/S

CVR nr.: 17 6L 66 17

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

(Advokat Philip Baruch)

28. september 2018
).nr.i 62032

1
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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
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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

3
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AdYokatpartn.rr.l.lab
Katv.bod Bryggc 39-41

DK - 1560 Kob.nn.vr v
T€l.fon: +45 ll 100 200

Fai: +45 33 300 299

CvR-u. 12 28 39 34

,NDq{sr
5 NTv. 

2018

hettent yruo.g
Philip Baruch
Panner, advokst (H)
pb@le!.dk

5. novemb.r 2018

Sa8sm. 125004

PROCESSKRIFT A

BS l -69812015 Storbjerg Erhverv ApS

CYR-m.27374476
Bakkeglrdsvej 4l I

3050 Humlebek
(Advokat Dan Terkildsen)

mod Jyske Bank A/S

CVR-nr. 17616617

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg
(Advokat Philip Baruch)

Sagsogers processkrift I giver ikke sagsogte anledning til at endre de nedlagte plstande.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Nerverende sag har efter Jyske Banks opfattelse tidligere omhandlet sporgsmAlet om Jyske

Banks rAdgivning i forbindelse med Storbjerg Erhvervs indglelse af swapaftalen, samt foreldel-
se af krav i den arledning. Efter en gennemgang af Storbjerg Erhvervs processkrift I forekom-

mer sagen nu at omhandle spsrgsmelet om, hvorvidt Storbjerg Erhverv optog et len hos Nykredit

Realkredit A/S, som skulle danne grundlag for renteswappen.

Jyske Bank har i den anledning minutisst gennemgeet sit arkiv i forhold til Storbjerg Erhvervs

optagelse aflin hos Nykredit Realkredit A/S, og kan oplyses at handelsesforlsbet har v@ret som

folgende:

\\LES00SQL0lvM\tli.nr d..._LEl\S.g3lon.spotrdlnc.\r2r00.r\9999997r-001-docr
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Formelet med Storbjerg Erhvervs indgaelse af renteswapaftalen var, at Storbjerg Erhverv snske-

de at foretage en afdakning af den renterisiko, som var pi det variabelt forrentede realkreditlen,
som Storbjerg Erhverv snskede at optage i ejendommen beliggende Bybj ergvej 43, 3060 Esper-

garde. Den pigeldende ejendom var eller skulle Storbjerg Erhverv til at opfore, og nAr ejen-

dommen var endeligt opfort, da ville Storbjerg Erhverv beholde ejendommen som udlejnings-
ejendom.

Realkreditlanet skulle optags hos Nykredit Realkredit A,/S

Som bilag X fremlegges brev af 13. marts 2008 fra Nykredit Realkredit A/S til Jyske Bank ved-

rorende et opleg til forretningssamarbej de vedrorende Storbjerg Erhverv og dennes byggepro-
jekt pe Bybjergvej 43, 3060 Espergerde.

Det fremgir af brevet:

"Realhredittinansiering DKK 4,3 mio.
Med baggrund i Nykredits v@rdians@ttelse af ejendommen og dens anvendelse

kan der indikeres en realkreditJinansiering pi DKK 4,3 nio. Ldnet kan optages
over 20 dr. "

og

"N&r stillingtagen og accept af ovennevnte foreligger, vil der blive udstedt ld-
netilbud og pantebreve etc. "

Storbjerg Erhverv valgte i samarbejde med Jyske Bank at ge videre med dette oplag, som der

var modtaget fra Nykredit Realkredit A/S, hvorefter Nykredit Realkredit A,iS den 20. maj 2008

fremsendte tilbud pA forhlndsl6n i ejendommen Bybjergvej 43, 3060 Espergerde.

Llnetilbuddet fremlegges som bilsg Y. Det fremglr af lAnetilbuddet, at der var tale om et obli-
gationslin med variabel rente. Hovedstolen var i l6netilbuddet angivet til kr, 4.328.000, ligesom

den variable rente var opglort 5,0035% p.a. Af lAnetilbuddets side 5 fremgtr det, at lAnetilbud-

det byggede pa en kurs pL 99,25, hvorved kursveerdien af lAnet ville vare pi kr. 4.295.540. End-

videre var der i ltnetilbuddet ansleet omkostninger i forbindelse med optagelsen af lenet pe kr.

95.871, hvorved det ansllede belob der kom til udbetaling ved optagelsen af lenet var beregnet

til Vr. 4.199.669.

Storbjerg Erhverv onskede at benytte sig af det llnetilbud, som var modtaget fra Nykredit Real-

kredit A/S, og den 10. juli 2008 underskrev Storbjerg Erhverv samtykke- og garantierklaring til
Nykredit Realkredit A/S, hvilken fremlaegges som bilag Z.

2
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Som bilag .2f, fremlegges kautionserklering til Nykredit Realkredit A/S, hvorved Carsten O.

Skaarup og El Vagten A/S den 10. juli 2008 havde petaget sig som selvskyldnerkautionister at

indestl for alle betalinger i henhold til llnet pA kr.4.328.000.

Samme dag, den 10. juli 2008, havde Storbjerg Erhverv underskrevet refinansieringsaftale med

Nykredit Realkredit A/S vedrsrende linet pl kr.4.328.000, hvilken fremlegges som bilag O.

Yderligere fremlegges der som bilag A anmodning om udbetaling af lAn fra Nykredit Realkredit

A/S pA kr. 4.128.000 til konto 5050-1414093, som ligeledes er underskrevet af Storbjerg Er-

hverv den 10. juli 2008. Det fremger af anmodningen, at Jyske Bank underskrev denne den 15.

april 2009, samtidig med at Jyske Bank stillede garanti overfor Nykredit Realkredit A,rS for lA-

net pa kr, 4.328.000.

Som bilag AA fremlegges brev af 15. april 2009 til Storbjerg Erhverv, hvorved Storbjerg Er-

hverv blev underrettet om, at Jyske Bank havde anmodet Nykredit Realkredit A/S om at hjemta-

ge lanet pe kr.4.328.000 i Bybjergvej 43,3060 Espergerde. Endvidere fremlegges som bilag
AB brev af 15. april 2009 til Nykredit Realkredit A./S, hvorved Jyske Bank anmodede om hjem-

tagelse og udbetaling af linet pe kr. 4.328.000.

Som bilag AC fremlagges pantebrev pi kr. 4.328.000 med Storbjerg Erhverv som debitor og

Nykredit Realkredit A./S som kreditor. Pantebrevet er underskrevet af Storbjerg Erhverv den 10.

juli 2008, ligesom pantebrevet er vitterlighedspttegnet af Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-
Hansen fra Jyske Bank.

Som det fremgAr af panlebrevets side 1 er der den 16. april 2009 pefsrt et stempel om, at der er

betalt kr. 66.400 i tinglysningsafgift. Af pantebrevets side 9 fremgAr det, at pantebrevet den 16.

april 2009 er blevet lyst pe matr.nr. lAR, Mordrup By, Mordrup, hvilket er matrikelnummeret

for ejendommen beliggende Bybjergvej 43, 3060 Espergerde, jf. pantebrevets side I .

Som bilog AD fremlegges brev af 5. maj 2009 fra Jyske Bank til Nykredit Realkredit A/S,

hvoraf fremgAr:

" Vedr.: Ejendomsnr. 1344714 02

Vedlagt pantebrev kr. 4.328.000 lyst uden anmerkninger p& mat.nr. I ar, Mor-
drup By, Mordrup beliggende Bybjergvej 4j, 3060 Espergerde."

Den efterfolgende dag, hvor det me antages, at Nykredit Realkredit A/S har modtaget det tingly-
ste pantebrev fra Jyske Bank, har Nykredit Realkedit A/S anmodet om, at pantebrevet blev slet-

tet. Som bihg AE fremlegges side 9 til pantebrevet pA kr.4.328.000, som er petegnet med fsl-
gende:

3
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"Nerverende pantebrev kvitteres til allysning af tingbogen, som ej benyttet.

Hillerad den 6. naj 2009
Nykredtt A/5"

Pantebrevet blev efterfolgende aflyst af tingbogen, jf. side l0 til pantebrevet, som fremlagges
som bilag AF. Det fremgAr heraf, at aflysningen er registreret i tingbogen del:. 22, maj 2009.

Den efterfolgende aflysning af pantebrevet er tillige irsagen til, at der er pestemplet "aflyst" pl
side 1 af pantebrevet, jf. bilag AC.

Hvad der var baggnrnden for Nykredit Realkredit A/S sletning af pantebrevet har Jyske Bank

ikke kendskab til.

Som det fremgAr af ovenstiende var der pi tidspunktet for swapaftalens indgAelse alene droftel-
ser mellem Jyske Bank og Storbjerg Erhverv om en finansiering via et variabelt forrentet real-
kreditpantebrev pi kr.4.328.000. Det gores geldende, at Jyske Bank pi davarende tidspunktet
hverken havde gnrndlag for eller anledning til at antage, at finansieringen af Storbjerg Erhvervs
projekt pi ejendommen beliggende Bybjergvej 43,3060 Espergerde, skulle vere en anden end

et realkreditlen pt kr. 4.328.000 med variabel rente.

AngAende mailen fra Nykredit Realkredit A./S, som Storbjerg Erhverv har fremlagt som bilag 18,

er det Jyske Banks opfattelse, at mailen ikke afspejler de firlde oplysninger og det fulde sagsfor-

lsb. Som det fremger ovenfor blev pantebrevet p[ kr. 4.328.000 udarbejdet og tinglyst den 16.

april2009, men det er korrekt, at Nykredit Realkredit A/S - af Arsager der er Jyske Bank ukendte

- valgte at slette tinglysningen i 2009, ligesom der ikke blev udbetalt noget [An pt daverende

tidspunkt i 2009.

Samme dag, som Nykedit Realkredit A/S havde anmodet om at pantebrevet skulle sletles, frem-
sendte Nykredit Realkredit A/S et nyt lenetilbud til Jyske Bank. Det nye linetilbud af 6. maj

2009 fremlegges som bilag AG. Som det fremgir af det nye llnetilbud omhandler dette et Fl
tilpasningslln med en hovedstol pA kr. 4.300.000 og en variabel rente pi 2,9457% p.a. Det

fremglr endvidere af llnetilbuddet, at ved en optagelse heraf ville udbetalingen udgore kr.
4.269.125, idet der var omkostninger i alt for kr. 30.875. Udbetalingen pi kr. 4.269.175 fra dette

lenetilbud skal dog ses i forhold til, at der ikke er medtaget en tinglysningsudgift pl kr. 66.400,

hvilet er tilfEldet i bilag Y.

Som bilag AH fremlagges linetilbud af 3. juli 2009 fia Nykredit Realkredit A/S. Som det frem-
glr af bilaget omhandlede dette linetilbud ogsi et Fl tilpasningslan med en hovedstol pA kr.
4.300.000. Af beregningen for provenuet i bilaget fremgir det, at udbetalingen ved optagelse af
lenet ville udgore kr. 4.270.525, idet omkostningerne ville udgore kr. 29.475. Som det fremgfr
af bilaget er der ikke medtaget nogen udgift til tinglysning af pantebrevet, hvorved omkostnitr-
gerne er lidt lavere end i bilag AG.

.+
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Lenetilbuddet i bilag AH blev optaget af Storbjerg Erhverv A/S, som den 6. juli 2009 fik udbe-

talt linet pi kontonummer 5050-1414093 i Jyske Bank, hvilket fremgAr af kontoudtog for konto-

en. Kontoudtoget fremlegges som bilag AJ. Af kontotoget fremgar det pi side 5, at kontoen

udgik den 25. maj 2012, hvor der blev overfort kr. 477.572,51 fra en af Storbjerg Erhvervs andre

konti i Jyske Bank.

PA baggrund af ovenstAende gsres det geldende, at Storbjerg Erhverv har feet udbetalt et lan pe

kr. 4.300.000, hvilket lin Storbjerg Erhverv har benyttet til opforelsen af ejendommen beliggen-

de Bybjergvej 43, 3060 Espergerde. Det forhold, at Nykredit Realkredit A/S evt. i samrAd med

Storbjerg Erhverv valgte at aflyse det oprindelige pantebrev pn kr.4.328.000 medforer ikke, at

swapaftalen er ugyldig eller at gnrndlaget for swapaftalen har veret forkert.

Storbjerg Erhverv onskede at sikre renten pA sin realkreditfinansiering af ej endomsbyggeriet,

hvilken rentesikring Storbjerg Erhverv har fAet. Det forhold, at hovedstolen pi swapaftalen ved

dens indgielse har veret marginalt storre end den endelige finansiering, som Storbjerg Erhverv

optog, endrer ikke ved gyldigheden af swapaftalen.

Som det fremgir af bilag l, s. 2, udgjorde swapaftalens hovedstol kr. 4.328.000 pa tidspunktet

for swapaftalens indgielse, ligesom hovedstolen lobende nedjusteres fiem til swapaftalens slut-

dato i 2028. Pe de anfsrte betalingsdatoer i bilag I skal Storbjerg Erhverv betale en fast rente pe

5,32Yo af den aktuelle hovedstol pi swapaftalen, ligesom Jyske Bank skal betale en variabel ren-

te - cibor 3 - af den aktuelle hovedstol pi swapaftalen.

Som det endvidere fremgAr af swapaftalen var hovedstolen, hvoraf rentebetalingerne skulle be-

regnes ud fra, pr. 30. juni 2009 nedskrevet tilkr.4.266.195,47. Storderg Erhverv har siledes

alene betalt fast rente af et belsb pL kr. 4.266.195,47 pr. 30. juni 2009, selvom denne primo juli
2009 optog et len med en hovedstol pt kr. 4.300.000. Det erindres i forlaengelse heraf, at der pr.

30. december 2008 ikke blev foretaget nogen nettorentebetaling mellem parterne, jf. swapaftalen

samt de fremlagte betalingsnotaer i bilag V.

Det bestrides pi dette grundlag, at Storbjerg Erhverv skulle have lidt tab som folge af, at hoved-

stolen pe swapaftalen oprindeligt var angivet til kr. 4.328.000.

f

Storbjerg Erhverv har eller burde vere fuldt ud bekendt med, at denne endte med at optage et

realkreditlAn pl kr. 4.3000.000 i j uli 2009, selvom swapaftalen havde en oprindelig hovedstol pi
kr. 4.328.000. Som folge heraf gores det geldende, at ethvert krav i anledning heraf er fortabt pA

nuverende tidspunkt som folge af foreldelse og retsfortabende passivitet.
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PROCESSUELLE MEDDELELSER

Processuelle meddelelser kan stiles til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, attention

advokat Kristian Ambjorn Buus-Nielsen, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 Ksbenhavn V.

BILAG

Bilag X:
Bilag Y:
Bilag Z:

Bilag.;E:
BilagO:
Bilag A:
Bilag AA:

Bilag AB:

Bilag AC:

Bilag AD:

Bilag AE:

Bilag AF:
Bilag AG:

Bilag AH:

Brev af 13. marts 2008 fra Nykredit Realkredit A"/S

Lenetilbud pt kr. 4.328.000 af 20. maj 2008 fra Nykredit Realkredit A/S

Samtykke- og garantierklering underskrevet 10. juli 2008

Kautionserklering underskrevet 10. juli 2008

Refinansieringsaftale underskrevet 10. juli 2008

Anmodning om udbetaling af lin fra Nykredit Realkredit A/S

Brev af 15. april 2009, hvorved sagsoger orienteres om, at Jyske Bank A/S har

bedt Nykredit Realkredit A/S om at hjemtage lAn pi 4.328.000

Brev af 15. april 2009 til Nykredit Realkredit A/S med anmodning om

hjemtagelse af lln
Pantebrev, stort kr. 4.328.000, som er underskrevet 10. juli 2008 og tinglysning

den 16. april 2009

Brev af5. maj 2009, hvorved det tinglyste pantebrev fremsendes til Nykedit
Realkredit A.i S

Petegning pe pantebrev, stort kr. 4.328.000, med anmodning om aflysning

Aflysning af pantebrev, stort kr. 4.328.000

Brev af 6. maj 2009 med nyt lflnetilbud til sagssger

Brev af 3. juli 2009 med nyt lenetilbud til sagsoger

Lund Elmer Sandager

Philip Baruch

[usu
Kristian Ambjo elsen

Advokat (L)

6
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Ii{DGAET

1 I 0EC. 2018

.Rotlon lVlborg

AFSLUTTEN DE PROCESSKRIFT

Retten i Viborg

Sagsnr.: BS l-69412075

Storbjerg Erhverv ApS

CVR nr.: 27 37 44 76

56qarosvel 25

3080 Tikob

(Advokat Dan Terkildsen)

mod

lyske Bank A/S

CVR nr.: 17 67 66 17

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

(Advokat Philip Baruch )

18. december 2018
Lnr.: 62032

I
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LUNDGRENS

SU PPLEREN D E SAGSFREM STILLING & ANBRINGEN DER

Indledningsvist kan det konstateres, at sagen fortsat ogsA omfatter redgivningen i forbindelse med

indgSelsen af renteswapaftalen. Dette synspunkt er stadig g:eldende, for det til at retten finder, at

der foreligger grundlag for opkreevning i henhold til renteswapaftalen.

Det bemarkes, at sagsogte i sit processkrift A anforer at:

"som det fremgSr af ovenst\ende var der pB tidspunktet for swapaftalens indglelse alene

droftelser mellem Jyske Bank og Storbjerg Erhverv om en finansiering via et variabelt forrentet

realkreditpantebrev pB kr. 4.328.000."

Det er sagsogers opfattelse, at det er op til sagsogte at forholde sig til, hvorfor det oprindelige I3n

ikke er udbetalt. Sagsogte forudsatter at det efterfolgende 13n tillige skulle vEre omfattet af en

swapaftale. Det bemErkes, at swapaftaler indg8s for et bestemt lan, hvorfor der ikke kan vaere en

swapaftale for et l3n, som aldrig er udbetalt.

Det bestrides, at det ikke skulle have en materiel virkning, at det for swapaftalen bagvedliggende

l3n ikke blev indgAet med sags6ger og Nykredit, ikke skulle p8virke gyldigheden af eller grundlandet

for swapaftalen.

L3net parterne indg3r renteswapaftalen p3, er ikke det lan, som er ydet til sagsoger. Det er s8ledes

ikke en formalitet, at hovedstolen pi det faktiske ydet l3n (DKK 4.3OO.OOo) er lavere end det l3n

som renteswapaftalen baserer sig p3. Safremt sagsogte skulle vere berettiget til at opkrave betaling

i henhold til en renteswapaftale skulle parterne have indg8et en ny renteswapaftale pA lenet optaget

i juni 2009.

Det bemaerkes endvidere, at sagsogte tidligere har lukket en renteswapaftale med hovedstol p3 DKK

4.328.000. Skrivelsen til AAB Elvagten l ApS af 15. juli 2008 fremleegges som bilag 18.

Det bestrides siledes, at der skulle vare indgSet en renteswapaftalen vedrorende 13n optaget ijuni
2009. Sagsogte har s8ledes ikke haft et aftaleretligt grundlag for opkravning i henhold til rente-

swapaftalen, o9 er sgledes ikke berettiget til at foretage opkreevninger i henhold hertil.

2

153



LUNDGRENS

Sagsoger har lobende udbedt sig materiale fra sagsogte vedrorende swapaftalen og det bagvedlig-

gende len. Sagsoger har sSledes lobende gjort opmarksom pB sporgsmSlet, men det har ikke f8et

sagsoqte til at eendre holdning, hvorfor der ikke kan vare indtrgdt retsfortabende passivitet ej heller

foraeldelse.

Retten til endeligt at opgore sit krav fastholdes.

2 DOKUI,lENTER

Bilag 18:

Bilag 19:

Lundgrens Advokatpartnerselskab

Dan Terkildsen

Advokat, partner

Lukning af renteswapaftale, dateret 16. juli 2008

E-mail fra Nicolai Hensen til Elvaten A/S, dateret 19. februar 2010

3
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Sagsøger skal hermed komme med følgende supplerende bemærkninger, idet de i stævningen ned-

lagte påstande fastholdes i deres helhed. 

1. SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER 

 

Det fastholdes, at nærværende sag fortsat omfatter rådgivning i forbindelse med indgåelsen af ren-

teswapaftalen af 16. juli 2008, fremlagt som bilag 1, ligesom sagen tillige vedrører det forhold, at 

der ikke er indgået en renteswapaftale for lånet stort DKK 4.300.000, der blev optaget i juni 2009, 

hvorfor der ikke eksisterer et aftaleretligt grundlag for opkrævning i henhold til ovennævnte rente-

swapaftale. 

 

Til de af sagsøgte fremførte anbringender for så vidt angår sagsøgers tiltrædelse af renteswapafta-

len, bemærkes det, at sagsøger tiltrådte renteswapaftalen af 16. juli 2008 under forudsætning af, 

at der blev hjemtaget et lån stort DKK. 4.328.000.  

 

Når sagsøgte bestrider sagsøgers anbringende om, at der ikke kan eksistere en renteswapaftale for 

et lån der aldrig er udbetalt, gør sagsøgte modsætningsvis gældende, at der kan indgås aftaler om 

bytte af renter af en hovedstol der aldrig udbetales. Dette forekommer som værende i direkte strid 

med god skik-reglerne for finansielle virksomheder, idet sagsøger i så fald skal betale for et bytte af 

renter, der aldrig har eksisteret og således betaler sagsøgte for en fiktiv ydelse. 

 

Det bestrides, når sagsøgte i sit processkrift B gør gældende, at renteswapaftalen af 16. juli 2008 

ikke indeholder henvisninger til Storbjerg Erhvervs lån. Af renteswapaftalens side fremgår det, at 

lånets hovedstol er DKK 4.328.000, hvilket er en direkte henvisning til hovedstolen på det ikke-

optagne lån.  

 

Sagsøgtes henvisning til U.2016.337 H er irrelevant for nærværende sag, da denne netop omhandler 

hæftelse efter indfrielsen af et lån. Der er i U.2016.337 H således tale om et faktisk eksisterende lån 

der er blevet hjemtaget, udbetalt og indfriet, hvilket ingenlunde er tilfældet i nærværende sag, hvor 

renteswapaftalen ikke kan forbindes med et optaget lån. Hertil skal det bemærkes, at Højesteret 

ikke forholdt sig til hvorvidt der var tale om samlet aftalekompleks. 

 

Det gøres derudover gældende, at sagsøgte burde have været opmærksom på det oprindelige låns 

ikke-eksistens, samt det nye, hjemtagne lån stort DKK 4.300.000, herunder især da det oprindelige 

lån stort DKK 4.328.000 ikke længere var tinglyst på pantebrevet, men at der i stedet var tinglyst 

det nye lån stort DKK 4.328.000 fra Nykredit, siden den 22. maj 2009. 

156



 

 3 

2. BEVISFØRELSE 

 

2.1 Afhøringer 

 

Sagsøger agter at indklagede Lars Aaqvist, Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen til at afgive vidne-

forklaring. 

2.2 Dokumenter 

 

Bilag 105: Betalingsadvisering på renteswap af 13. juni 2019. 

Bilag 106: Rentefastsættelse på renteswap af 28. juni 2019. 

Bilag 107: Kontooplysninger af 19. august 2019. 

Bilag 108: Sagsøgers støttebilag af 19. juni 2019. 

Bilag 109: E-mail fra Casper Dam Olsen til sagsøger af 12. august 2011. 

Bilag 110: Sagsøgers støttebilag af 31. marts 2017. 

Bilag 111: E-mail fra sagsøger til Nykredit af 28. august 2013.  

Bilag 112: Sagsøgers støttebilag af 30. august 2019. 

Bilag 113: E-mail fra sagsøger til Nykredit af 28. august 2013. 

Bilag 114: Definition af SMV fra www.smvportalen.dk. 

Bilag 115: ”Hvad er en renteswap?” – Jyske Bank, juli 2018. 

Bilag 116: Sagsøgers mødereferat af 11. oktober 2016. 

Bilag 117: ”Hvad er en swap?” - Nykredit. 

Bilag 118: ”Hvad er en SWAP” – Salling Bank. 

Bilag 119: E-mail fra sagsøger til Casper Dam Olsen af 3. februar 2012. 

Bilag 120: Sagsøgers referat af samtale med Michael Pedersen fra Nykredit. 

Bilag 121: E-mail fra sagsøger til Michael Pedersen fra Nykredit af 7. februar 2016. 

Bilag 122: Brev fra sagsøger til Jyske Bank af 17. august 2015. 

Bilag 123: E-mail fra sagsøger til Michael Pedersen af 8. februar 2016. 

Bilag 124: Dokumenter fra sag ved Pengeinstitutankenævnet af 25. oktober 2013. 

Bilag 125: Salgsannonce vedr. Bybjergvej 43, 3060 Espergærde, af 26. juni 2019. 

Bilag 126: Entreprisekontrakt af 21. april 2008. 

Bilag 127: Udstykning af matr. 1 s, Mørdrup By. 

Bilag 128: Brev fra sagsøger til Jyske Bank fra Marts 2011 

Bilag 129: Mailkorrespondance med Udenombankens kundesupport af 24. september 2017. 

Bilag 130: Sagsøgers støttebilag af august 2019. 
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Bilag 131: Korrespondance mellem sagsøger og Casper Dam Olsen fra 13. december 2011 

til 5. januar 2012. 

Bilag 132: Storbjerg Ejendomme ApS’ kontoudtog af 31. december 2011. 

Bilag 133: Brev fra sagsøger til sagsøgte af 28. januar 2019. 

Bilag 134: Brev fra sagsøger til sagsøgte af 20. juni 2019. 

Bilag 135: Opkrævning fra Nykredit af 13. maj 2019. 

Bilag 136: E-mailkorrespondance mellem sagsøgte og Nykredit af 14. og 15. marts 2012. 

Bilag 137: Kopi af brev fra sagsøger til sagsøgte af 6. november 2015. 

Bilag 138: E-mailkorrespondance mellem sagsøger og Jeppe Buhl fra 18. marts 2012 til 3. 

december 2012. 

Bilag 139: Udstykningsforslag, matr.nr. 1 ar af 30. maj 2011. 

Bilag 140: E-mail fra sagsøgte til sagsøger af 28. august 2013. 

Bilag 141: Udateret pantebrevsblanket.  

Bilag 142: Udskrivningsepikrise af 5. december 2009. 

Bilag 143: Udskrivningsepikrise af 5. december 2009 – videre. 

Bilag 144: Ambulantnotat af 29. december 2010. 

Bilag 145: Ambulantnotat af 21. marts 2012. 

Bilag 146: Ambulantnotat af 12. juni 2014. 

Bilag 147: Samtykke- og garantierklæring fra Nykredit, udateret. 

Bilag 148: Sagsøgers støttebilag af 30. august 2019. 

Bilag 149: Refinansieringsaftale af 20. maj 2008. 

Bilag 150: Betalingsadvisering på renteswap af 11. december 2018. 

Bilag 151: Elektronisk indbetalingskort fra sagsøgte af 11. september 2018. 

Bilag 152: Fakturakopi 8823 fra Nybolig Erhverv af 30. juni 2011. 

Bilag 153: Kontobevægelser fra Jyske Bank af 8. februar 2016. 

Bilag 154: Kontobevægelser fra Jyske Bank af 12. august 2016. 

Bilag 155: E-mailkorrespondance mellem sagsøger og Jeppe Buhl af 17. april 2018. 

Bilag 156: Korrespondance mellem sagsøger, Jeppe Buhl og Birgit Buch 24. april 2016. 

Bilag 157: E-mail fra Jeppe Buhl til Michael Pedersen af 5. januar 2016.  

Bilag 158: Inkassobrev fra Advodan til sagsøger af 8. maj 2017. 

Bilag 159: E-mailkorrespondance mellem sagsøger, Jeppe Buhl og Birgit Buch af 28. juli 

2016. 

Bilag 160: Sagsøgers støttebilag af 30. august 2019. 

Bilag 161: Brev fra sagsøgte til sagsøger af 17. maj 2011. 

Bilag 162: Kontoudtog for Storbjerg Ejendomme ApS af 1. juli 2011. 

Bilag 163: Sagsøges støttebilag af 31. august 2019. 
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Bilag 164: Sagsøgers brev til Retten af 2. september 2019. 

 

3. PROCESUELLE MEDDELELSER 

 

Processuelle meddelelser stiles til advokat Dan Terkildsen, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. 

 

 

Lundgrens Advokatpartnerselskab 

 

 

Dan Terkildsen 

Advokat 
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Advokatpaltnerselskab
Kallebod Brvgg€ l9-{ l
DK - li60 Kobenhavn V

Telefon: .{5 ll 300 200

rax - 15 lj i00 199

CVR-nr ll 2E l9 1.1

Kristian Ambjsrn Buus-l{ielsen
As$cierct partner ad\ot.il lL)
*bn ii les dk

20 marts 2019

Sagsnr. 125001

INDGAET

? 0 MAR. 2019

Retten i Viborg

PROCESSKRIFT B

BS t-698/2015 Storbjerg Erhverv ApS

CVR-nr.27374476
Bakkegirdsvej 4l t
3050 Humlebek
(Advokat Dan Terki ldsen)

mod Jyske Bank A/S
CVR-nr. 17616617

Vestergade 8- l 6

8600 Silkeborg
(Advokat Kristian Ambjorn Buus-Nielsen)

Sagsogers afsluttende processkrift af 18. december 2018 med bilag l8 og l9 giver ikke sagsogte

anledning til at rndre den nedlagte p6stand.

Ovenstiende giver dog sagsogte anledning til folgende

SLTPPLERENDE SAGSFREMSTILLING OG BEM/fRKNINGER

Som anfort i processkrift A har neervarende sag efter Jyske Banks opfattelse Endret karakter,

idet sagen nu synes at omhandle sporgsmiLlet om, hvorvidt Storbjerg Erhverv optog et lin hos

Nykredit Realkredit A/S.

Efter en gennemgang af Storbjerg Erhvervs afsluttende processkrift, synes sagen nu pA ny at

have andret karakter, idet det afsluttende processkrift synes at omhandle Jyske Banks berettige-

de opkravning af renteudvekslinger i henhold til swapaftalen.

-\tbJ

160



LUND
ELMER
SANDACER

Som det fremgir af processkrift A onskede Storbjerg Erhverv at begrense sin renterisiko pi det
variabelt forrentede realkreditlen pn kr.4.328.000, som Storbjerg Erhverv var igang med at op-

tage i Nykredit Realkredit A/S. Pi denne baggrund indgik Storbjerg Erhverv den som bilag I

fremlagte swapaftale med Jyske Bank, hvorved parterne byttede rente af en hovedstol. som lo-
bende blev nedskrevet, jf. bilag l.

Som det fremgir af bilag I skal Storbjerg Erhverv forste gang betale den faste rente pi 5,32%o

den 30. juni 2009 af en hovedstol pi kr. 4.266.195,47. Storbjerg Erhvervs sidste betaling er den

29. december ?028 af en hovedstol pi kr. 173.541,02. ligesom swapaftalen pa dette tidspunkt
slutter. En fortidig nedlukning af swapaftalen udenfor m isligho ldelsestilfrlde kan alene ske ved,

at der indgis en aftale mellem parterne herom, hvorved markedsvardien - positiv eller negativ -
samtidig betales til den anden part.

Storbjerg Erhverv har i det afsluttende processkrift fremsat et nyt anbringende om, at " st'apofta-
ler indgas for et besteml lltn, hvorfor der ikke kan vere en swapuftale for et ldn, son aldrig er

udbetalt" . Dette bestrides.

S*apaftalen indeholder ingen henvisninger til Storbjerg Erhvervs ltn. ligesom der ikke i suap-

aftalen eller aftalen om handel med afledte finansielle instrumenter er nogen bestemmelser om,

at renteswapaftalen skulle bortfalde eller kunne opsiges med virkning for fremtiden i tilfrlde af.

at lflnet bortfaldt eller blev indfriet.

Der henvises til U.2016.3371H. som omhandlede sporgsmilet om en bankkundes heftelse for
swapaftalen, efter indfrielse af lin, som han havde indgiet samtidig med indgielsen af suapafta-

len. Under sagen gjorde bankkunden geldende, at der var tale om et samlet aftalekompleks,

hvorfor han ikke lengere skulle vare bundet heraf, efter at han havde indfriet linet. Hojesteret

fandt. at bankkunden ikke kunne blive frigjort fra swapaftalen, blot fordi linet ikke (laengere)

bestod.

Dernest bemeerkes det, at swapaftalen blev indgflet med Storbjerg Erhverv pi baggrund af de

oplysninger, som Jyske Bank modtog fra henholdsvis Storbjerg Erhverv og Nykredit. Som der

tillige er redegjort for i processkrift A var pantebrevet pn kr. 4.328.000 tinglyst, Iigesom alle

ovrige ekspeditioner i forbindelse med udbetalingen gennemfort.

Jyske Bank har fortsat ikke kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S efterfolgende valgte

at lade pantebrevet afl1se i stedet for at udbetale linet. ligesom Jyske Bank ikke har kendskab

til. hvorfor Nykredit Realkredit A/S efterfolgende tinglyste og udbetalte et lin til Storbjerg Er-

hverv pi kr. 4.300.000. Det bestrides endvidere. at dette forhold skal komme Jyske Bank til ska-

de. herunder at Jyske Bank skulle bzere ansvaret eller risikoen herfor, hvilket Storbjerg Erhverv

ligeledes ikke har godtglort.
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Som bilag AK fremlagges udskrift aftingbogen for Bybjergvej 43, 3060 Espergerde. Som det
fremgir herafer der fortsat tinglyst et lin pi kr.4.300.000 til Nykredit Realkredit A/S.

For si vidt angrir indholdet af bilag 18, som var vedlagt det afsluttende processkrift - og som

rettelig me betragtes som bilag 29 - henvises der i det hele til det i duplikken anforte under pkt.

7.7, hvorunder er anfort, at den indgiede swap med Storbjerg Erhverv ved en fejl oprindeligt
blev registreret med en staende hovedstol pi kr. 4.328.000, jf. bilag E, side 5. til trods for det

aftalte om lobencle nedsettelse af hovedstolen. Bekraftelsen af 15. juli 2008 blev derfor erstattet

af bekrrftelsen den 16. juli 2008, der er fremlagt som bilag I. Storbjerg Erhvervs udlegning
herom i det afsluttende processkrift er siledes misvisende.

Det gores geldende, at der er indgiet en bindende gyldig swapaftale mellem parterne. som par-

terne er forpligtet af, herunder til at foretage betalinger i henhold til swapaftalen.

Som det fremgir af bilag V har Storbjerg Erhverv siden juni 2009 foretaget betalinger i henhold

til swapaftalen, hvorfor det under alle omstendigheder gores geldende. at indsigelser eller krav

om tilbagebetaling er forlabt pa tidspunktet for sagens anlag, ved passivitet og forrldelse.

Som det tillige fremg6r af de fremlagte bilag har der lobende veret droftelser med Storbjerg

Erhverv vedrorende swapaftalen, hvor denne har spurgt ind til denne samt betalingerne i henhold

til denne, ligesom disse henvendelser er blevet besvaret af Jyske Bank.

--oo0oo--

Som bilag AL og AM fremlegges responsum FR-3/2015 og FR-6/15 fra Finansridet, som efter

Jyske Banks opfattelse dokumenterer sadvanlig pengeinstitutpraksis iforbindelse med indgielse

af swapaftaler pa tidspunktet for swapaftalens indgAelse.

BE VISFORELS E

Sagsogtes bevisforelse under hovedforhandlingen vil besti af fornoden dokumentation af de ind-

leverede bilag samt afhoring af Lars Aaqvist, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen og modafho-

ring af sagsoger og de af sagsoger forte vidner.

PROCESS UELL E BE M.'f, RKNING ER

Jyske Bank har ved afgivelsen af nervarende processkrift lagt til grund. at de dokumenter, som

Carsten Storbjerg har fremsendt til byretten forud for den 13. november 2018 samt i perioden

mellem jul og nyter 2018 ikke er omfattet af sagen.

B
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Jyske Bank har ikke modtaget kopi af de bilag, som skulle vare indleveret til retten forud for
den [3. november 2018, uagtet at Jyske Bank har anmodet herom ved mail af 22- januar 2019 og

14. februar 2019, som begge er fremsendt til retten og Storbjerg Erhvervs advokat cc, hvorfor
Jyske Bank med rette gir ud fra. at bilagene ikke er omfattet af sagen, nir der tillige henses til
rettens brev af 13. november 2018, og da Jyske Bank ikke har modtaget bilagene.

Tilsvarende gor sig geldende i forhold til de bilag, som Carsten Storbjerg indleverede til retten

mellem jul og nytar 2018. Jyske Bank har ved mail af 22. jamar 2019 og 14. februar 2019 an-

modet om, at fa oplyst, hvorvidt bilagene skal betragtes som omfattet af sagen, uden at Jyske

Bank har modtaget en bekreftelse herpi fra retten eller Storbjerg Erhvervs advokat.

PROCf, SSUELLE MEDDf, I,ELSf, R

Processuelle meddelelser kan stiles til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, attention

advokat Kristian Ambjorn Buus-Nielsen. Kalvebod Brygge 39-41. 1560 Kobenhavn V.

DOKUMfNTER

Bilag AK
Bilag AL
Bilag AM

Lund Elmer Sandager

kt^
Kristian Ambjo elsen

.+

I

T ingbogsuds kr ift.
FR-3/201 5.

FR-6/ I 5
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Advokatpartnerselskab 

Kalvebod Brygge 39-41 

DK - 1560 København V  

Telefon: +45 33 300 200 

Fax: +45 33 300 299 

www.les.dk  

CVR-nr. 32 28 39 34  
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Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 

Associeret partner, advokat (L)  

kbn@les.dk 

 

27. august 2019 

Sagsnr. 125004 

 

 

 

 

 

 

PROCESSKRIFT C 
 

 

BS 1-698/2015 Storbjerg Erhverv ApS 

CVR-nr. 27374476 

Bakkegårdsvej 411 

3050 Humlebæk 

(Advokat Dan Terkildsen) 

 

mod Jyske Bank A/S 

CVR-nr. 17616617 

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg 

(Advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 

 

 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER 

 

Sagsøger har den 9. juli 2019 fremlagt bilag 28-104 i sagen.  

 

Som det fremgår af bilagene er det tale om et omfattende antal dokumenter.  

 

Bilagene er fremlagt uden samtidig indlevering af processkrift, og det står uklart for sagsøgte, i) 

hvilken relevans de enkelte bilag har i forhold til sagen, ii) hvilke forhold og oplysninger fra de 

enkelte bilag, som sagsøger ønsker fremhævet fra det enkelte bilag, og iii) hvilken sammenhæng 

det enkelte bilag har i forhold til de påstande og anbringender, som sagsøger har indtalt under 

sagen.  
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Sagsøger opfordres til at redegøre for de ovenfor anførte forhold, således at sagsøgte har mu-

lighed for at forholde sig til bilagene og imødegå de oplysninger, som sagsøger mener kan udle-

des af de enkelte bilag.  

 

I forhold til sagens hovedforhandling må sagsøger påregne, at denne anmodes om under fore-

læggelsen at fremhæve samtlige forhold fra bilagene, som sagsøger mener kunne have relevans 

under sagen. 

 

Lund Elmer Sandager 

 

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 
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Foreløbig Afsluttende Processkrift.

Retten i Viborg      

Klostermarken 10

8800 Viborg

                                                                                                                                                 27. oktober 2019

Sags nr. BS-402/2015-VIB  

”tidl. BS 1-698/2015”

Storbjerg Erhverv ApS 

Cvr. Nr. 27374476

CO. Søvej 5.

3100 Hornbæk 

(PT uden Advokat.) 

Beder om 4 ugers frist til flere påstandsdokumenter, mens vi er ved at finde en ny advokat. 

Frem til ny advokat tiltræder, bedes kontakt foregå til Carsten og Anne-Marie Skaarup

Mail. skaarup56@gmail.com 

Telefon +45 22227713  

Søvej 5. 3100 Hornbæk 

Mod Jyske Bank A/S

Cvr. 17616617

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg 

Advokater. Philip Bauch & Kristian Ambjørn Buss-Nielsen  
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Afsluttende Processkrift. 

Er lavet af Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv ApS, efter Dan Terkildsen 23-10 har meddelt at 
vi har fået frist, til et afsluttende processkrift til 30 oktober 2019. 

Vi beder om 4 ugers frist, til at få ny advokat sat på sagen, der skal fremlægge vores påstande 
som advokat, da sagsøger ikke er selv er advokater, og stadig ønsker at få advokat bistand.

Indledning.

Sagsøger bad i 2016. Rødstenens advokater om at få sagen sat på pause, dette efter opdagelsen af 
at bestyrelsesmedlem Philip Baruch 10. september 2015. har fremlagt flere urigtige / falske 
oplysninger overfor retten. 

Sagsøger har herefter selv lavet en gennemgående efterforskning, hvilket har været yderst 
besværligt gjort, eftersom Jyske bank koncernen og deres advokater, har tilbageholdt flere 
oplysninger, og nægtet at give sagsøger oplysninger, eller svare sagsøger på nogle spørgsmål.

Hvis det var lykkes sagsøger at få svar fra den samlede koncernledelse i Jyske bank A/S.                              
Kunne det have belyst, om der blot var tale om en enkelt lille fejl, eller om der er tale om bevidste 
handlinger, som grov svigagtighed, hvilket jyske Banks A/S, helt op i bestyrelsen dækker over, og 
som koncernledelsen mindst siden maj 2016, har været bevidst om sker, og derefter i forening er 
blevet direkte medvirkende til fortsættes. 

Sagsøgeres tidligere advokat Lundgrens har undladt at fremlægge klientens påstande om Svig, 
og Falsk, på trods af meget klare instrukser herom.

Sagsøger er derfor nødsaget til selv at fremlægge deres påstande for retten, bedst muligt.    

Sagsøger er klarover at jyske bank, har ansat mange dygtige advokater, til at hjælpe Jyske bank, og 
derfor har sagsøger forsøgt nu 2 gange at få advokat bistand, og at hjælp til at fremlægge 
sagsøgers påstande, som sagsøger nu selv må fremlægge mod jyske bank A/S.

Sagsøger mistænker Jyske Bank, der har givet Lundgrens advokater, en stører million opgave, med 
at skulle rådgive Jyske bank i forbindelse med salg, af 6 ejendommen, for omkring 600.000.000 kr. 
mod at Lundgrens til gengæld ikke fremlægger sagsøgers påstande, mod Jyske Bank for svig og 
falsk, alene mistanken om returkommission, mellem Jyske Bank og Lundgrens for ikke at 
fremlægge sagsøgers påstande, gør at sagsøger har fyret Lundgrens, og selv må lave afsluttende 
processkrift.

Dan Terkildsen Lundgrens er klar over, sagsøgers konspirationsteorier, og mener ikke det har 
noget på sig, og oplyser at Lundgrens godt kan være advokat, og samtidig arbejde for Jyske Bank.
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Sagsøger påstår overordnet at jyske bank udsætter Storbjerg erhverv for endog grov udnyttelse 
og groft svig.

Når Sagsøger påstår at Jyske Bank A/S 16-07-2008 selv har lavet Bilag 1. og påstår denne er en 
Falsk renteswap, på 4.328.000 kr. med en rente på 5,32 % til et påstået optaget underlæggende 
lån, stort 4.328.000 kr. i Nykredit. Bilag 29.A som i øvrigt slet ikke findes, se Bilag 30. 18-10-2016

Men som Jyske bank ved Bilag D. har påstået omlagt ”en ukendt dato” til et lån på 4.300.000 kr. 
som er det lån, sagsøger tilbydes 06-05-2008 ved Bilag AG. sagsøger vælger 03-07-2009 at 
hjemtage lånet Bilag AH. i Nykredit, lån stort 4.300.000 kr. og til en rente på 2,4987 %

Jyske Bank er bevidst omkring at Nykredit, har pant i grunden, Bybjergvej, som jyske bank kræver 
solgt, eftersom jyske bank selv har anmeldt Nykredit 1 prioritet, ved pantebrev Bilag 73. Jyske 
bank hæver tinglysnings gebyr herfor Bilag 54. 20-05-2009 

Når sagsøge påstår groft svig, hvilket i sig selv er grove anklager, og skal naturligvis bevises. 

Sagsøger påstår at jyske bank ved krav, om salg af byggegrund Bybjergvej 43. hvilket er sket efter 
mundtlige krav, og ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. jyske bank ved at provenuet ved et salg af 
grunden, vil gå til nedbringelsen af lånet 4.300.000 kr. Bilag AH. i Nykredit.

Jyske bank som er sagsøgers bank presser vedvarende på, for at få grunden solgt, sagsøger der er 
meget syg efter en hjerneblødning, kan ikke så meget selv, hvorfor køber Helsingør Kommune ved 
Jeppe Buhl Rasmussen 18-03-2012. Bilag 138. tilbyder at hjælpe med skødeskrivning, hvilket 
iøvrigt sker med skødet 02-05-2012 Bilag 72. der her en overtagelses dato 01-07-2012. 

Køber af grunden Bilag 159. Helsingør Kommune, vil 01-08-2013 gerne overfører provenuet til 
Jyske Bank. Bilag 139. er en godkendt udstykning, og Bilag 71. er en følge af kravet Bilag 63 & 64. 

Jyske Bank, ved Birgit bush Thuesen afviser dog at modtage provenuet, og hentyder 28-08-2013 i 
Bilag 140. at det er sagsøger selv, som har valgt at sælge grunden, og realt selv må finde ud af det. 

Birgit Bush Thuesen skriver ligeledes i Bilag E. side 1. 07-01-2014                                                          
At Jyske bank ikke aktivt har medvirket til salg af grunden, og at jyske bank ”ved Bilag 62. 63. 64. 
65. 66. 67. 68.” og at jyske bank kun har opfordrede sagsøger til at sælge grunden, og sagsøger 
derfor selv skal kontakte Nykredit, sagsøger der alleræde flere gange tidligere har skrevet til 
Nykredit, får først Nykredit til at hjælpe med at modtage provenuet, for salg af grunden i 
slutningen af november 2015. hvorefter provenuet Bilag 78. overføres til Nykredit 16-12-2015.
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Jyske Bank Birgit Bush Thuesen skriver 18-11-2015 Bilag 75. Side 5. at jyske bank ikke har noget 
ansvar, i forbindelse med manglende afregning af provenuet, og jyske bank i øvrigt ikke var 
forpligtet til at hjælpe med dette.

Nykredit skriver 24-11-2015 Bilag 75. side 8.  at Jyske bank ikke vil oprette en deponerings konto. 
Hvilket sagsøger skriver til Birgit Bush Thuesen, Jyske Bank 19-12-2015 Bilag 77. og som jyske bank 
ikke efterfølgende har benægtet. 

Nykredit Michael Pedersen skriver ligeledes 06-01-2016 Bilag 76. og gør sagsøger opmærksom på, 
at Nykredit kun rent undtagelsesvis, har stillet en deponerings konto til rådighed, hvilket reelt er 
noget din egen bank ”jyske bank” normalt skal klare, det lykkes derfor først for Køber af grunden, 
som blev overtaget 01-07-2012 Bilag 72. at kunne overføre provenuet, 1.323.000 kr. Bilag 87. 16-
12-2015. 

Sagsøger påstår det er tale om udnyttelse og grov svigagtighed, og at jyske bank A/S hermed ved 
Bilag 1. i en periode 01-07-2012 og frem til 16-12-2015. over en periode på 1.263 dage har hævet 
253.456,35 kr. i renter, og dette er sket ved tvang, hvorved Jyske bank har optrådt uredeligt. 

Uanset om Bilag 1. er falsk, eller er lavet ved svigagtigt, findes der flere forhold af svigagtig 
optrædende.

Uagtet jyske bank over for retten, har påstået sagsøger har et underlæggende, og omlagt lån, for 
en swap Bilag 1. frem til 05-11-2018 hvor Jyske Bank ændrer forklaring, til at swappen Bilag 1. nu 
er lavet for et overlæggende lån, dette ændre ikke ved sagsøgers svig påstande mod jyske bank.

 

Når Jyske bank kræver det påstået underlæggende lån, for swappen Bilag 1. tvangs afdraget med 
1.323.000 kr. Bilag 157. (1.323.098,85. kr.) uden at lade renteswappen følge nedbringelsen, på det 
lån jyske bank påstår, at banken bytter renter med, har jyske bank sikkert sig en uberettiget 
vinding, hvilket samtidig bliver et afgørende formuetab for sagsøger. 

Jyske Bank udsætter dermed deres kunde, ”sagsøger” for et meget groft svigforhold, hvilket jyske 
banks bestyrelse direkte i forening er medvirkende til fortsættes.  

Sagsøger anmoder retten vurdér ud fra bevismaterialer Bilag.

Om der fremlagt bevis for, at det er Jyske bank som har krævet byggegrund Bybjergvej solgt.                             
Og om Jyske Bank har nægtet at modtage provenuet.                                                                                
Og om jyske Bank derfor er i ond tro, da jyske bank nægter at lade, swappen Bilag 1. nedsætte, 
tilsvarende som lånet Bilag AH. bliver afdraget, hvilket ses på hjælpe Bilag 110.

Og om Jyske bank, gør sig skyldig i grov udnyttelse, og forsømmelse af redelig bankforretning.  
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Jyske bank har udover Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. mundtligt krævet, sagsøger skulle sælge 
grunden Bybjergvej, som Nykredit havde pant i, eksempel vis, på et indkaldt møde i jyske bank 
hvor Peter Sørensen var med som støtte ”grundet sagsøgers svære sygdom, og ikke huske så godt” 
på mødet siger Casper Dam Olsen, at bliver grunden ikke solgt, vil banken kræve en salgsfuldmagt.  

Sagsøger har siden 2016 da Rødstenen advokater, blev anmodet om at fremlægge ovenstående 
påstand, på samme måde er Lundgrens også gentagende anmodet om at fremlægge påstanden. 

Sagsøger påstår at Jyske Bank selv hvis Bilag 1. ikke skulle være falsk.                                                   

At jyske bank A/S udsætter Storbjerg Erhverv ApS for grov udnyttelse og tvang, at have udnyttet 
en vildfarelse af sagsøger, der ikke viste at Jyske bank usandt og uærligt har givet sagsøger falske 
og urigtige oplysninger, for bagefter ved svigagtighed har sikkert, sig en uberettiget vinding og 
samtidig påført sagsøger et afgørende formuetab. 

Sagsøger påstår at jyske bank A/S på denne måde har sikrede sig en uberettiget vinding på ved 
tvangsnedbringelse, på 1.323.000 kr. uden at lade renteswappen Bilag 1. følge med ned, og er 
direkte medvirkende til at sagsøger, alene i dette forhold får et formuetab på 506.299,05 kr.  

Samlede tab. opgjort punkt 19 til 35. nederst. 

1. Opgjort for perioden 01-07-2012 og frem til 16-12-2015. 1.263 dage 253.456,35 kr. i renter
2. Opgjort for perioden 17-12-2015 og frem til 28-06-2019. 1.299 dage 252.842,70 kr. i renter 

Sagsøgers påstand er at jyske bank, har krævet Bilag AH. lånet på 4.300.000 kr. nedbragt ved salg 
af sagsøgers byggegrund, og i ond tro har nægtet at indrømme at modtage provenuet, hvorved 
Jyske Bank kunne udnytte at hæve renter ved Bilag 1. frem til 16-12-2015 punkt 1. at Jyske Bank 
også efterfølgende tvangsnedbringelsen, er fortsat med at hæver renter af det tvangsnedbragt 
beløb Punkt 2. uden at have nedbragt hovedstolen på Rentesikringen swappen Bilag 1. bør være 
skærpende omstændigheder, efter som sagsøger der er i et afhængigheds med jyske bank, hvilket 
jyske bank udnytter.    

Påstand 1. 

Bilag 108. Swappen er falsk. tab er 28-06-2019 foreløbig opgjort til                            1.648.946,08 kr.                                            

                  Pr. 30-08-2019 opgjorte proces renter                                                                      651.125 kr.

Bilag 107 Til påstand 1. hører. et Urealiseret tab, som er opgjort pr. 19-08-2019        826.834,32 kr. 

Et salg af ejendommen der er udbudt til salg Bilag 125. vil realisere et tab som opgjort Bilag 107.
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Det er ikke lykkes på nogle som helst måde at komme i dialog med Jyske Bank, på trods af mange 
provokationer, og opfordringer da sagsøgte Jyske Bank A/S ved ledelsen, som er de øverste 
ansvarlige, for den af sagsøger påstået fortsatte svigagtighed, på alle henvendelser nægter dialog.

Sagsøger har direkte skrevet til Sagsøgte Jyske bank A/S for at oplyse den samlede bestyrelsen, og 
CEO ordstyrende Formand Anders Dam at sagsøger mener at være udsat for et kæmpe bedrageri.

Hvilket eksempelvis er skrevet Bilag 79. 19-05-2016, først skrevet til Advokat Morten Ulrik Gade, 
som anmodes at sende mail til Ordstyrende formand Anders Dam. Bilag 80. er 19-05-2016 sendt til 
direktionen, 

Sagsøger der er vildledt til at tro sagsøger har lånt 4.328.000 kr. og rentebytter lånet med jyske 
bank, hvilket Jyske bank påstår Bilag 29 A . når sagsøger igen 25-05-2016 skriver til Morten Ulrik 
Gade, lund Elmer Sandager advokater, Philip Baruch til bestyrelsen, er det udelukket for at finde 
ud af om sagsøger har lavet 2 swaps, rente sikringer, til det lån på 4.328.000 kr. som jyske bank 
har påstået optaget. 

Sagsøger tror at Jyske bank har talt usandt, ”og direkte har løjet over for sagsøger” 

Når bestyrelsen vil ikke svare bankens kunde, og vælger 28-06-2016 at hæve 87.754,03 kr. ved 
Bilag 108. fra sagsøger, er det sagsøgers opfattelse at jyske banks direktion og advokater, må have 
undersøge sagsøgers påstande, og om sagsøger 16-07-2008 har lave en aftale om at bytte renter 
af et lån på 4.328.000, og der fandtes et sådanne lån, og om det efterfølgende er omlagt. 

Sagsøger påstår at Jyske Bank er i Ond Tro, at selv koncernledelsen har været i Ond Tro mindst 
siden 19-05-2016, ved at fastkolde sagens Bilag 1.  

Sagsøger forsøger gentagende at få Jyske Banks Bestyrelse, til at indrømme at Jyske bank A/S 
udsætter sagsøger for svig, og anmoder gentagende ledelsen at lade være med det, sagsøger 
bruger dog ord som bedrageri og dokumentfalsk over for jyske banks bestyrelse, sagsøger er 
oplyst at det hedder svig og falsk i civilretten. 

Sagsøger har lavet Bilag 164. 02-09-2019 som er et kort resume af sagsøgers påstande, som 
samtidig er en vidneforklaring, i dette processkrift vil sagsøger forsøge at uddybe påstande. 
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Sagsøger har eks. ved brev. 07-08-2018 Bilag 86. & 22-08-2018 Bilag 87. & 19-09-2018 Bilag 88.  

Forslået, den samlede bestyrelse, at de medlemmer der måtte give sagsøger ret, kunne blive 
fritaget for ansvar, såfremt nogle love eller regler er blevet overtrådt. 

Det enkelte bestyrelsesmedlem kunne således trække sig fra bestyrelsen, sagsøger har ligeledes 
forslået at de medlemmer, der ikke ville være med, til at Jyske Bank A/S udsætter sagsøger svig og 
falsk, kunne indrømme og underskrive 

At Jyske Bank A/S i perioden 1. januar 2009 og frem til 29. juni 2018, uberettiget t har hævet 
1.495.730 kr. Bilag 87. side 3. 22-08-2018

(sagsøger mener Jyske Bank uberettiget har startet en rente swap Bilag 1. 30. december 2008 
uden der var noget lån.)  

Den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S ved.

Anders Dam, Sven Buhrkall, Kurt Bligaard Pedersen, Niels Erik Jakobsen, Rina Asmussen, Per Skovhus, 
Philip Baruch, Peter Schleidt, Jens A. Borup, Keld Norup, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, 
Marianne Lillevang. 

Sagsøger er af den overbevisning, at det Faktum som at Jyske Bank i perioden marts til juni 2018 
har indgået en eller anden form aftale, med Lundgrens, der samtidige var sagsøgers advokat, 
Lundgrens fik sagsøgers sag overbragt 05-02-2018 

Sagsøger mener dette million sammen arbejde mellem Lundgrens og Jyske Bank, er grunden til at 
Lundgrens ikke har fremlagt sagsøgers påstande, mod jyske bank for svig, sagsøger kan ikke finde 
andre forklaringer, på at sagsøgers advokat Lundgrens, direkte mod instruks, undlader at 
fremlægge sagsøgers påstande for retten.   

Sagsøger påstår at Jyske Banks bestyrelse, der sammen har valg, ikke at have dialog sagsøger, ej 
heller har ønsket at modtage rettens tilbud om retsmægling. 

På samme måde som Jyske Banks ledelse valgte at afstå tilbuddet i Bilag 87 & 88. hvor Sagsøger 
beder bestyrelsen indrømme at jyske bank A/S udsætter sagsøger for svig, i stedet for i forening at 
besvige Storbjerg Erhverv ApS. 

Sagen omhandler overordnet, om Jyske bank lyver, og optræder uhæderligt, og udsætter kunde 
for Svig, og på den måde driver en uredelig bankvirksomhed.

Sagsøger ønsker at retten, undersøger hvorfor Lundgrens ikke har fremlagt nogle af sagsøgers her 
fremlagte påstande, som sagsøger også selv forsøgte at fremlægge 28 og 29 december 2018, ved 
fremlagte Bilag 28-101 som sagsøger først 28-08-2019 finder ud af, ikke er blevet fremlagt.   
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Sagsøger påstår at Jyske bank ved advokat har fremlagt falske beviser overfor retten. 

Sagsøger der i 2016 har fundet flere beviser for, at Jyske Bank og deres advokater, Lund Elmer 
Sandager, overfor retten og flere gange har talt usandt, ved at usandt at fremlægge usande 
oplysninger, og fremlægge rettede bilag efter disse var underskrevet, uden at oplysning rigtige 
dato, og dermed afgive retten forkerte oplysninger, i fremlagte de bilag overfor retten. 

 

Når Sagsøger her selv må fremlægge påstand om, at Jyske Bank, ved bankens advokat har løjet 
”talt usandt” overfor retten, ved at afgivet usande oplysninger i retsforhold, og har bortskaffet 
aftalebilag / juridiske dokumenter, manipuleret med aftalebilag. og dette med påstand om er sket 
med hensigt, for at ville skuffe i retsforhold, bliver det naturligvis nogle alvorlige anklager. 

Sagsøger forstår derfor ikke, at sagsøgers tidligere advokater fra Rødstenen og Lundgrens, som 
blev ansat til at fremlægge sagsøgers påstande og beviser, ikke har fremlagt de af sagsøgers 
påstande over for retten, som sagsøgers advokater gentagende gange, er blevet anmodet at 
fremlægge

Altså med mindre at sagsøgers advokater Rødstenen og Lundgrens har lavet et sammen arbejde 
med jyske bank, om ikke at fremlægge nogle af sagsøgers påstande, som her fremlægges. 

Sagsøger ved ikke om der har været givet nogle modydelser, for at sagsøgers påstande og beviser 
har været tilbageholdt over for retten, dog er det et faktum, at Lundgrens få måneder efter 
Lundgrens tiltrådte som sagsøgers advokat, har indgået en million aftale med Jyske bank A/S

  

Sagsøger fremlægger her lidt af hvad, Storbjerg siden 2016 af anmodet tidligere advokater om at 
fremlægge, og som sagsøger anmoder den nye advokat fremlægge, processuelt rigtigt.  

I et påstandsdokument  

Dette afsluttende processkrift. er sandsynligvis fremlagt med mange formuleringsfejl og skrivefejl, 
da sagsøger ikke har de store dansk kundskaber, sagsøger beder retten om forståelse, anmoder 
retten hjælpe sagsøger, til at sagsøgers påstande bliver fremlagt. 

Når Lundgrens advokater har ikke fremlagt sagsøgers påstande, hvilket og er grunden til Storbjerg 
Erhverv må have en ny advokat på sagen, vil sagsøger beklage over for retten

Og undskylder for at det er sagsøger som der bare er elektriker, der selv må fremlægge, så 
alvorlige påstande mod Danmarks andenstørste Bank for at lave svig og falsk.  

Med at det altså er nødvendigt, at få fremlagt sagsøgers påstande, når de seneste advokater i 
Rødstenen og Lundgrens direkte har modarbejdet, at fremlægge sagsøgers påstande, må vi jo gøre 
det så godt vi selv kan. 
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De mange breve til Jyske Bank, der er fremlagt er også ment som opråb til dialog, da sagsøger er 
frustreret over de ingen svar, eller hjælp får, sagsøger fremlægger et hjælpebilag, således de i 
breve for perioden 28-12-2018 til 28-2019 nævnte bilags nummer 28-101 kan spores, eftersom 
disse ikke af vores advokat er blevet fremlagt, og sagsøger først bliver bekendt med 28 august.       

Sagsøgers påstande fortsat 

Sagsøger påstår, at Lund Elmer Sandager advokater, er helt bevidste om, at de overfor retten, har 
fremlagt flere usandheder, og fremlagt bilag uden at oplyse rette sammenhæng. 

Sagsøger påstår ligeledes, at den samlede koncernledelse i Jyske Bank, deriblandt ordstyrende 
formand Anders Christian Dam er vidne om, og mindst siden maj 2016 Bilag 79. 80. 81. har haft 
vidne om, at sagsøger ikke har optaget noget underlæggende lån, 4.328.000 kr. for nogle 
renteswap på 4.328.000 kr. samt at sagsøger ikke har lavet nogle aftaler om sagens Bilag 1. 

Hvilket Jyske Bank, koncernledelsen, og Lund Elmer Sandager har afvist at bekræfte, sagsøger får 
først 18-10-2016 ved Bilag 30. vished og bevis for, at Sagsøger ikke har noget underlæggende lån, 
for nogle renteswap. 

Hvilket Jyske bank koncernen kontinuerligt har fastholdt, at Jyske bank gentagende har ændret 
forklaring i retsforhold, ændre ikke ved det forhold at Jyske bank svigagtigt, løbende har afgivet 
urigtige oplysninger, hvorfor aftalelovens § 30 finder anvendelse. 

”§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har 
fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands 
side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om 
omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i 
svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således 
udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.”
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Anders Dam og Philip Baruch indkaldes som vidner, for at få belyst i hvilket omfang 
koncernledelsen har haft kendskab til sagsøgers svig og falsk påstande, og i hvilket omfang 
ledelsen har medvirket, til at sagsøger stadig påstår at blive udsat for svig, svigagtig optræden.  

Der er ikke indtrådt forældelse, da de mange forhold af svig, først kan konstateres og bekræftes 
ved Bilag 30. 18-10-2016 

Sagsøger har ligeledes løbende anmodet Jyske Bank om at holde op med at lave svig, og oplyst 
at sagen mod jyske bank indeholder flere påstande efter retsplejelovens § 358.    

Sagsøger ønsker at fremlægge bevis for at jyske Bank uhæderligt, har tilbageholdt oplysninger 
over for sagsøger, om at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. Bilag 30. 

Sagsøger påstår at koncernledelsen i Jyske Bank A/S er en direkte årsag til at sagsøger, ikke af 
Jyske Bank kan få oplyst om Jyske bank 19. februar. 2010 Bilag 29.A og 9. januar 2012. Bilag D. har 
oplyst sandheden, om at Sagsøger har optaget og omlagt et bagvedlæggende lån, for den swap 
Bilag 1. som sagsøger påstår er falsk.  

Sagsøger påstår det er svigagtigt, at Jyske bank 5 november 2018 ændrede forklaring, til at nu har 
sagsøger aftalt 10-07-2008 og lavet en rentesikring, som skulle vare godkendt 16-07-2008 for et 
byggeprojekt, der ikke findes, og først fremlægges april 2009, hvilket jyske bank Koncernen ved er 
usandt, Jyske bank påstår sagsøger ikke har tab, hvilket er usandt, sagsøger påstår at have et 
betydeligt tab, og at det er et tab der er retsstridigt fremkaldt, og som er blevet til en uberettiget 
vinding for Jyske Bank A/S  

Når Jyske bank 5. november 2018 har ændret forklaring, til at rentesikringen Bilag 1. fra 16-07-
2008 på 4.328.000 kr. ikke længer er for projekt 1. hvortil tilbuddet Bilag Y. på de 4.328.000 kr.    
er givet efter Budgettet Bilag 39. på 4.334.765 kr.

Selv om jyske bank igen ændre forklaring, og nu påstår at Swappen Bilag 1. fra 16-07-2008 er lavet 
for det nye projekt 2. som sagsøger i april 2009 efter budgettet Bilag 47. på 4.230.404,08 kr. har 
anmodet Nicolai Hansen om et tilbud på, inden sagsøger 06-05-2009 modtaget Bilag AG. tilbuddet 
på 4.300.000 kr. Sagsøger fastholder at der ikke har været nogle dialoger, om sagsøger måtte 
ønskede eller interesser om at få tilbudt, en ny renteswap til dette tilbud. 
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Sagsøger påstår at Jyske Bank optræder alleræde uredeligt 30-12-2008 ved at have startet en 
renteswap ved Bilag 1.

Og er i ond tro, da jyske bank ved Nicolai Hansen er helt bevidst om, at sagsøger har kasseret 
projektet, og tilbuddet Bilag Y. er udgået 20-11-2008, at jyske bank efterfølgende ikke vil erkende 
at have optrådt uhæderligt, ved at lade en renteswap, som jyske bank selv 16-07-2008 har lavet, 
starter 30-12-2008 og lader den fortsætte

Også efter Nykredit 06-05-2009 fremsender Jyske Bank, det nye tilbud på projekt 2. Bilag AG. 
tilbuddet der er stilet til Jyske bank, I. L Tvedesvej 7. 3000 Helsingør bliver tilbudt med en rente på 
2.9457 % således 2.37 % mindre end den tilbudte swap Bilag 1.for det tidligere tilbud. Bilag Y. 

Jyske bank oplyses desuden i det fremsendte tilbud Bilag AG. 6. maj 2009 på side 4/6 at det 
tidligere Tilbud Bilag Y. og Pantebrev Bilag AC. er hermed bortfaldet. 

§ 11. Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens 
forskrifter, er retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at 
fuldmægtigen således overskred sin beføjelse.

Stk. 2. Er fuldmagten en sådan som omtalt i § 18, og har fuldmægtigen ved foretagelsen af retshandelen 
overskredet sin beføjelse, er retshandelen ikke bindende for fuldmagtsgiveren, selv om tredjemand var i god tro.

§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har 
fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om 
omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig 
fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste 
svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.

§ 31. Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende 
indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i 
væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der således er 
udnyttet, ikke bundet ved den af ham afgivne viljeserklæring.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis tredjemand har gjort sig skyldig i et sådant forhold som omtalt i stk. 1 og den, 
til hvem viljeserklæringen er afgivet, indså eller burde indse dette.

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med 
redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og 
senere indtrufne omstændigheder.

Sagsøger påstå at Jyske Bank, ved deres ansatte og advokater som Lund Elmer Sandager, både 
overfor sagsøge, og overfor sagsøgers advokater ved Søren Nav, Thomas Schioldan Sørensen, og 
Peter Sørensen, har vildledt for at komplicere sagen, ved at afgive urigtige oplysninger.

Sagsøger påstår at Jyske Bank fra sagens start i Pengeinstitutankenævnet 2013. har fremlagt 
urigtige oplysninger, som påstanden om at sagsøger her et underlæggende lån, til en rente swap.
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Hvorfor sagsøger igen skal have ny advokat, skyldes alene at Lundgrens anses som inhabil.

Lundgrens fik til opgave at fremlægge sagsøgers påstande, mod Jyske Bank og koncernledelsen 
Hvilet Lundgrens har været ansat til, i perioden 5. februar 2018 til nu, Lundgrens har kunne løfte 
opgaven, hvilket stiller et stort spørgsmål, om Lundgrens illoyalt har arbejdet for Jyske Bank 
interesser, hvilket har været til skade for sagsøger.

Det er et faktum at Lundgrens har indgået et million, sammenarbejde med Jyske Bank A/S 
koncernen, og det er et faktum dette sammenarbejde er startet kort efter Lundgrens, påtog sig 
at være advokat for sagsøger, og skulle fremfører Storbjerg Erhvervs ApS påstande mod Jyske 
Bank for Svig og falsk.

I så fald Lundgrens sammen arbejde med Jyske bank

Er grunden til at sagsøger ikke har fået fremlagt deres påstande, mod Jyske bank, skal dette 
medtages i sagen mod jyske bank  

Sagsøger har ikke selv mulig for at undersøge, om Lundgrens Sammen arbejde med Jyske bank 
har skadet sagsøgers sag. 

Sagsøger anmoder derfor retten i forbindelse med at sagsøger, skal have ny advokat, at 
undersøge, i hvilket omfang sammenarbejdet mellem Jyske Bank A/S og Lundgrens 
advokatpartnerselskab, har påvirket Lundgrens arbejde for sagsøger mod Jyske bank A/S  

Sagsøger fik mistanke, om at Lundgrens advokater arbejder for sagsøgte Jyske Bank A/S           
Efter Dan Terkildsen 13-08-2019 oplyser han ikke kan afvise, at der er nogle advokater hos 
Lundgrens, som arbejder for sagsøgte Jyske Bank, og siger det er jo et stort kontor. 

Dan Terkildsen siger også, at ”Han” Lundgrens ikke vil bruge ordet svig, da det er i mod god 
advokat skik at bruge.        

Dette stemmer ikke overens med stævning af 18. juni 2015. side 16. 17. 18. 19.                                        
Det gøres overordnet gældende efter aftaleloves § 30. 31. 36. om ugyldighed, grundet Svig.
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Sagsøger påstår nu flere forhold af Svig og Falsk, sagsøger der ved stævningen 2015, ikke ved, at 
sagsøgte Jyske Bank, har bruget svig og falsk, som sagsøger ønsker at fremlægge bevis for, 
hvilket vi selv må redegøre for, her i dette foreløbige afsluttende processkrift.

Også indeholdende den forklaring på bilag som Jyske bank efterlyser, og hvilken relevans de har.

Da sagsøger 20. september 2019. finder bevis for at Lundgrens, et tidspunkt før 21. juni 2018. 
Altså efter Lundgrens advokater 5. februar 2018. fik overbragt sagen, med beviser mod jyske bank 
A/S indeholdende flere forhold af svig, og der er også udøvet falsk.   

Når Jyske Bank efterfølgende Lundgrens, er indtrådt som sagsøgers advokat, så vælger også at 
kontakte Lundgrens advokater, for at tilbyde Lundgrens arbejde for sagsøgte, ”Jyske Bank” 
omkring rådgivning til Jyske Bank, med et salg for over ½ milliard kroner.  

Da Lundgrens advokater, så valgte at arbejde for Jyske bank, omkring dette salg a` 600 millioner 
kroner. Kan Lundgrens advokater naturligvis ikke også, optræde som sagsøgers advokat, i en sag 
der handler om, så alvorlige påstande, som at Jyske Bank og deres advokater har fremlagt 
usandheder, og har talt usandt overfor retten.     

Sagsøgte Jyske bank ”koncernledelsen” er bevidst omkring, at Lundgrens advokater, har overtaget 
sagen mod jyske bank.

Sagsøgte Jyske banks ”koncernledelsen” er også bekendt med at sagsøger påstår, at sagsøgte har 
brugte svig og falsk. 

Hvilket svig og falsk sagsøger har bet Lundgrens, fremlægge juridisk korrekt for retten.

Da sagsøgte Jyske Bank, vælger at kontakte Lundgrens advokater, som er sagsøgers advokat, og 
når sagsøgte ”jyske Bank” herefter laver en aftale med Lundgrens, ”uden sagsøgeres viden” om at 
give Jyske bank rådgivning, i forbindelse med ejendomssalg for ca. 600.000 millioner kroner, 
mener sagsøger, at sagsøgers advokat er blevet inhabil.

Der er dybt bekymrende at Jyske Bank A/S overhoved forslår, Lundgrens hvor sagsøgers advokat 
er partner, et indgå et million sammenarbejde, med Jyske bank koncernens koncernledelse.   

Sagsøger finder det sandsynligt at når Lundgrens, har indgået et million sammenarbejde med Jyske 
Bank, og herefter har fået betydelige, økonomiske interesser med jyske bank, hvilket har været til 
skade for sagsøgers retssikkerhed, og som må være grunden til at sagsøgers advokat, har 
modarbejdet sagsøger, og ikke fremlagt nogle af sagsøgers påstande for retten. 

Sagsøger der har stillet spørgsmål til Dan Terkildsen, om Lundgrens arbejder for jyske bank, og hvis 
ja, hvor længe dette sammenarbejde har foregået. 
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Lundgrens ”Dan” besvarede ikke sagsøgers spørgsmål, om Lundgrens advokater, har arbejde for 
jyske bank

Sagsøger Storbjerg Erhverv fyrer derfor Lundgrens, for at have optrådt illoyalt, og være inhabile, 
samt at være opdaget i at have talt usandt overfor sagsøger, og direkte har modarbejdet sagsøgers 
påstande, samt tilbageholdt sagsøgers beviser overfor retten.

Hvilket i øvrigt var grunden til at sagsøger, selv forsøgte at fremlægge beviser og påstande den 28 
og 29 december 2018, ved de bilag 28-101, der er henvist til i div. breve, men retten 8. januar 
2019 har skrevet til Lundgrens, at retten vil se bort fra. 

Storbjerg Erhverv påstår, at jyske bank har udsat sagsøger for groft svig, og at sagsøgte har brugt 
falsk, samt at sagsøgtes advokat, flere steder i sagen har skrevet usandt over for retten, sagsøger 
meddelte 3 og 25 januar 2018, at sagsøger søgte en advokat til at fremlægge disse påstande. 

Efter Sagsøger har fyret Lundgrens advokater, har sagsøger fået kopi af Processkrift B. og C.               
samt Processkrift 2. som sagsøgeres advokat ikke har delt med deres klient Storbjerg erhverv ApS. 

Lundgrens advokater har 22 marts bekræftet telefonisk, at de af sagsøger fremlagte Bilag 28 til 
101. fra 28 & 29 december 2018, var fremlagt.

Lundgrens har ligeledes 22. marts 2019. skrevet at Lundgrens, har meddelt retten at samtlige bilag 
medtages. 

I Processkrift C. står der dog, at Lundgrens har fremlagt Bilag 28-104 uden Bilagsliste, eller 
Påstande eller anbringer. 

De af Lundgrens nu fremlagte Bilag 28 til 104, er ikke samme Bilag 28-101, som Lundgrens 22. 
marts 2019 bekræfter overfor sagsøger er fremlagt, hvorfor flere fremlagte Bilag af breve til Jyske 
Bank koncernen efter 28-12-2018, frem til 28-08-2019 har påført urigtige bilags nummer. 

Sagsøger indsætter den manglende Bilags liste forklaring nederst, for de af Lundgrens fremlagte 
Bilag 28-104 fra 9 august 2019. 

Sagsøger ønsker en ny advokat, til at redegøre nærmer for disse bilag, og sagsøgers påstande. 
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Supplerende bemærkninger.

Påstand og Forklaring for retten.

Sagsøgeres påstande forklares delvist her, som de er også er forklaret i Bilag 164. af 02-09-2019 
”tidligere Bilag 100 & 101 fra 28 & 29 december 2018.” 

Sagsøger påstår Bilag 1. er Falsk.                                                                                                                   
Et klare overblik over forhold påstande gennemgås punktvis, længer ned i dette processkrift.   

1. Sagsøger påstår at det er Jyske Bank selv, som har lavet rentebytte Bilag 1. 16-07-2008 en 
rente swap W015785. kun for tilbud Bilag Y. hvilket er sket uden aftale med sagsøger.

2. Sagsøger påstår at Jyske Bank, 10. september 2015. har vildledt retten, og sagsøger til at 
tro, Bilag 1. var den swap W015785. der var godkendt 15-07-2008, men først sendt 16-07-
2008, og kun gældende for tilbud Bilag Y. 

3. Sagsøger påstår at Jyske Bank, har ønsket at dække over Bilag E. side 4 & side 5. er den 
Swap W015776. Sagsøger har aftalt og godkendt 15-07-2008, såfremt sagsøger ville 
hjemtage tilbuddet Bilag Y. ved at skjule faktum over for sagsøger, og ikke mindst overfor 
retten. 

4. Sagsøger påstår Jyske bank, har talt usandt overfor retten, 2 februar 2016, når jyske bank 
ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen har forklaret, at Bilag E. side 4 & side 5. 
fra 15-07-2008 nu er blevet erstattet 16-07-2008 Bilag 1. når faktum er at, Bilag E. side 4 & 
side 5 Swap W015776 først lukkes 167 dage efter 30-12-2008, ved Bilag 28. side 2.                
Jyske Bank forsøger således at skjule, at der er tale om en ny swap, og den er lavet uden 
aftale, således der i perioden 16-07-2008 og frem til 30-12-2008 findes svappen nr. 
W015776 som er aftalt 15-07-2008. og swappen fra 16-07-2008 nr. W015785. som ikke er 
aftalt, og i øvrigt har Jyske bank kun 11-07-2008 lavet en realisationskonto Bilag B. for 
W015776

5. Sagsøger påstår at Jyske Bank, har bortskaffet 2 aftale bilag, henholdsvis Bilag E. side 4 & 
side 5 og Bilag 28. side 2 som er den aftalte swap W015776 som Storbjerg Erhverv har 
aftalt med Jyske bank, for tilbuddet Bilag Y. 20-05-2008. Begge bilag er blevet fjernet på 
årsopgørelsen 31-12-2008 Bilag O. Og i retsforholdet, har Jyske bank forsøgt at skjule det 
faktum, ved flere gange at skrive usandt over for retten. 

6. Sagsøger påstår at Bilag B. er lavet for swap W015776 og kun for Bilag E. side 4 & side 5 
Swap Konto 5050 2801181 med en dato 08-06-2008, med en Låne ret, der er altså ikke tale 
om noget lån, kun en LÅNERET, der er ikke lavet en låneret for Bilag 1. swap W01578
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§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, 
har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra 
tredjemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om 
omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig 
fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således 
udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.

Bilag 1. en rente bytte W015785. fra 16-07-2008. der hverken er aftalt, eller godkendt af sagsøger, 
sagsøger påstår at Bilag 1. er lavet af jyske bank selv, uden, nogle former for dialog eller aftale 
med sagsøger, og Bilag 1. dermed er Falsk.  

Sagsøger er kun blevet anbefalet en rentesikring af projekt 1.                                                              
Bilag forklares tydligre længer nede, efter som Jyske bank, har anmodet udsættelses af sagen 
som følge, af den manglende forklaring, af de fremlagte bilag fra Lundgrens Advokater. 

Projekt 1. omhandler.

Tilbud Bilag Y.  som er for Bilag. 31. en grund på 1.599 m2. et tilbud Bilag 35. et budget Bilag 39.

Til tilbuddet Bilag Y. forslår og anbefaler Nicolai Hansen, at lave en rentesikring, som Nicolai 
forklare er det billigste, og er lige så sikkert som et obligationslån. Nicolai forklarer der ikke er 
nogle risiko, ligesom Nicolai Hansen har forklaret at Rente symmetrien er helt ens, dette tegner 
Nicolai på en tavle nede i Jyske bank Helsingør, der er en anden fra København.

Carsten ikke kan forstå det han forklare, Carstens Revisor der er med, fortæller Nicolai og den 
anden at han ikke kan forstå, det som Jyske banks ansatte forklare, og at han ”Frank Poulsen” ikke 
kan rådgive.

Det er således alene Nicolai Hansen der rådgiver Storbjerg Erhverv omkring en eventuel rente 
swap, hvis Storbjerg ønsker at optage det tilbudte, lån Bilag Y. for projekt 1. 

Der er rådgivet ved at tegne på en stor blok, og ved at tegne på en tavle.  

Om Carstens Risikoprofil Jyske bank har juli 2010 lavet en risikoprofil Bilag 102. Carsten Ønsker 
stor sikkerhed, Lav risiko, og har ingen planer om at indfri ekstra ordinært. 

Projektet bliver dog ikke til noget, og tilbuddet på de 4.328.000 kr. Bilag Y. kasseres efterfølgende, 
hvorfor rentesikringen er uinteressant, er da Nicolai Hansen har sagt om mundtligt bekræftet at 
jyske bank ikke vil bruge nogle af bilagene, fra 10-07-2008 såfremt Storbjerg Erhverv ikke 
hjemtager lånet, for projekt 1. på de 4.328.000 kr. som swappen af 15-07-2008 blev forbedret for. 
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For projekt 1. tilbud Bilag Y.  4.328.000 kr. laves den af sagsøgers godkendte renteswap på 
4.328.000 kr. 15-07-2008 Bilag E. side 4 og 5. W015776. 

Der er ikke lavet nogle aftaler om at ændre, noget i indholdet af Bilag E. side 4 og 5. W015776. 

Rentesikringen Bilag E. side 4 og 5. W015776. på 4.328.000 kr. var kun aftalt hvis sagsøger, 
ønskede at fortsætte med projekt 1. og kun aftalt, hvis sagsøger vælger at hjemtager tilbuddet 
Bilag Y. 20-05-2008 på 4.328.000 kr. med en gyldighed frem til 20-11-2008.

Der har kun været drøftelser om en rentebytte for Bilag Y. til projekt 1. og kun såfremt dette 
tilbud på 4.328.000 kr. blev hjemtaget som et lån. der har ikke efterfølgende været nogle 
drøftelser, om at lave en rentesikring af andre projekter.

Projekt 1. for Bilag Y. kasseres, tilbuddet er udløbet 20. november 2008, samtidig hermed 
bortfalder / udløber de bilag som Nicolai Hansen 10-07-2008 efter eget ønske, har lavet klar, 
såfremt sagsøger, ville hjemtage tilbuddet Bilag Y. 

§ 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham 
inden fristens udløb.

Da Nicolai Hansen beder om at få underskrifter på en masse bilag 10-07-2008, siger Carsten 
Storbjerg, jeg har jo ikke lånt noget, og vil ikke skrive under før, Nicolai Hansen forsikrer Carsten at 
det bare er for at lave bilagene klar, hvis du ikke hjemtager lånet, vil vi ikke bruge bilagene, hvilket 
Nicolai Hansen mundtligt bekræfter. 

Når Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager vælger at bruge de bilag, fra 10-07-2008 som Nicolai 
Hansen lovede ikke at ville blive brugt, hvis sagsøger ikke ville gennemføre projektet 1. hvortil 
tilbuddet Bilag Y. 20-05-2008 var givet. 

Er det sagsøgers opfattelse, at Jyske bank er i ond tro, i saddels hed, når faktum er, at det er jyske 
bank selv, der har stået for alle godkendelsen af budgetter og projekter over for Nykredit, 
tilbuddene er således fremsendt fra Nykredit til Jyske bank, der selv har lavet hvad der tjente jyske 
bank bedst

Bilag Y. er et tilbud 4.328.000 kr. 20-05-2008 som alene er for Projekt 1. 
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For en opførelse af 1 bygning 678 m2. på en grund af 1.599 m2. Bilag 31. & et 13-01-2008 et tilbud 
2.403.496 kr. Bilag 35. & tilbuddet 2.403.496 kr. er overført til budgettet Bilag 39.  heri er det 
oplyst at grunden Bilag 31. der skal bygges på er 1.599 m2. 

Det er faktum at tilbuddet Bilag Y. alene er givet efter tilbud og budget, for en grund på 1.599 m2. 
Og at der er tale om en bygning på 678 m2. samt der findes tilbud på 2.403.296 kr. samt en 
byggekontrakt 25-04-2008 Bilag 41.

Det er ligeledes et faktum at Bilag E. side 4 og 5. W015776. renteswap på 4.328.000 kr. af 15-07-
2008 alene blev lavet for dette projekt 1. 

Det er Jyske Bank selv, der lavet en renteswap nr. 2. Bilag 1. W015785 16-07-2008, som også er en 
renteswap, på 4.328.000 kr. denne er også lavet for tilbuddet Bilag Y. på 4.328.000. kr.

Udover at sagsøger fastholder at Bilag 1. er Falsk og frembragt ved svigagtighed, og skal Bilag 1. 
også erkendes ugyldig efter aftalelovens § 30. 31 og 36. 

Sagsøger Fastholdes øvrige fremlagte påstande, efter fremlagte processkrift 1. 28-09-2018. 
afsluttende processkrift 18-12-2008. og Processkrift 2. 02-09-2019.

Sagsøger påstår ligeledes at jyske bank ved svigagtighed, 19. februar 2010 Bilag 29.A ”Bilag 29.”

Usandt og i ond tro, har fremlagt, falske oplysninger til sagsøger, uden hensyntagen til at Jyske 
bank, der ved sagsøgeren, ved Carsten Storbjerg ligger alvorlig syg, efter blandt andet en 
hjerneblødning 26-11-2009 Bilag 142. Se syge journaler Bilag 142. til 146. 

Sagsøger der har nedsat belastbarhed, glemsomhed, har svært ved at huske, 12-16-2014. Bilag 
146. Hvilket de ansatte i jyske Bank var beviste omkring, eftersom Sagsøger har fortalt åbent om 
det til både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen, når disse 2 jyske bankansatte så vælger uærligt, 
at give sagsøger falske oplysninger, om lån og rente bytte af dette lån, selv om det er usandt. 

Sagsøger påstår at være udsat for svig, svigagtig optræden, efter aftalelovens § 30. 31. 33. 36.  

Sagsøger påstår at være udsat for svig, at Jyske bank har handlet uden for fuldmagt, at jyske bank 
har overskredet sine beføjelser, at jyske bank handler i mod sagsøgers instrukser aftalelovens § 11
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De falske oplysninger i Bilag 29. består i at, Jyske bank 19. februar 2010. usandt skriver at sagsøger 
har lånt 4.328.000 kr. Nicolai Hansen skriver intet om rente swappen er W015776 eller W015785

Din låneoversigt. Nykredit 4.328.000 kr. ca. 1,7 % + bidrag 0,8 % 

Fastrente bytte                    4.328.000 kr. ”for lånet i Nykredit på de 4.328.000 kr.”

Ligeledes har Casper Dam Olsen afgivet falske oplysninger, ved Bilag D.  hvor Casper den 9. 
januar 2012 skriver at 

”Det Bagvedlæggende lån, blev ændret efter vi havde oprettet renteswappen” Casper Dam Olsen 
oplyser ikke noget om at Jyske bank, selv har lavet en ny rente swap 16-07-2008. Bilag 1.

 

Når Philip Baruch, Lund Elmer Sandager, således fremlægger flere bilag, med falske oplysninger 
overfor retten, fastholder Sagsøger at det har været bevidst for at vildlede, da Jyske Bank må 
formodes at have givet Lund Elmer Sandager, alle oplysninger og bilag, ellers ville Philip Baruch 
ikke kunne fremlægge Bilag som Bilag E. side 4 og 5. W015776 som er blevet fjernet af 
årsopgørelsen Bilag O. 

Sagsøger påstår og fastholder at jyske bank har udnyttet, at sagsøger har været syg, og har ikke 
forventet at jyske banke skulle blive opdaget i massivt, at have udsat sagsøger for bevidst svig. 

 

Faktum er 

Sagsøger har lavet et nyt projekt 2. i 2009.  

Et nyt og andet projekt der intet har med det projekt 1. som sagsøgeren kasserede i 2008 

Hertil projekt 2. aflever sagsøger til Nicolai Hansen et budget Bilag 47. og planer i filialen 
Helsingør, Nicolai Hansen, der sammen med Carsten gennemgår budgettet, Nicolai spørger om 
Carsten Storbjerg har husket det hele, hvor efter Carsten kikker budgettet Bilag 47. igennem, 
Carsten finder 4, steder han mener der kan rettes i budgettal. 

Det er Nicolai Hansen der har påført rettelserne i Bilag 47. for opførelse af en bygning på en 
byggegrund af 2.875 m2. Bilag 49. lavet januar 2009
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Nicolai Hansen kikke på Budgettet, og siger at det er dit eget ansvar, hvis du har glemt noget, og 
siger derefter at han vil sende budgettet, med det nye projekt 2. der er på en anden 
grundudstykning, til Nykredit for godkendelse.

Nicolai og dem der har godkendt Sagsøgers Budget til Projekt 2.  har åbenbart ikke kunne ses der 
ikke er medtaget renter, eller provisioner af sikkerheder mv. penge som jyske bank skal have. 

Da det er Nicolai selv der godkendte Budgettet Bilag 47. og oplyste til sagsøgeren, at ville sende 
det til Nykredit, for godkendelse var det igen usandt, Sagsøger bliver først 11-10-2016, efter et 
møde med Nykredit Bilag 116. side 8. punkt 10. 

På mødet i Nykredit oplyser Nykredit Mette Egholm Nielsen, at det er Jyske bank, der for Nykredit 
som har stået for godkendelsen af budgettet. 

Mette oplyser at Nykredit ikke har fået kopi af budget, Bilag 47. og får derfor en kopi, i forbindelse 
med mødet.

Mette Egholm Nielsen der er advokat for Nykredit, oplyser at det alene er Jyske Bank som har 
lavet alle bilag, og har stået for alle godkendelser.  

Sagsøger kan derfor konstatere at Jyske Bank har løjet, samt har godkendt et budget Bilag 47. som 
en hver bankmand, må have kunne se, ikke ville holde, således Sagsøger kommer i et 
afhængighedsforhold til jyske bank såfremt projekt 2. igangsættes.

Hvilket også sker, da sagsøger 03-07-2009 Bilag AH. hjemtager Lånet for projekt 2. og lånet 
indsættes 06-07-2009 Bilag AJ. Da Casper Dam Olsen 2 dage efter 08-07-2009 kl. 17.55 skriver 

Bilag 48. 

”som nævnt får vi en udfordring, da renter og provisioner er glemt, og ikke er modtaget i dit bygge 
budget, pt, er der brugt ca. 514.000 kr. og det vil samlet løbe op i SMÅ 800.000 kr. er det noget du 
selv har mulighed for at betale, via din private konto eller EL Vagten ?”

 Således bliver sagsøger oplyst, at være kommet i et afhængighedsforhold med jyske bank, efter 
Jyske bank for Nykredit godkendte budgettet Bilag 47. på 4.230.404,08 kr. er 25 % for lavt,            
Da Jyske bank 2 dage efter lånet Bilag AH. er blevet udbetalt.

Herefter har jyske bank sikkert sig, at sagsøger er kommet i et afhængighedsforhold, hvilket jyske 
bank, efter sagsøgers opfattelse har udnyttet.      
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Sagsøger Storbjerg Erhverv har fået tilbuddet på 4.300.000 kr. Bilag AG. 06-05-2009 for Projekt 2.

At jyske bank selv, 15-04-2009 uden aftale med sagsøger, og direkte imod sagsøgers instruks, 
inden sagsøger får tilbuddet Bilag AG. har forsøger at hjemtage et andet lån, til projekt 1. selv om 
Nicolai Hansen ved, at tilbuddet er udløbet, og endog har markeret med en streg, Bilag Y. side 3/6  
ud for dato. hjemtages senest 20-11-2008

Dermed overskrider jyske banks deres beføjelser efter fuldmagtsloven § 11.  Jyske bank ved at 
projektet for lånetilbuddet er kasseret og tilbuddet udløbet, det samme er de begrænset 
fuldmagter for tilbuddet, hvilket omhandler alle Bilag fra 10-07-2008 som Bilag 7. 

§ 11. Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter, 
er retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen 
således overskred sin beføjelse.

At jyske bank selv og uden fuldmagt, reserver en sikkerhed på 4.328.000 kr. efter Bilag 7. Æ. Ø. 
AC. fra 10-07-2008 som alle udløb 20-11-2008, for et tilbud til et projekt 1. der er kasseret, kan 
kun være sket i ond tro.

Jyske bank laver 16-04-2009 146 dage efter udløb af tilbud og fuldmagt, ved at forsøge direkte 
mod instruks, at lave en retshandel. Bilag AC.  Bilag AF. og sender Bilag AJ. til Nykredit 05-05-2009

Det må stå jyske bank klart, at jyske bank har handlet uden for fuldmagt, og et tilbud Bilag Y. der 
er udløbet 20-11-2008 ikke kan hjemtages, Jyske bank sagsøger at Jyske Bank er i ond tro

Når jyske bank, ikke har makuleret de udløbene bilag, man vælger mod instruks, at sender Bilag Å. 
Samt Bilag Z. Æ. Ø. AJ. Til Nykredit handler Nykredit korrekt, efter aftaleloves § 4, og sender et nyt 
tilbud. 06-05-2009. Bilag AG.   

Et lånetilsagn på 4.328.000 kr. i Nykredit, som er udgået 20-11-2008, men som jyske bank selv 
efterfølgende har projekt 2. reserveret, og har indført som et lånetilsagn, på foranledning af Jyske 
Bank selv. 

Et sådanne lånetilsagn udløser efter sagsøgers opfattelse, ingen betalings forpligtelse, 
lånetilsagnet ses ikke efterfølgende at være blevet tinglyst som en hæftelse på ejendommen. 

Et lånetilsagn berettiger ikke Jyske bank til at påbegynde en renteswap aftale, uanset at det er 
Jyske bank selv, der uden fuldmagt har reserveret lånetilsagnet, og et lånetilsagn berettiger heller 
ikke til de dertil afledte betalinger, uanset at Jyske bank uærligt, har påstået at Storbjerg erhverv 
har optaget, det bagvedliggende lån for en rentebytte med jyske bank, og at jyske bank har 
påstået og fremlagt Bilag D. hvori Casper Dam Olsen oplyser, at sagsøger har omlagt det 
bagvedliggende lån.  
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§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, 
har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra 
tredjemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om 
omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i 
svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den 
således udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.

Faktum er det var magtpålæggende for Jyske bank, at sagsøger hjemtager et lån stort 4.328.000 
kr. og at Jyske bank dermed kan starte bankens egen rentesikring på 4.328.000 kr. Bilag 1. 

Dermed udsætter Jyske bank Storbjerg erhverv for grov svigagtighed, ved uhæderligt og usandt at 
vildlede sagsøger, mens sagsøger der er syg, til at tro sagsøger har optaget et underlæggende lånt 
stort på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 29. A. og at dette angiveligt Bilag D. efterfølgende er blevet 
omlagt.

Sagsøgers påstår. 

Jyske Bank har udnyttet et bestående afhængighedsforhold, til at fastholde sagsøger i en 
vildledning, for at sikker jyske banks økonomiske interesser, velvidne at Jyske Bank benyttet svig 
og udøver falsk, en udnyttelse der har udviklet sig, til Groft Svig.  

”Har skaffet sig en uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller 
udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved 
der påføres denne for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et 
formuetab.”

NÅR SAGSØGER HER FREMLÆGGER DET FAKTUM  

At Jyske bank ved at skrive usandt i Bilag 29.A har bragt sagsøger i en vildfarelse. At jyske bank 
usandt påstår sagsøger har et lån for en rente swap. Bilag 1. velvidende at sagsøger, ikke 16-07-
2008 har lavet nogle ekstra swap. Bilag 1. og at velvidne at sagsøger heller ikke har optaget noget 
underlæggende lån, for en rente swap.  

Jyske bank afgiver løbende uærligt og usande oplysninger, selv i retsforhold for Domstolen 

Bilag 30. 18-10-2016 beviser klart, at Bilag 29.A. 1-02-2010 ikke indeholder sandheden. lige som 
Bilag D. 09-01-2012 indeholder usandheder, om et underlæggende lån, for en swap er blevet 
omlagt. 

Når Jyske bank også bruger Bilag 1. for at tvangssælge sagsøgers Byggegrund, ved Bilag 62. 63. 64. 
65. 66. 67. 68.” og bagefter nægter at modtage provenuet, Bilag 75. side 8.  & Bilag 77. men 
alligevel ved Bilag 1. hæver renter af salgsprovenuet 1.323.000 kr. efter overtagelsen 01-07-2012 
Bilag 72. frem til det lykkes sagsøger, at få Nykredit til et tage imod provenuet Bilag 78. 16-12-
2015. selv om Nykredit ikke er sagsøgers bank. Bilag 76.
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Det er faktum at Jyske bank har krævet sagsøgers byggegrund solgt.

Det er faktum at Jyske bank efterfølgende nægter at modtage provenuet, fra den solgte grund.

Det er faktum at jyske bank hæver 5,32 % rente af provenuet som jyske bank nægtede at modtage

Det er et faktum at Jyske Bank kræver salgs fuldmagter, på sagsøgers private hus og nye ejendom, 
og dette er efter at jyske bank krævede sagsøgers grund solgt.  

Det er faktum at jyske bank, til dato, stadig hæver renter af salgsprovenuet, for det af jyske banks 
afkrævet grundsalg, og dermed en af jyske bank tvungen nedbringelsen af det lån, jyske bank 
påstår Bilag 1. er lavet for. 

Sagsøger påstår at udnyttelsen først og fremmest sker, ved den swap Bilag 1. fra 16-07-2008 som 
sagsøger påstår er falsk, der ville være urimelig at fastholde, selv om jyske bank mod forventning 
skulle få medhold, i deres nu ændrede påstande, om at Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 for 
projektet 2. fra april 2009, og lavet for tilbuddet 06-05-2009 Bilag Y. der blev hjemtaget 03-07-
2009. Bilag AH. 

Sagsøger har gentagende og kontinuerligt siden foråret 2016, bedt først deres advokat Thomas 
Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, og siden februar 2018 efterfølgende Dan 
Terkildsen for Lundgrens advokater om at fremlægge sagsøgerens her fremlagte påstande. 

Sagsøgeres seneste advokat ved Lundgrens, der har forbudt sagsøger at fralægge deres påstande 
mod jyske bank, Dan Terkildsen har givet sagsøger udtrykt for at ville fører sagsøgers sag mod 
jyske bank for svig, uden at gøre det. 

Sagsøger vidste heller ikke at Lundgrens alleræde i 2018 indgik et million sammen arbejder med 
Jyske bank, sagsøger får først efter 13-08-2019 mistanke at Lundgrens advokater sammenarbejder 
med Jyske bank, kan kun konstateret at Lundgrens modarbejder deres klient, efter som 
forberedelsen slutter 02-09-2019 og Lundgrens ikke har fremlagt deres klientens påstande, må 
sagsøger truget Lundgrens til at fremlægge klientens påstande og bilag. 

Domstolen kan ved de af sagsøger fremsendte mails til retten, konstateret at sagsøger flere gange, 
har forsøgt at få fremlagt deres påstande fremlagt for retten, retten er blevet opfordret til at 
undersøge om Lund Elmer Sand Sandager har ”løjet for retten” fremlagt usandheder overfor 
retten, anmodes i forbindelse med denne her sag, at lade undersøge, om jyske bank ved deres 
advokater har tilbageholdt forhold overforretten, som har betydning for sagen.

Retten bedes ligeledes i forbindelse med sagen, undersøge om Lundgrens sammenarbejde, med 
Jyske bank A/S har påvirket Lundgrens advokater, til direkte at modarbejde sagsøgers påstande 
blive fremlagt, sagsøger er bange for at sagsøgers advokater Lundgrens har modtaget 
returkommission i form af honorar far jyske bank, for ikke at fremlægge sagsøgers påstande.  

I særdeleshed når sagsøger selv er nødsaget til at fremlægge påstanden som at Bilag 1. er falsk  
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Lundgrens ved Dan Terkildsen har skrevet at sagsøger har konspirationsteorier, og det ikke her 
noget på sig, samt afvist at være inhabil, samt skrevet at sagsøger ikke får lov at fører sagen selv.

Som sagen står nu, viser det sig at jyske bank sandsynligvis har andel i at, ingen af sagsøgeres 
advokater til dato har ville fremlægge sagsøgers påstande.

Et advokatpåbud vil skade sagsøgers retssikkerhed, eftersom Jyske bank alleræde har vist sig at 
koncernen ikke holder sig tilbage for at ansætte sagsøgers advokater, til større opgaver for jyske 
bank.

Sagsøger anmoder Jyske bank om ikke at kræve at sagsøger får advokat pålæg, og Domstolen 
om ikke at give sagsøger advokat pålæg, i så fald sagsøgte Jyske bank A/S også vil forsøge at få 
sagsøgers nye advokat, til at indgå forretnings aftale med jyske bank A/S, som det er sket med 
Lundgrens  

Sagsøger er ved at få en ny advokat sat ind i sagens forhold, som vi her selv fremlægger.

Sagsøger ønsker ikke at Lundgrens blander sig, efter som sagsøger mener at Lundgrens er inhabil 
og ikke har varetage deres klients sag. 

Lundgrens er alleræde 25-09-2019 anmodet om at fremsende alle sagens agter til sagsøger, så kan 
sagsøger selv overdrage materialet, i det omfang sagsøgers nye advokat ønsker at få det, meget af 
materialet er blodt gentagelser om at fremlægge sagsøgers påstande. 

Sagsøger afviser jyske banks ændrede påstande, og fremlægger her sagen, der er enkel og bare 
handler om jyske bank har lavet de forhold at svig og falsk som sagsøger påstår. 

Sagsøger afviser samtidig at jyske banks første ændrede påstand fra 02-02-2016 om at Bilag E. 
side 4 og 5. W015776. fra 15-07-2008 bare er blevet erstattet af Bilag 1. W015785. fra 16-07-
2008

Dette kan ikke lade sig gøre, Bilag E. side 4 og 5. W015776. 15-07-2008 lukkes først 30-12-2008 
ved Bilag 28. side 2. 

   

Jyskes banks løbende ændrede påstand, efterhånden som jyske bank usandheder er blevet 
opdaget, fra eksempel 05-11-2018 om at sagsøger 16-07-2008. har godkendt Bilag 1. for et 
projekt i 2009 som sagsøger ikke kendte til, og på en byggegrund sagsøger ikke ved de vil 
udstykke, sagsøger tror ikke at Jyske Bank er synske, men tværtimod har optrådt som en 
uredelig bankvirksomhed. 

189



25

DET ER ET FAKTUM 

At Jyske bank kontinuerligt har løjet, ved givet usande oplysninger over for sagsøger, og 
sagsøgers advokat, samt jyske bank ved deres advokater Lund Elmer Sandager skriftligt, og i 
flere tilfælde over for retten, har skrevet usandt i retsforholdet. 

DET ER ET FAKTUM 

At jyske bank har sammenblandet flere virksomheder til samme konto nummer, både samtidig 
og overlappende.

At jyske bank har rettet i alleræde underskrevet bilag.

At jyske Bank har misbrugt udløbet fuldmagter, handler uden for fulsmagt.

At jyske bank har fremlagt bilag overfor retten, og der oplyse en dato, for bilag der er usand.

At jyske bank har bortskaffet 2 aftale bilag.

At Jyske bank har manipuleret med årsopgørelse, hvor 2 aftale bilag er blevet fjernet. 

At jyske bank selv uden om kunde, selv har lavet aftalebilag, sagens Påstand 1. Bilag 1. er falsk. 

At jyske bank Uberettet har hævet flere beløb, fra sagsøgers konto til provisioner og garanti for 
lån der ikke findes

At jyske Bank har lavet flere forhold af vildledning og skrevet usandt over for sagsøger.

At jyske bank har overtrådt deres beføjelser og handler direkte imod sagsøgers instruks.

At jyske bank har sammenblandet flere projekter og tilbud.

At jyske bank har indgået et million sammen arbejde med sagsøgers advokat i forår 2018

At jyske bank ved ikke at nedsætte hovedstolen på Bilag 1. efter grundsalget laver svig.

At Jyske Banks koncernledelse mindst siden maj 2016 står bag at sagsøger, udsættes for svig. 

At jyske bank efter at udsætte kunde for svig, ved tvang spærre kundens konti for at få 
salgsfuldmagter på sagsøgers hus og nybyggede ejendom.

At Jyske Bank har løjet over for pengeinstitutankenævnet.

At jyske bank ved deres advokater Lund Elmer Sandager har løjet i retsforhold.  

Jyske Bank har uredeligt udsat sagsøger, og dennes familie for en udnyttelse og betydelig risiko 
for at kunden skulle miste alt til jyske bank, imens kunde i jyske bank var og stadig er udsat for 
svigagtig optræden, og at jyske bank har taget en betydelig oversikkerhed, og pant herfor.   

Sagsøger ved god at det er nogle grove beskyldninger, men det er altså kun et Faktum
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Sagsøger påstår dermed at Jyske bank A/S ved koncernledelsen, fortsætter med at udnytte et 
bestående afhængighedsforhold, for at sikker banken en uberettiget vinding, og samtid give 
sagsøger et formuetab, ved at optræde uredeligt. 

Sagsøger der har været syg i flere år. Bilag 142. 143. 144. 145. 146. er ved at blive rask, men har 
svært ved at forstå, hvorfor Jyske bank Bilag 74.A 18-06-2013, ville have sagsøger afviklet, mens 
sagsøger var svær syg, og vil tage deres hus og nybyggede ejendom fra dem, sagsøger har 
underskrævet det afkrævede Salgsfuldmagter Bilag 94. A. 28-07-2013, sagsøger der tager 
forbehold for bankens rådgivning. Salgsfuldmagter Banken har tilbagekaldt 17-11-2015 Bilag 89.

Et advokatforbehold som Birgit Bush Thuesen 19-08-2013 Bilag 95. nægter sagsøger at tage, 
hvorefter Jyske Bank afkræver sagsøger, nye salgsfuldmagter uden begrænsninger, ej returneret

Sagsøger er ikke hurtig nok til at underskrive disse nye salgs fuldmagter Bilag 96. hvorefter Jyske 
bank spærre alle sagsøgers konti, jyske bank der i forvejen har taget pant i alt sagsøger ejer Bilag 
93. sagsøger kan derfor vælge om sagsøger vil gå konkurs, eller underskrive ved frivillig tvang. 

Sagsøger der 18-12-2013 Bilag 96. i sammenhæftet brev, har underskrævet de afkrævet salgs 
fuldmagter, og forventer at jyske bank hæver spærringen af sagsøgers konti, hvilket ikke sker       
Se Bilag 97. 11-04-2014 & Bilag 98. 12-06-2014 det understreges at jyske bank stadig 28.07.2014 
har spæret sagsøgers konti hvilket kan ses af Bilag 165.   

At jyske bank har spæret kondens konti i perioden mindst fra 18-12-2013 til 28-07-2014 i alt 222 
dage, samtidig med jyske bank nægter at modtage salgsprovenuet, fra salget eg sagsøgers 
byggegrund, samtid med at jyske bank udsætter sagsøger for svig, og har taget massivt overpant 
og sikkerhed, for at kunden ikke kan låne andresteder.

Er efter sagsøgers opfattelses, en sadels grov svigagtig agtig optræden, og det er klart at når 
sagsøger, har bedt først Rødstenen advokater og derefter Lundgrens Advokater om at fremlægge 
dette, men modarbejder klienten / sagsøger må dette skyldes, at jyske bank på en eller anden 
måde har honoreret sagsøgers advokater til at modarbejde sagen bliver belyst.
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Har jyske bank og deres advokater, lavet hvad sagsøger påstår, der er ret enkelt.    

Sagsøger beder gentagende om agtindsigt, men bliver nægtet dette 

Sagsøger kan få Jyske bank som Morten Ulrik Gade eller Birgit Bush Thuesen til at give sagsøger 
aktindsigt, som det her anmodes Bilag 122. 07-08-2015 & Bilag 137. 06-11-2015

jyske bank har tydeligvis noget banken vil skjule for sagsøger.  

På dette tidspunkt har sagsøger ingen viden om at sagsøger ikke Bilag 30. har lånt 4.328.000 kr. i 
Nykredit. som Jyske bank har oplyst, og på alle mulige måder lader sagsøger tro, ved eks Bilag 29. 
A. og Bilag D. 

Jyske bank nægter 17-11-2015 at give sagsøger agtindsigt, Bilag 89. 

Sagsøger retter i stedet henvendelse til Koncernledelsen og Lund Elmer Sandager eksempel 19 og 
20 maj 2016. Bilag 79. og Bilag 80. samt ved mange efterfølgende henvendelser. 

Sagsøger spørger nu direkte ordstyrende formand Anders Dam, om han vil bevise over for 
sagsøger, at de har lånt de 4.328.000 kr. i Nykredit som Jyske bank kontinuerligt har påstået, som 
det underlæggende lån, for en rente bytte med Jyske Bank. Anders Dam svare ikke på nogle breve. 

Det ønskes ved vidne indkaldelse af de 2 bestyrelsesmedlemmer Philip Baruch og Anders Dam, at 
få bekræftet hvornår Ond tro er opstået, og om den samlede koncernledelse har modtaget 
oplysninger, som bestyrelsen skulle have regeret på, for ikke at blive direkte medvirkende til jyske 
banks svigagtighed mod sagsøger, som sagsøger her påstår.    

Når jyske bank 15-04-2009 Bilag AB. og 05-05-2009 Bilag AD. skriver Til Nykredit at have lavet et 
reserveret tilsagn på et lån, 4.328.000 kr. og samtidig sender Bilag Z. fra 10-07-2008 som Jyske 
bank selv, og efter sagsøger har underskrevet, har lavet rettelser i bilaget, er det ikke det bilag som 
sagsøger har underskrævet, jyske bank har fjernet matrikelnummeret ved udstregning.   

Det originale Bilaget 147. fra 10-07-2008, inden jyske bank fremsender bilaget Bilag Z. til Nykredit, 
før jyske bank har rette i Bilaget, hvorved bilaget nu er falsk, Bilag Z. er ud over at være falsk, også 
brugt uden gyldig fuldmagt, den begrænset fuldmagt Bilag 7. fra 10-07-2008 som var til tilbuddet 
Bilag Y. og for blandt andet Bilag 147. Bilag Æ. Bilag Ø. Bilag Å. Udløb  samtidig med tilbuddet, på 
de 4.328.000. 20-11-2008.
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§ 11. Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter, er 
retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således 
overskred sin beføjelse.

Stk. 2. Er fuldmagten en sådan som omtalt i § 18, og har fuldmægtigen ved foretagelsen af retshandelen 
overskredet sin beføjelse, er retshandelen ikke bindende for fuldmagtsgiveren, selv om tredjemand var i god tro.

Hvad jyske bank fortager sig efter 20-11-2008 med hensyn til lån, og garantier frem til 19-05-2009, 
sker uden fuldmagt, og som er skyld i sagsøger har tab, og derfor er ansvars pådragende over for 
sagsøgte jyske bank.  

Når Jyske bank 16-04-2009 uden der findes et gyldig låne tilbud eller lån, og Nykredit ikke har 
stillet krav om sikkerhed, gør jyske bank sig skyldig i svigagtig optræden ved at hæve 13.517,36 kr. 
Bilag 53. 

Når Jyske bank Bilag 56. 15-04-2009 hæver 66.400 kr. til tinglysning, uden der findes et gyldig 
lånetilbud og igen 16-04-2009 til låneformidling, for at have lånt 4.328.000 kr. i Nykredit uden der 
findes noget gyldigt lånetilbud, eller lån Bilag 30. gør jyske bank sig skyldig i svigagtig optræden, 
jyske Bank har på Bilag 56, desuden vist sig i stand, til at sammenblande flere, selskaber til samme 
konto, både samtid og overlappende.   

Jyske bank bør allersenest 6. maj 2009 være blevet beviste om at, sagsøger ikke har lånt 
4.328.000, hvor Nykredit fremsender Jyske bank det nye tilbud Bilag AG. 

Sagsøger er overbevist om, at Bilag AG.  er det nye tilbud som Carsten Bad Nicolai Hansen om, i 
forbindelse med Projekt 2. 

For projekt 2. hører, Budgettet Bilag 47.  og en anden grund udstykning Bilag 49. Grunden er på 
2.875 mr. Og bygning er oplyst til 847, 40 m2.  

Forskellen imellem Projekt 1. er at grund her er 1.599 m2. med bygning af 678 m2. 

og Projekt 2. er grunden på 2.875 m2. en grund der er 80 % større end den for Projekt 1.

og Projekt 2. er bygningen på 847,40 m2. en bygning der er 25 % større end den for Projekt 1.

Sagsøger påstår at der ingen sammenligning mellem størrelsen på de 2 projekter.   
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Projekt 1. som Jyske Bank af Nykredit 13. marts 2008 Bilag X. modtager et oplæg til, er af Nykredit 
til Jyske Bank oplyst til en bygning på 690 m2, i budgettet Bilag 39. er størrelsen på bygningen 
oplyst til 678 m2. det ses også som et Faktum at budgettet Bilag 39, er det som Jyske Bank har 
anmodet et tilbud efter, oplægget Bilag X. 

Det må stå Jyske Bank klart at tilbuddet Bilag Y.  således intet har med Tilbuddet Bilag AG. at gøre.

Når Jyske bank påstår, de ikke ved hvorfor Nykredit Bilag AE. 06-05-2009. dagen efter Jyske bank, 
05-05-2009 Bilag AD. skriver til Nykredit, efter jyske bank selv har reserveret et pant på 4.328.000 
kr. 16-04-2009, må jyske bank enten værre utrolige dumme, eller også vil Jyske bank bare ikke 
overholde aftaleloven.   

  ”§ 4. Kommer antagende svar for sent frem, anses det som nyt tilbud.”

Det må således stå jyske bank klart, at Nykredit alene har overholdt aftalelovens § 4. 

Når Jyske bank, har lykkes med at vildlede sagsøger til at tro, at Storbjerg Erhverv har optaget et 
lån på 4.328.000 kr. Bilag 29. A og vildledt sagsøger til at tro, at sagsøger har lagt dette bagved 
liggende lån om, Bilag D.  for en rente bytte med jyske bank, hvortil Jyske bank har fastholdt at 
Bilag 1. var lavet og aftalt 15-07-2008 men først sendt 16-07-2008

Jyske bank forsøger ved deres advokat og bestyrelsen medlem Philip Baruch fortsat at vildlede, og 
fortsætter med at udsætte sagsøger for en svigagtig optræden.

Sagsøger påstår Jyske Bank har været i ond tro, når jyske bank har fastholdt over for retten, i hele 
rets forløbet, frem til 5. november 2018, og har mange steder, fremlagt og fastholdt at sagsøger, 
har et bagvedlæggende / underliggende lån for en renteswap med jyske bank, velvidende at dette 
er svigagtig optræden, når der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Bilag 30. 18-10-2016 

Jyske bank har derfor optrådt svigagtig, når Jyske bank Bilag 29. A. 19-02-2010 påstår Storbjerg 
Erhverv har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, og igen Bilag D. 09-01-2012 påstår det oplyste 
bagvedlæggende lån, på 4.328.000 kr. i Bilag 29.A. er blevet omlagt, det er usandt og uærligt 

Hvorfor Sagsøger påstår at være udsat for svigagtig optræden i Jyske bank.

Jyske Bank er oplyst, og ved dette projekt 1. og tilbud Bilag Y. er kasseret, når Jyske bank alligevel 
direkte mod sagsøgers instruks, forsøger at viderefører, og optage et lån for et projekt der er 
blevet kasseret, som her Bilag AB. Er jyske bank i ond tro.

Jyske handler samtidig i egen økonomisk interesse, og uden for fuldmagt, og har overtrådt 
fuldmagtsloven.  
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DET ER ET FAKTUM

At Jyske bank uden gyldig fuldmagt, har forsøgt at hjemtage et lån 4.328.000 kr., på vejen af 
Storbjerg Erhverv ApS, til et projekt 1. hvor tilbuddet Bilag Y. er udløbet året før, og dermed er 
bortfaldet, og til et projekt som oplyst kasseret.

Sagsøger påstår derfor at jyske bank han lavet fuldmagts misbrug, hvori fuldmagten i øvrigt var 
ophørt 20-11-2008, sammen med tilbuddet Bilag Y.

Sagsøger påstår at jyske bank har fremlagt manipuleret bilag, og dermed ville skjult faktum over 
for sagsøger, samt for retten, for at ville skuffe i retsforhold.

Når Jyske bank har fremlagt bilag, der er rettet i eller misbrugt, er der tale om at Jyske Bank har 
lavet svig, og at det er sket ved at bruge falsk.

Sagsøger påstår at Jyske Bank har rettet i bilag efter de er underskrevet, eller fremlagt bilag med 
urigtige datoer og formål. 

Bilag Z.  som er blevet rettet i, ved at overstrege Matrikel nr. i Bilag 147.   

Bilag K. som Jyske bank fremlægger overfor retten. som var det lavet 10-07-2008, Philip Baruch 
oplyser ikke retten sandheden om, at Bilag K. der er lavet af Nicolai Hansen, 19-05-2009 og er et 
genbrugt Bilag 7. som udløb 20-11-2008, samtidige med tilbuddet Bilag Y. som det var givet for. 

faktum er Philip Baruch fremlægger Bilag K. oplyser for retten at bilaget er fra 10-07-2008 og 
skjuler derfor for retten at Bilag K. er lavet 19-05-2009 til brug for et andet projekt 2. Tilbuddet 
Bilag AG. fra 06-05-2009   
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Jyske banks advokater har anmodet om sat sagen 30 september og 1 oktober 2019 mod jyske 
Bank A/S blev udsat. 

Og at der skal afsættes mere end 2 rets dag for at gennem gå, de af Lundgrens advokater bilag, 
som er fremlagt uden forklaring, og hvilket relevans, bilag har for sagen. 

Sagsøger skal hermed give en forklaring på hvilket relevans bilagene har for den sag, som 
Lundgrens beklageligvis, glemte at fremlægge for retten.  

Sagsøger håber at Jyske Bank forstår hvad sagsøgers påstande er, og ud fra de mange 
henvendelser til Jyske Bank A/S ansatte så som. 

Birgit Bush Thuesen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Anders Dam, Lund Elmer Sandager.

Henvendelser som beskrives i Bilag 75. og Bilag 77. hvor der også er anmodet om agtindsigt 

Af fremlagte breve til Jyske Bank A/S hvor flere er skrevet direkte til koncernledelsen, kan nævnes

Bilag 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 99. 100. 104. 122. 133. 134. 137. 140. 156.

Sagsøger beder gentagende om svar, og beskylder ledelsen for at stå bag at jyske bank svigagtige 
optræden mod bankens kunde fortsættes, svar som selv ledelsen nægter at svare på, hvorfor at 
sagsøger har bet disse bilag fremlagt. 

Det handler også om jyske bank har taget oversikkerhed, og overpant, og om Jyske bank reelt har 
taget sikkerheder uden at give modydelser, altså om den af jyske bank krævede sikkerhed, realt er 
sikkerheder for gammel gæld, hvilket Bilag 73. 93. 163. samt Bilag L. omhandler.

At jyske bank har taget pant og sikkerheder for mindst 11.300.000 kr. og Sagsøger realt skylder 
sagsøgte Jyske Bank 2.650.986. kr. kan kun skyldes at sagsøgte udnytter et i forvejen bestående 
afhængighedsforhold mellem Sagsøger og Sagsøgte. 

Vi vil her forklare faktiske omstændigheder, omkring rådgivning og på hvilket grundlag der er 
ydet rådgivning, og om rådgivningen har været sand eller falsk.

Og ikke mindst om jyske bank har tilsidesat god bank skik, ved selv at forslå sagsøger at tilbuddet 
Bilag Y. skulle rente sikreres med et swap. 
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Gennemgang af sagsforløbet og faktiske indtræffende omstændigheder om tilbud og projekt.

DET ER ET FAKTUM

At det tidligere forslag 15-05-2006 Bilag 36. til Nicolai Hansen handler om udstykning af 6 
byggegrunde, som Bilag 31. hertil høre faktura Bilag 32. fra 25-10-2007, udstykning skal ske af 
grunden Bilag 33. som sagsøger købte i 2006. efter salgsprojekt Bilag 127. 

Der arbejdes med flere projekter, som kun er projekter

Det er Faktum at den grund som sagsøger, arbejder med projekt 1. til er en byggegrund Bilag 31. 
en grund på 1.599 m2

Sagsøger har modtaget tilbuddet på 3.990.000 kr. Bilag 34. 22-11-2007 hvilket sagsøger ikke 
benytter i projekt 1.  Sagsøger modtager i stedet et tilbud Bilag 35. 13-01-2008 på 2.403.496 kr. 
hvilket sagsøger arbejder videre med. 

Tilbuddet Bilag 35. er for en grund på 1.599 m2. Bilag 31. der er en udstykning af grunden på 
10.347 m2 Bilag 33. der er købt efter tilbud Bilag 127. 

Nicolai Hansen har modtaget tilbuddet på de 2.403.469 kr. Bilag 35. 13-01-2008 og igen Bilag 37. 
31-01-2008. Nicolai Hansen, oplyser i mail 14-02-2008 Bilag 38. at han mangler tilbuddet som er 
sendt 13 januar og igen 31. januar, Sagsøger har allerede afleveret tilbuddet Bilag 35. og budgettet 
Bilag 39. personligt til Nicolai Hansen.

Sagsøger modtager til tilbuddet Bilag 35. en kontrakt som sagsøger sender til Nicolai Hansen      
25-04-2008 Bilag 41. kontrakten er også i Bilag 126. 

Beløbet i kontrakten Bilag 41. er 2.403.000 kr. afrundet fra tilbuddet Bilag 35. 2.403.496 kr. hvilket 
er det beløb der er indskrevet i budgettet Bilag 39. og har oplyst at grunden, der skulle bygges på 
er 1.599 m2 Bilag 31.

Nicolai Hansen retter henvendelse til Nykredit 10-03-2008 Bilag 40. hvorefter Nykredit 13-03-2008 
til Jyske Bank sender et oplæg til et sammenarbejde Bilag X. et realkredit lån 4.3 million med et 
bidrag på 0.8 %

Nykredit fremsender herefter 20-05-2008 tilbuddet Bilag Y. med en gyldighed til 20-11-2008 
hvorefter tilbuddet er på 4.3 million ”4.328.000 kr.”  udløber.

Samtidig med at jyske bank Nicolai Hansen, nu har modtaget tilbuddet Bilag Y. ringer Nicolai til 
sagsøger Carsten Storbjerg at han har modtaget tilbuddet ”Bilag Y.” sagsøger kører herefter til 
Jyske bank hvor Nicolai Hansen fremviser Sagsøger tilbuddet, på de 4.328.000 kr. 

Nicolai Hansen forslår uden sagsøger beder om det, at jyske bank har et billigt og bedre forslag. 
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Hvorefter Nicolai Hansen forslår at sagsøger laver en rente bytte med Jyske Bank til dette 
lånetilbud, Nicolai forklarer at det er helt sikkert og at der ikke er nogle risiko, hvorefter Nicolai 
Hansen forklarer at det også er billiger.

Nicolai forklare på et efterfølgende møde i jyske bank ved at tegne på en tavle, at en swap er 
sikkert, og hvis renten stiger 1. % eller Falder 1. % vil give den samme symmetri

Nicolai Hansen der har forklaret at rente symmetrien er helt ens, er også usandt. 

Nicolai Hansen der også forklare, at det jo ikke betyder noget, for sagsøger behøver jo ikke at 
lukke den, sagsøger der ikke er boglig dygtig, får ikke forklaret at jyske bank kan tvangs lukke en 
swap, men Nicolai Hansen forklare bare et der er nogle gule og ramper, og skulle de lyse drejer 
banken bare på nogle knapper slukker lampen igen.

Hvilket Sagsøger får at føle, ved Bilag 74. 18-06-2013 ens med Bilag 74. A. da Jyske Bank vil tvangs 
afvikle sagsøger, grundet netop Bilag 1.  

Birgit Bush Thuesen skriver for at sikker jyske banks interesser, skal sagsøgers konti i Jyske Bank 
afviklers, og sagsøger skal underskrive 2 salgs fuldmagter, og nævner liger at der også er et 
mellemværende vedr. en renteswap.

Det er her efterfølgende, at Jyske Bank spærre alle sagsøgers konti i jyske Bank som eksempel 
Bilag 165, fra 1 august 2014 bevidner. 

Nicolai tilbage holder oplysningen, om at en swap er et Højrisiko produkt, hvilket ikke stemmer 
sammen med Sagsøgers risiko villighed Bilag 102. er sagsøgers risiko profil, som den altid har 
været, HØJ SIKKERHED og LAV RISIKO. 

At Nicolai Hansen overhoved forslår sagsøger et rente swap, når en swap vil give det højeste 
bidrag, forhold til andre lån. 

Bilag 57. Som udgangspunkt er bidraget på swap højre end andre lån. 

Bilag 166. Swap er udelukket for erhvervskunder, typisk andelsforeninger eller større 
virksomheder.

Bilag 120. Afskrift samtale Nykredit, der bekræfter at swap er grunden at bidraget er sat op 3 %.  

Bilag 114. Større virksomheder har en omsætning på over 50 millioner euro og over 250 ansatte  

Bilag 102. Sagsøger er i jyske banks risikovurdering, oplyst at ønske høj Sikkerhed lav Risiko.

Hvordan Jyske bank overhoved har valgt at forslå sagsøger at rentebytte tilbuddet Bilag Y. nå 
sagsøger ligger langt ude for målgruppen, er er i mod den risikovurdering jyske bank har på kunde

Det kan kun skyldes at jyske bank, alene har set jyske banks egne økonomiske interesser. 
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Sagsøger accepterer herefter at Bilag Y. kan tillægges en rente swap, for det underlæggende lån. 

Hvilket sker 10-07-2008, det er en forudsætning for alle bilag at sagsøger vælger at optage det 
tilbudte lån Bilag Y. sagsøger godkender herefter 15-07-2008 Bilag E. side 4. Swappen W015776.

Sagsøger kasser efterfølgende projektet 1. som Tilbuddet Bilag Y. var givet for, tilbuddet som 
udløber 20-11-2008 med alle bilag og aftaler, for hvis tilbuddet blev hjemtaget.  

Sagsøger har ikke bemærket at jyske bank selv 16-07-2008 laver Bilag 1. for tilbuddet Bilag Y. 
Hvilket i øvrigt også er bortfaldet, hvis den havde været aftalt hvilket den ikke er.

Sagsøger som har kasseret projekt 1. som det var en dialog med jyske bank om en rentesikring for. 
lavet i stedet et nyt projekt 2. 

”Der har ikke været nogle dialoger om sagsøger ønskede en rentesikring til andet end projekt 1.”

 Sagsøger aflever til Nicolai Hansen budget på 4.230.404 kr. ved Bilag 47.  det fremgår af den med 
afleveret grundudstykning at der er tale om en anden grund på 2.875 m2. Bilag 49. 

Det er et faktum at sagsøger, beder Nicolai Hansen om et tilbud herfor. 

Det er et faktum at Nicolai Hansen i stedet for at fremsende Bilag 47. og Bilag 49. til Nykredit for 
at få et tilbud, i stedet forsøger at hjemtaget tilbuddet Bilag Y.  der er udløbet, og vat for det 
kasseret projekt 1, Bilag 31. 35. 39. 

I så fald Jyske bank vil påstå det er tale om en lille fejl, må det senest 06-05-2009 ved Tilbuddet 
Bilag AG. må det stå åbenbart for Jyske bank, at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. 

I og med Nykredit fremsender tilbuddet på 4.300.000 kr. Bilag AG.  hvilket sagsøger tro er grundet 
sagsøgers anmodning efter budgettet Bilag 47. som Nykredit fremsender direkte til Jyske Bank, og 
det på side 1/6 oplyses at være til en rente på 2,9457 % med oplysning at tidligere tilbud ”Bilag Y” 
og pantebrev ”Bilag 141.” er bortfaldet  

Hjælpebilag 44. Hvad betyder bortfald, AT NOGET OPHØRE MED AT GÆLDE

Efter denne dato 06-05-2009 ved modtagelse af Bilag AG. er jyske bank i OND TRO

Jyske bank vælger at beholde de penge, banken med urette har hævet fra sagsøgers konti som på 
Bilag 56. 15/4 2009. 66.400 kr. / Bilag 56. 16/4 2009. 23.517,36 kr. og Bilag 53. 16-04-2009 efter  
nota 13.517,36 , at sammen låne provision og garanti for et lån på 4.328.000 kr. der ved 
svigagtighed er oplyst være optaget Bilag 29.A.  og omlagt Bilag D.  men ikke findes Bilag 30. 
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Sammen blanding af en konto til flere virksomheder 

Sagsøger har først fået Bilag 56. i 2015, sagsøger der ikke tidligere har modtaget nogle konto 
udtog af konto 5050 1354141 og derfor flere gange har forsøgt at få udleveret disse kontoudtog 
fra Jyske Bank, hvor Nicolai Hansen i stedet for Bilag 56, udlever kontoudtoget 08-04-20141 Bilag 
54. som ikke indeholder saldo oplysninger, man kan stille spørgsmål om det var for at skjule, konto 
er sammenblandet mellem 2 forskellige virksomheder, et anparts selskab, og et aktie selskab. 

Sagsøger det ikke ved at Jyske Bank sammenblander flere selskaber til den konto, som er lavet 09-
06-2008 og er en kredit på 1.800.000 kr. med en rente på 7,75 % Bilag 55. konto 5050 1354141

Sagsøger der har eftersøgt kontokort for konto 5050 1354141 som Bilag 56. har 17-08-2015 Bilag 
122. punkt 3. skrevet til Jyske Bank at sagsøger har fundet Bilag 56. på Jyske net bank. 

Tidligst her kan sagsøger se, at Jyske bank har overført en andens virksomheds gæld til sagsøger. 

Sagsøger er ikke klar over om Jyske Bank har en særlig tilladelse til at bruge samme 
kontonummer til flere virksomheder, både samtidig og overlappende, sagsøger påstår dog at 
Jyske Bank har optrådt svigagtig, og på den måde har overtrådt bogføringsloven. 

 

Faktum er at sagsøger som følge af Jyske banks lætte tilgang til berøringsloven, har fået et stort 
tab, som følge af jyske Banks Handlemåde.

Det er et Faktum at Jyske bank sammen blander flere virksomheder til samme konto, og i øvrigt på 
alle måder forsøger banken at vildlede sagsøger

Jyske bank fremlægger efter 06-05-2009 Bilag AG. til sagsøger, hvilket sagsøger vælger at optage 
Bilag AH. og fortsætter med projekt 2. 

Med hensyn til at optage eller hjemtage lån i Nykredit, Så er det kunden der selv vælger om og 
hvornår. Bilag 52. at jyske bank uden fuldmagt har forsøgt at optage lån uden om bankens kunde, 
er sket for jyske banks eget ansvar og risiko, jyske bank overtræder samtidig Aftalelovens § 11 

I det omfang Sagsøger lider tab, er det sagsøgers opfattelse at jyske bank er erstatningsansvarlige  
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At Casper Dam Olsen først Bilag 48. 08-07-2009. 2 dage efter sagsøger har hjemtaget tilbuddet 
Bilag AG. Bilag AH. 03-07-2009 med en rente på 2,4987 % bliver Udbetalt Bilag AJ. 06-07-2009

 

Er sagsøger klar over banken vil kande tabte forventninger, men det er uredelig bankvirksomhed 
at på den måde ved at godkende budgetter hvor ikke EN ENSTE KRONE til jyske bank, der skal 
godkende sagsøgers budgetter, på den måde har skabet et afhængighedsforhold, som til fulde 
udnyttes. 

At sagsøger efter følgende må låne op mod 25 % mere en det oplyste i budgettet, hvilket er sket 
ved Bilag 103. sagsøger bad Nicolai Hansen komme med et tilbud fra Nykredit, at Nicolai vælger 
ikke at komme med tilbud fra Nykredit som sagsøger bad om, og i steder kommer med et tilbud 
fra Totalkredit, kan skyldes at jyske bank kunne tjene flere penge ved ikke at give Sagsøge et tilbud 
fra Nykredit. 

Der i forbindelse med Bilag 103. at Jyske bank udlever bankens risiko profil af sagsøger Bilag 102. 

Jyske Bank har ikke lavet nogle tilsvarende oversigter, omkring det optaget lån i Nykredit på 
4.300.000 kr. Bilag AH. 

At Jyske bank anbefaler lån Bilag 103. optages privat til sagsøger Carsten Storbjerg, undre Carstens 
revisor sig over, og skriver 28-03-2014 at det er tabsgivende. Bilag 125. side 25/28   

Da Sagsøger er i et åbenlyst afhængighedsforhold til Jyske Bank, kan jyske bank kræve de mange 
sikkerheder som sagsøger ikke kan nægte at underskrive, efter som banken så kan opsige lån.

Sagsøger skal gøre det jyske bank forlanger.

Jyske Bank vil sikker sig alt sagsøger ejer og har, hvilket sker ved massiv over pant.

Jyske bank banks sikkerheder ses ved Bilag 93 og Bilag L. hvilket er gennemgået i Bilag 163.

Når sagsøger i 2011 skylder jyske bank 2.399.986 og 91.000 kr. privat samt 160.000 kr. i 
virksomheden samlet = 2.650.986 kr. hvortil Jyske bank har taget pant og sikkerheder i 
tilgodehavender på 11.300.000 kr. fordelt med pantebreve 2.000.000 + 3.000.000 sikkerhed i 
personligt tilgodehavende på 5.807.132 kr. Se Bilag L. side 15.

Samt virksomheds og personlige kautioner, dermed sikker sig at sagsøger ikke har mulighed for at 
låne andre steder.  

Der er sagsøgers påstand at dette sker uden modydelser, altså jyske bank tager løbende stører og 
stører sikkerheder for gammel gæld. 
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Sagsøger oplyser det er tydeligt, at jyske bank udnyttet at sagsøger ikke har penge, efter som jyske 
bank udsætter sagsøger for løbende svig, således det er svær at overleve jyske bank, i den enorme 
forskel i styrkeforholdet. 

Jyske bank hæver renter på 5.32 % at et lån Sagsøger har optaget til 2.4987 %, at jyske bank er 
skyld i gælden på i Bilag AH. er nedbragt, men fortsætter alligevel med at hæve 5.32 % af det jyske 
bank har fået gælden nedbragt med, finder syntes ledelsen er en hæderlig bankforretning, ellers 
ville banken vel næppe blive ved med at udnytte, et bestående afhængighedsforhold. 

Følg nedbringelsen på hjælpe Bilag 110. og forskellen mellem det faktiske lån 

Ægte lån Bilag AH. 4.300.000 kr.   og den SWAP Bilag 1. 4.328.000 kr. som Sagsøger påstår er falsk.

 

Sagsøger påstår at aftaleloven § 30. 31. 33. 36. gøres gælden, uagtet at sagsøger påstår FALSK

Bilag 130. 31-03-2011 Ægte lån restgæld 3.985.724 kr. Hovedstol 4.300.000,00 kr.

Bilag 130. 30-09-2011 Ægte lån restgæld 3.896.998,38 kr. Hovedstol 4.300.000,00 kr.

Bilag 130. 31-12-2012 Ægte lån restgæld 3.360.775,81 kr. Hovedstol 3.964.156,32 kr.

Bilag 58.  30-06-2018 Ægte lån restgæld 1.167.484,98 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr. 

Bilag 59. 29-06-2018 Swap falsk. restgæld 2.927.634,98 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.      

Bilag 58.  30-09-2018 Ægte lån restgæld 1.140.217,18 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 151. 31-12-2018 Ægte lån restgæld 1.112.954,97 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 150. 28-12-2018 Swap falsk. restgæld 2.828.166,85 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.      

Bilag 135. 30-06-2019 Ægte lån restgæld 1.058.369,17 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 105. 28-06-2019 Swap falsk. restgæld 2.726.023,47 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.      

Bilag 106. 30-12-2019 Swap falsk. restgæld 2.621.132,89 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.  

Uligheden ses tydeligt, hvis jyske bank jyske bank har krævet Lånet Bilag AH. nedbragt ved 
tvangssalg Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. uden at lade hovedstolen Bilag 1. følge med ned

Påstår sagsøger at Jyske Bank A/S udsætter sagsøger for bedrageri, og fremlægger det som SVIG
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Sagsøger har gentagende anmodet Jyske Bank og Lund Elmer Sandager svare på om jyske bank har 
taget pant i sagsøgers virksomhed ved Bilag 91. 

Jyske Bank har nægtet at svare 

Sagsøger stiller derfor i retten spørgsmålet, om Jyske bank har fået en underskrift på Bilag 91. 
som er blevet afkrævet sagsøger. 

Sagsøger anmoder nu i retten jyske bank, at returner de originale salgsfuldmagter for Bybjergvej 
43. og for sagsøgers private hus.  

Eftersom jyske bank ikke har ønsker om en fælles konstruktiv dialog mellem perterne, som jyske 
banks Advokat Morten Ulrik Gade forslår 17. november 2015 har forslået. 

Beder sagsøger processuelt jyske bank, om at returner, de originale salgsfuldmagter som jyske 
bank ligger inde med. 

Sagsøger der flere gange har anmodet om at får de originale salgsfuldmagter fra 18-12-2013 retur, 
hvilket også Dan Terkildsen på møde i Lundgrens er blevet anmodet sagsøgte Jyske Bank om at 
returnere.

Sagsøger skal hermed igen, og denne gang selv ved processkrift, anmode Jyske bank om at 
returnere de underskrevet salgsfuldmagter med dato 18-12-2013. som var vedhæftet Bilag 96.  

At Jyske bank har vildledt sagsøger ved Brev Bilag 89. til at sagsøger skulle tro at Jyske bank ikke 
har salgsfuldmagterne fra 18-12-2013 liggende, ved at skrive 17-11-2015 at salgsfuldmagterne af 
28-06-2013 er tilbagekaldt. 
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Beskrivelse om en swap er for det eller de underlæggende lån. 

Sagsøger at det ikke skal være til skade for jyske bank at banken har løjet for sagsøger og 
overfor retten at sagsøger har, eller har haft et underliggende lån til en swap. 

Uanset at jyske bank uhæderligt og uærligt ve Bilag 29. A, og Bilag D. skriver at sagsøger har dette 
lån, på 4.328.000 kr. så er det svigagtig optræden, hvilket Bilag 30, skal understøtte. 

Med hensyn til at swap er en rentesikring af renterisikoen på et underlæggende / 
bagvedlæggende lån, skal sagsøger understrege med disse bilag, hvilket jyske bank og Lund Elmer 
Sandager også selv har fremlagt over for pengeinstitutankenævnet Bilag 42. også Bilag 124. samt 
overfor retten i svarskrift 10-09-2015 henviser til Bilag 43. 

En SWAP beskrives som et bagvedliggende lån. 

Bilag 60. forklaring på UNDERLIGGENDE, ligger bagved, en underliggende årsag. 

Bilag 61. forklaring på BAGVEDLIGGENDE, bagvedstående er ansvarlig medvirkende afgørende. 

Bilag 115. Jyske bank forklarer selv ved hvad en swap er. 

Bilag 117. Nykredit forklarer hvad en swap er. 

Bilag 118. Salling Bank forklarer hvad en swap er.

Derudover er det alleræde forklaret i 

Bilag 8. side 7. + Bilag 10. side 4.11.12. + Bilag 11. side 6.9. + Bilag 13. side 3. + Bilag 17. side 9.10

Og medhensyn til om det påstået underlæggende lån er optaget, er fremlagt hjælpebilag 

Bilag 92. Brf Kredit forklare. at hjemtage og optage et lån er det samme.                                                                                                  

                 kommer af at du gør brug af et tilbud   

Bilag 129. ved obligationer, har du hjemtaget lånet når obligationerne er solgt, henviser til              

                  Tilbuddet. Bilag Y. og Bilag 7. er der solgt obligationer serie 21 E / 20 år for 4.328.000 kr.

Sagsøger har med Bilag 75. 111. 113. 116. 121. 123. forsøgt at få agtindsigt i Nykredit, ville vide om 
sagsøger har lånt 4.328.000 kr. eller ej dette bliver besvaret 18-10-2016 ved Bilag 30.
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Med Bilag 128. 142. 143. 144. 145. 146.

Har sagsøger ønske om at kunne påvise at sagsøger i en længere periode har været alvorlig syg, og 
lade det være op til domstolen at dømme, om dette gør forholdende skærpende for jyske bank i 
det omfang at jyske bank har udsat sagsøger for svig og falsk, og fremlagt usandheder over for 
retten. 

Sagsøger kan have glemt noget, her i det afsluttende processkrift 30-10-2019, men dette skal 
sagsøgers nye advokat hjælpe med at rette op, samt at formuleret påstandsdokumentet således at 
sagsøgers samlede medtages.  

Her lister sagsøger de Faktum op der gør sig gældende, og er medvirkende til sagsøgers tab.

Sagsøger påstår følgende 

Sagen er efter sagsøgeres forståelse ret enkel. 

At Jyske bank har gjort sig skyldig i svigagtig optræden, at jyske bank udsat 
sagsøger for de forhold sagsøger her fremlægger.

1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, fremlagt usandheder, som at Storbjerg 
Erhverv har lånt 4.328.000 kr. Bilag.29.A. selv om der ikke findes noget lån Bilag 30. 

2. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, fremlagt usandheder, som at Storbjerg 
Erhverv har omlagt et bagvedliggende lån. Bilag D. selv om der aldrig har været noget 
bagvedlæggende lån. Bilag 30.

3. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, tilbageholdt oplysning, om at der ikke 
findes noget underliggende lån. som Jyske Bank A/S ved advokat har påstået Bilag 43. 
retten. Bilag 124. i pengeinstitutankenævnet, som først bevises 18-10-2016 ved Bilag. 30

4. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, fremlagt usandheder, som at den 
rentesikring Bilag 1. med dato 16-07-2008, er den som sagsøger godkendte 15-07-2008 
Bilag 43. 

5. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, tilbageholdt oplysning om at Bilag E. 
side 4 & side 5, er den aftale sagsøger faktisk godkendte 15-07-2008.     
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6. Jyske bank har på årsopgørelsen Bilag. O. 31-12-2008 fjernet 2. aftale bilag, forstået som 
juridiske dokumenter, henholdsvis fra 15-07-2008 Bilag E. side 4 & side 5. og at aftalen fra 
15-07-2008 lukkes 30-12-2008 ved Bilag 28. side 2. 

7. Jyske bank har fremlagt Bilag K. og overfor retten oplyst et Bilag K. er lavet 10-07-2008, og 
dermed tilbageholde oplysning om at Bilag K. først er lavet 19-05-2009. efter et Bilag 7. der 
var udløbet 20-11-2008 og som Nicolai Hansen genbrugte 19-05-2009 til tilbuddet fra Bilag 
AG. 06-05-2009   

8. Jyske bank har fremsendt Bilag Z. omkring 15-04-2009 til Nykredit, et Bilag 147. der var 
udløbet 20-11-2008 sammen med tilbuddet Bilag Y. som bilaget var lavet for.   

9. Jyske bank har rettet i udløbet aftale dokumenter, Bilag Z. efter der er underskrevne, 10-
07-2008 originalt Bilag 147. og efter bilaget var udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. som 
bilaget var givet til, for så at sende bilaget til Nykredit. 

10. Jyske bank har forsøgt ved Bilag Å. 15-04-2009 at optage et lån, uden for gyldig fuldmagt, 
efter tilbuddet Bilag Y. der udløb 20-11-2008 sammen med alle øvrige bilag omkring dette 
tilbud.

11. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, på den af sagsøgers oprettet kredit på 
1.800.000 kr. 09-06-2008 Bilag 55. sammenblandet og overflyttet et andet selskabs gæld. 
Bilag 56. 

12. Jyske bank har selv 20-05-2009 givet Nykredit oprykkende pant i byggegrund Bybjergvej 43. 
Matriklen 1. AR Bilag 73. 

13. Jyske bank har efter, at have givet Nykredit oprykkende pant ved Bilag 73. krævet det lån, 
sagsøger har optaget 03-07-2009 Bilag AG. på 4.300.000 kr. tvangsnedbragt, ved at kræve 
at sagsøger skal sælge byggegrunden Bybjergvej, som Jyske bank netop selv Bilag 73. har 
lyst oprykkende pant til Nykredit ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 

14. Jyske bank bærer skylden, for at Lånet i Nykredit fra Bilag AG. fra 03-07-2009 er blevet 
krævet nedbragt ved flere mundtlige og skriftlige krav Punkt 13. og siden 2010 af jyske 
Bank er krævet solgt, hvor efter Jyske Bank har afvist et modtage provenuet, ved Punkt 15.

15. Jyske bank har krævet at grunden Bybjergvej, som Nykredit har 1 prioritet i skulle sælges.                                                               
Jyske bank har i perioden fra 26-10-2010 Bilag 62. først overvejet at byggegrund skulle 
sælge, og / 13-04-2011 Bilag 63. forventer kontakt til ejendomsmægler. / 27-04-2011 Bilag 
63. det bliver et krav at grunden sættes til salg ved ejendomsmægler. / 26-05-2011 Bilag 
64. grunden sættes til salg ved ejendomsmægler senest 01-07-2011. / 04-11-2011 Bilag 65. 
salg af grund og også privat ejendom. / 13-12-2011 Bilag 66. bliver bet om at tage kontakt 
med helsingør kommunen for salg af grund. / 26-04-2012 Bilag 67. Jyske Bank skriver til 
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Nykredit, som du ved er det meningen at Carsten sælger den ubebyggede grund tilbage til 
Kommunen. / 15-06-2012 Bilag 68. jyske bank beder om at der bliver taget aktion på 
følgende, lavet overdragelse.

16. Jyske bank har benægtet at have medvirket, til salg af byggegrunden,                                
Bilag E. side. 1. og at ved jyske bank bare ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. bare har 
opfordret sagsøger til at, Byggegrunden skulle sælges.  

17. Jyske bank har efter grunden Bybjergvej blevet solgt, afviste at modtage Provenuet til 
deponering, Birgit Bush Thuesen 1 august 2013, Bilag 159. Sagsøger der er ret syg, Bilag 
138. og har svært ved at overskue Jyske banks Krav Bilag 68. hvorfor Carsten Storbjerg 18-
03-2012 Bilag 138. beder Køber om at hjælpe skøde, Bilag 72. for at tilfredsstille jyske bank 

18. sagsøger påstår. At være udsat for groft svig, og lider stort tab, som følge af svigagtighed 
Uanset Swappen Bilag 1. påstås falsk.
 
Uanset Der er ikke findes noget underlæggende lån for en swap. Bilag 29. A. Bilag 30. 

Uanset Der er heller ikke eller omlagt noget lån. Bilag D.

At jyske bank gentagende har ændret forklaring overfor retten, ænder ikke på at jyske bank 
har krævet, det påstået underlæggende lån, Bilag AH. og efter bankens ændrede 
forklaring, så et overlæggende lån, stadig til den underliggende Swap Bilag 1. nedbragt ved 
krav om salg af byggegrund. Uden at lade renteswappen Bilag 1. følge det nu 
overlæggende lån.
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Sagsøger påstår at have mindst følgende tab som følge af svig og falsk. 
Jyske bank skal erkende at 

19. Påstand 1. sagsøger påstår at have et tab, som følgende af at Bilag 1. er falsk, eller mindst 
at være udsat for groft svig, hvor aftaleloven § 11. 30. 31. 33. 36. gøres gældende. 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 1.648.946 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 108. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 1.648.946 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 651.151 kr. 

hovedpåstand Bilag 1. som er den største enkeltpåstand forklares her. 

Sagsøger påstår at Jyske bank, har tvunget sagsøger til at nedbringe gælden, Bilag AH. et lånet 
som er hjemtaget til 2.4987 % i rente. efter Tilbuddet Bilag AG. fra 6. maj 2009 

Efter jyske bank har givet Nykredit oprykkende pant 20. maj 2009, kræver jyske bank, at kunde 
sælger den grund, der ligger til sikkerhed for Lånet Bilag. AH. od dermed nedbringer lånet som 
jyske bank fastholder de har aftalt rentebyttet med Bilag 1. jyske bank modsætter sig afregning af 
provenuet, hvorfor der går over 3. inden lånet Bilag AH. kan nedbringes. 

Da jyske Bank ikke lader swappen Bilag 1. følge afdraget med ned, påstår sagsøger at Jyske bank 
udsætter sagsøger for endog meget groft svig. på hjælpe Bilag 110. ses afdraget, og hovedstolen 
at blive nedbragt. 

Jyske Bank fortsætter med at hæve renter af Bilag 1. og af en hovedstol Bilag 150. 11-12-2018 på 
4.328.000 kr. nedbragt til 2.828.166,85 kr. mens den faktiske gæld på Sagsøgers lån, efter krav om 
nedbringelse nu er Bilag 151. 31-12-2018. 1.112.195,94 kr.  

Jyske Bank hæver dermed renter på 5.32 % af et lån, sagsøger ikke har aftalt swappet, og hæver 
5,32 % i rente af en gæld der ikke skyldes, efter jyske bank selv er bagmanden for at sagsøger kun 
31-12-2018 skylder 1.112.954 kr.    

Uanset swappen Bilag 1. er påstået falsk, og frembragt ved svig. 

Og jyske bank ydermere hæver jyske bank 30-12-2018 renter af pt. 1.7152.211,88 kr. forskellen 
mellem Bilag 150 og Bilag 151.  sagsøger ikke engang skylder, og der med sikker jyske bank sig en 
betydelig u berettet indtægt, samtids med at jyske bank giver sagsøger et tab.   
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20. Påstand 2. Jyske bank har ved svigagtighed 16 april 2009 hævet fra sagsøgers konto Bilag 
53. for sikkerhed, ”provision” for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit som ikke findes Bilag. 30. 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 13.517,36 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 112. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 13.517,36 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 11.912,22 kr. 

21. Påstand 3. Jyske bank har ved svigagtighed 15 april 2009 hævet fra sagsøgers konto Bilag 
54. 56.      for tinglysning for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som ikke findes Bilag. 30. 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 66.400,00 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 112. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 66.400,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 58.566,07 kr. 

22. Påstand 4. Jyske bank har ved svigagtighed 15 april 2009 hævet fra sagsøgers konto Bilag 
54. 56.      for tinglysning for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som ikke findes Bilag. 30. 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 23.517,36 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 112. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 23.517,36 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 20.735,19 kr. 

23. Påstand 5. Jyske bank har ved at ventet med, at vedstå bankens, forpligtelser 69 dage over 
for Nykredit, ved ikke at have indfriet garantien, givet sagsøger et tab, opgjort Bilag 167.
Der er henvist til Bilag 131. 136. 119. 132.   

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at hæve sikkerhed 43.000,00 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 167. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 43.000,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 26.122,62 kr. 
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24. Påstand 6. Jyske bank har ikke bet Nykredit, nedskrive deres garanti, se Bilag 116. (46.)
givet sagsøger et tab, opgjort Bilag 126.
Der er henvist til Bilag 109. 110. 119. 132. og Bilag 46. er ens med Bilag 116. 

Nykredit oplyser Bilag 116. side 6. punkt 6, at Nykredit ikke har oplysning om at jyske bank 
bar anmodet Nykredit om at sætte garantien ned til faktiske gæld.  

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at hæve sikkerhed 9.500,00 kr. ”garanti” 
for lån der er afdraget.

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 126. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 9.500,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 5.947,00 kr.

25. Påstand 7. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at 
have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab. 

Der er henvist til Bilag 152. side 1 til 9. og Bilag 116. Side 7. punkt 7. år. 2011 Nykredit har 
ikke krævet grunden solgt. 

Hjælpe Bilag 72. 75. 76. 77. 78.

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 34.287,50 kr. uden 
Jyske bank selv har ret til provenuet. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 148. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 34.287,50 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 22.064,29 kr.

26. Påstand 8. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at 
have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab. 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 1.660 kr. uden Jyske 
bank selv har ret til provenuet, Relaxering hævet 08-02-2016 af jyske bank. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 153. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 1.660,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 472,00 kr.
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27. Påstand 9. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at 
have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab. 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 1.660,00 kr. uden 
Jyske bank selv har ret til provenuet, Relaxering hævet 16-02-2016 af Nykredit  

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 78. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 1.660,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 472,00 kr.

28. Påstand 10. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at 
have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab. 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 20.300,00 kr. uden 
Jyske bank selv har ret til provenuet, Tinglysnings afgift er heri modregnet provenuet

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 72. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 20.300,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 6.054,00 kr.

29. Påstand 11. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at 
have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab, ved at nægte at modtage 
provenuet og samtid hæve renter af det afkrævet salg, ved misbrug af Bilag 1.   

Jyske bank har efter Byggegrunden er solgt, med overtagelse 01-07-2012 Bilag 72. og frem 
til at købet Helsingør kommune kan betale 16-12-2015 Nykredit Bilag 78. 

I den mellemlæggende periode, hævet renter af salgsprovenuet 1.323.000,00 kr. beløbet 
som jyske bank med swappen Bilag 1. uredeligt har brugt til, at fastholde sagsøger til flere 
usandheder, og ved vildledning bildt sagsøger ind, at sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i 
Nykredit Bilag 29.A og derefter omlagt. Bilag D. samt at jyske bank har påstået det er 
sagsøger selv der har fundet på at nedbringe dette underlæggende, og omlagte lån Bilag E. 
side 1. hvorfor Jyske bank ikke lader Swappen Bilag 1. følge med afdraget. uagtet at 
sagsøger siden maj 2016 har fremlagt påstand om at swappen Bilag 1. er falsk. 
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Hvor med jyske bank har giver sagsøger rentetab, ved svigagtighed at kræve grund solgt 
uden Jyske bank selv har ret til provenuet, har hævet renter af provenuet i perioden. 
01-07-2012 til 16-12-2015 i alt 1.263 dage. 

Hvilket påstås at værre grove udnyttelse og svig, sagsøger oplyser Ledelsen i Jyske at det 
menes at være bedrageri. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte provenu ved Bilag 72. frem til 
dette bliver betalt i Nykredit Bilag 78 opgjort tab

Renter af provenuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 dage opgøres til 376.145,21 kr. 

pr. 30-08-2019 til 376.145,21 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 112.242,25 kr. for 
perioden 16-12-2015 til 30-08-2019

30. Påstand 12. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at 
have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab. 

Sagsøger har tab ved at Nykredit hæver 3 % i bidrag i den periode hvor jyske bank nægter 
at modtage provenuet af grundsalg, frem til Nykredit vil oprette en deponerings konto 
uden at være forpligtet til det. Bilag 76.

Der er henvist til Bilag 152. side 1 til 9. og Bilag 116. Side 7. punkt 7. år. 2011 Nykredit har 
ikke krævet grunden solgt. 

Hjælpe Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Samt Bilag 72. 75. 77. 110. 78. 76. 151. 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, bidraget 3 % 147.248,09 kr. 

Uden Jyske bank selv har ret til provenuet, tab opgøres til 
bidraget 3 % af 1.323.000,00 kr. perioden mellem 01-07-2012 og til 16-12-2015 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 160. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 147.248,09 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 43.939,03 kr.
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31. Påstand 13. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve forhøjet sikkerheder, uden at 
at give en modsvarende modydelse.

Ved at kræve forhøjet sikkerheder for gammel gæld, giver Jyske Bank sagsøger tab.
 
Sagsøger har gæld til jyske bank på 2.650.000 kr. hertil har Jyske bank taget pant og 
sikkerhed for ikke under 11.300.000 kr. 

Jyske bank banks sikkerheder ses ved Bilag 93 og Bilag L. hvilket er gennemgået i Bilag 163.

Når sagsøger i 2011 skylder jyske bank 2.399.986 og 91.000 kr. privat samt 160.000 kr. i 
virksomheden samlet = 2.650.986 kr. hvortil Jyske bank har taget pant og sikkerheder i 
tilgodehavender på 11.300.000 kr. fordelt med pantebreve 2.000.000 + 3.000.000 sikkerhed i 
personligt tilgodehavende på 5.807.132 kr. Se Bilag L. side 15.

Samt virksomheds og personlige kautioner, dermed sikker sig at sagsøger ikke har mulighed for at 
låne andre steder.  

Der er sagsøgers påstand at dette sker uden modydelser, altså jyske bank tager løbende stører og 
stører sikkerheder for gammel gæld. 

Hjælpe Bilag 73. 56. 162. 161. 56. 162. 

Sagsøger påstået at Jyske bank har givet sagsøger et tab, på 34.450,00 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 163. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 34.450,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 28.694,48 kr.

32. Påstand 14. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved nødvendige advokat udgifter til Søren 
Nav i pengeinstitutankenævnet, der kunne være undgået.

Når jyske bank selv i Bilag 2. 3 .4 på side 5. punkt 17 skriver at der kan klages i ankenævnet 
for derefter så at afvise det, er ren og skær vildledning. 

Når Jyske Bank ved Advokat Morten Ulrik Gade så tilbage holder oplysninger om fakta, som 
at Bilag 1. ikke er lavet for Bilag Y. og at Bilag Y slet ikke er hjemtaget, selv om det påstås 
at være det underliggende lån, eks, i Bilag 29. A. og omlagt ved Bilag D. 
 
Men tvært imod skriver usandt for at skuffe i retsforhold, se Bilag 124. side 1-28 
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Der findes ikke noget lån på 4.328.000 kr. Bilag 124. side 24/28 se Bilag 30. 
At Jyske Bank også i pengeinstitutankenævnet har fremlagt falske oplysninger, som 
årsopgørelsen der kun har oplyst Bilag 1. ”Bilag 128. side 20.” og ikke den swap sagsøger 
godkendte 15-07-2008 Bilag E. side 4 & 5, som Philip først kommer til at fremlægge ved en 
fejltagelse 10-05-2015, hvilket er fantastisk, da bilaget er skjult som om det ikke eksistere 

Se Bilag 124 side 27. det samme gælder for Bilag 124. side 28, denne er lavet for 15-07-
2008 Bilag E. side 4 & 5. der er lavet bilags manipulation 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, 40.000,00 kr. 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved advokat udgifter for 
Bilag 124. opgjort tab, kan dokumenteres, og Søren Nav kan indkaldes som vidne. 

pr. 30-08-2019 til 40.000,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 27.474,00 kr.

33. Påstand 15. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at sammenblande flere virksomheder 
til samme konto nummer 5050 1354141 samtidig og over lappende.

Hjælpe Bilag 54. 55. 56. 
Sagsøger får første gang et kontoudtog Bilag 54. 08-04-2011 er uden saldo oplysning

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, 280.747,00 kr.

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 56. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 280.747,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 274,591,00 kr.

34. Påstand 16. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at sagsøger måtte stævne Helsingør 
kommende, for at få rettens ord for om Kommunen var skyld i at Jyske bank nægtede at 
modtage provenuet efter tvunget grundsalg. 

Efter som Jyske bank har afvist at have noget ansvar   

Hjælpe Bilag 158 måtte betale advokater for at Jyske bank ikke vedstod feres 
forpligtigelser, efter krav om salg og tage i mod provenuet, indkalder Jeppe Buhl Rasmusen

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, 90.000,00 kr. advokater 
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Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte del. ved Bilag 158. opgjort tab
pr. 30-08-2019 til 90.000,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 24.136,00 kr.

35. Påstand 18. Jyske Bank har påført sagsøger tab.

Ved usandt at påstå sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, og at Nykredit ikke ønskede 
at afkræfte eller bekræfte om dette var sandt, måtte Sagsøger stævne Nykredit for at får 
oplyst at Bilag 29. A. hvori Jyske Bank påstår at sagsøger i Nykredit har lånt 4.328.000 kr.

Måske ville Nykredit ikke svare sagsøger i første omgang, da Nykredit storaktionærer i 
Jyske bank og dermed tæt forbundet. 

Efter modtagelsen af Bilag 30. 18-10-2016 ved sagsøger nu at sagsøger ikke har optaget det 
af Jyske bank påstået underlæggende lån for en rentesikring. 

Sagsøger har et tab som følge af jyske bank mange løgne ”usandheder” denne gang 
Nykredit lige som jyske bank ikke oplyse hvorhvir Sagsøger har optaget det lån i Nykredit 
på 4.328.000 kr. som Jyske bank påstår.

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved foreløbig Bilag 154. 
Jyske Bank er årsagen stil sagsøgers problemer.

pr. 30-08-2019 til 5.780,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 1.380 ,00 kr.

Sagsøger påstår at have lidt tab som følge af jyske bank.
 Har udsat sagsøger for flere forhold af svig og falsk

Dette er lidt af det sagsøger bad Rødstenen advokater fremlægge alleræde i 2016. og da 
Rødstenen pludselig modarbejdede sagsøger, skifter sagsøger 5. februar 2018 advokat til 
Lundgrens 

Vi har samme problem med Lundgrens, som ikke her kommenteret nogle af påstande, sagsøger er 
nødsaget til selv at fremlægge sagsøgers påstande mod jyske bank, da ingen af vores påstande til 
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dato er blevet fremlagt i retten, Lundgren har ikke oplyst hvorfor, eller oplyst om jyske banks og 
Lundgrens sammenarbejde er grunden, med det har gjort Lundgrens kraftig inhabil. 

Vi ønsker en advokat til at fremlægge vores påstande, mod jyske bank for flere forhold af 
svigagtig optrædenen, hvor Jyske bank ligeledes ved Lund Elmer Sandager advokater, flere 

gange og mange steder har fremlagt usande oplysninger over for retten.

Hvilket har vist sig at være yderst svært

Dette er et foreløbig endeligt processkrift, og sagsøger beder i samme forbindelse om 
udsættelse, med flere processkrifter, til sagsøger har fundet en advokat, der ikke er på jyske 

banks lønningsliste

Fremlægges af bilag 
Bilag. 29 A. for Bilag 29. der er svært at læse 
Bilag. 74.A. for Bilag 74. der er svært at læse
Bilag. 94.A. for Bilag 94. der er svært at læse

Bilag. 165. mail 01-08-2014 beder Jyske bank, om at give adgang til sagsøgers penge
Bilag. 166. mail 22-09-2015 Nykredit swap er udelukkende for større virksomheder og A/B
Bilag. 167. Hjælpe bilag Påstand 5. jyske bank venter 69 dage med at vedstå forpligtelser
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BILAGS LISTE 28-104 fremlagt 09-07-2019 uden beskrivelse eller processkrift.

Sagsøger er først blevet bekendt med de fremlagte Bilag 28-104. efter 28. september. 
Og har her lavet bilagslisten, efter hvilket Bilag Lundgrens har valgt at fremlægge 9. Juli 2019.

Hjælpe bilag, så Lundgrens fremlagte Bilag 28-104. kan spores til sagsøgers Bilag 28 til 101. i breve
Bilag 28-101. der er omtalt i adskillige breve til Jyske Banks Direktion er omtalt med Bilag 28-108.

EVT. Forkortelsen som anvendt i beskrivelse.  
Jyske Bank ACD=Anders Christian Dam / MUG=Morten Ulrik Gade / BBT=Birgit Bush Thuesen 
Jyske Bank NH=Nicolai Hansen / CDO= Nicolai Hansen / PB=Philip Baruch. 
Jyske Bank JB=Jyske Bank / LES=Lund Elmer Sandager  
Nykredit NK=Nykredit /  MEN=Mette Egholm Nielsen
Sagsøger 
& CS=Carsten Storbjerg / HK=Helsingør Kommune / JBR=Jeppe Buhl Rasmussen

 De fremhævet Bilag 29. 74 og 94, genfremlægges i bedre læsbarhed med tilføjet A

Men med dette afsluttende processkrift håber sagsøger, at jyske bank har fåret 
svar på hvad bilagene er fremlagt for. 

Sagsøger er stadig åben for rettens tilbud 

om at modtage retsmægling

Det gentages hermed at sagsøger selv ønsker at hjælp til at få fremlagt sagen, desværre har 
sagsøger ikke været særlig heldig med de seneste 2. advokater. 

Men håber alle gode gange 3.     

Provokationer 
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Det er sagsøgers opfattelse, at jyske bank forsøger at komplicerer sagen, ved at have fremlagt 
usande oplysninger overfor retten, for at dække over at jyske bank, har sammenblandet tilbud og 
projekter efter på godt befindende, sammenblanding af forskellige virksomheder til samme konto 
nummer både samtidig og overlappende, at jyske bank forsøger at dække over at jyske bank har 
rette i bilag efter disse har været underskrævet, og at jyske bank udsætter sagsøger for svig.  

Vidner 

Sagsøger har sagt til Lundgrens flere gange, hvilken vidner som skal indkaldes, desværre glemte 
Dan Terkildsen at skrive et par vidner på processkrift 2.   

Vi ønsker at indkalde 

Nykredit Mette Egholm Nielsen for at bekræfte bilag. samt et vidne fra Helsingør kommune Jeppe 
B Rasmussen. samt Peter Sørensen der bistod Sagsøger i en svær tid hvor sagsøger var syg.  

Udover at Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen som Jyske Bank selv ønsker indkaldt.  

Ønsker sagsøger ligeledes at indkalde Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, 
Birgit Busk Thuesen

Disse vidner skal bekræfte Bilag, således det kan bekræftes, om jyske bank har udsat sagsøger for 
svig ved at tale usandt, og om banken og bestyrelsen har optrådt uredeligt.  

Med venlig Hilsen Storbjerg Erhverv ApS 

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

Mail. Skaarup56@gmail.com   telefon 22227713 

 Carsten & Anne-Marie Skaarup.       
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Retten i Viborg
Sag BS-402/2015-VIB

Indgivet via minretssag.dk

LegalBase Advokatfirma
v/Claes H. Balle
Bredgade 30, 1260 København K
CVR-nr. 26 67 32 24

Sag 82-1
cb@legalbase.dk
+45 2068 4467

København, 4. maj 2020

Processkrift III
(sagsøger)

Storbjerg Erhvervs ApS
Cvr-nr. 27 37 44 76
Bybjergvej 43
3060 Espergærde
(”Storbjerg Erhverv”)
(Advokat Claes Hahn Balle)

mod

Jyske Bank A/S
CVR-nr. 17 61 66 17
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
(”Jyske Bank”)
(advokat Philip Baruch)

Det i stævningen og efterfølgende processkrifter anførte fastholdes. 

1. Påstande

De i stævningen nedlagte påstande fastholdes. 

Der tages forbehold for yderligere påstande, jf. nedenfor.

2. Baggrund

2.1. Det skal bemærkes, at nærværende processkrift er foranlediget at af Jyske Bank 
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har anmodet om at Storbjerg Erhvervs ” Foreløbig Afsluttende Processkrift” af 27. 
oktober 2019 med nye påstande og anbringender bør indarbejdes i et processkrift 
af advokat. For ordens skyld bemærkes, at det af Carsten Storbjerg fremlagte 
”Foreløbigt Afsluttende Processkrift” af 27. oktober 2019 forekommer forståeligt 
og giver et billede af sagens forløb uanset at der er enkelte formuleringsfejl. 
Carsten Storbjergs frustration over sagens forløb er forståelig. Der henvises i det 
hele derfor for så vidt angår sagens forløb til processkriftet, som foreslås fremlagt 
som bilag 167 i sagen. 

Realkreditlån på DKK 4.328.000 og tilhørende renteswap bilag E side 4 -5 W015776

2.2. Sagens kerne er, at Jyske Bank har fastholdt en aftale om en renteswap af 16. juli 
2008, som blev aldrig blev godkendt (jf. bilag 1) for Storbjerg Erhverv i juli 2008 
for et lån på DKK 4.328.000, som aldrig blev hjemtaget eller udbetalt. 

Jyske Bank har konsekvent fastholdt, at Storbjerg Erhverv har fået det lån til et 
byggeprojekt (”projekt 1”, jf. nærmere nedenfor) som renteswappen var aftalt til 
udbetalt og foretaget rentebytte i henhold til renteswapaftalen for dette lån, på 
trods af at lånet aldring blev udbetalt. 

Jyske Bank har tilbageholdt flere dokumenter i sagen og fastholdt 
renteswapaftalen vel vidende, at lånet aldrig blev udbetalt samt at lånetilbuddet 
var bortfaldet, hvorved Jyske Bank har været i ond tro, hvilket dokumenteres i det 
følgende. Derudover er den renteswap, som Jyske Bank fastholdler aldrig blevet 
aftalt eller godkendt, idet Jyske Bank af egen drift og uden godkendelse 
fremsendte bekræftelse på en ny renteswap den 16. juli 2008 jf. nærmere herom 
nedenfor. Carsten Storbjerg godkendte en renteswap den 15. juli 2008, jf. bilag E 
side 4 og 5, som blev lukket den 30. december 2008 jf. bilag 28 side 2. 

I perioden 2009 til 2013 var Carsten Storbjerg alvorligt syg som følge af en 
hjerneblødning, hvilket Jyske Bank var informeret om da sygdommen indtraf i 
2009. 

I 2013 og årene efter anmodede Carsten Storbjerg om aktindsigt i dokumenterne 
hos Jyske Bank, herunder blandt andet om dokumentation for at lånet som der 
blev byttet rente med i henhold til renteswappen var hjemtaget og udbetalt. 
Carsten Storbjerg har løbende anmodet om aktindsigt på alle niveauer i banken, 
herunder til ledelsen. 

Først i oktober 2016, efter der var indgivet stævning mod Jyske Bank, fik Carsten 
Storbjerg endelig bekræftelse fra Nykredit på, at lånet ikke var udbetalt. 

3. Sagsfremstilling og bemærkninger

Sagens forløb - processuelt

3.1. Det skal bemærkes, som det også er oplyst i stævningen, at Carsten Storbjerg var 
alvorligt syg som følge af en hjerneblødning i perioden 2009-2013, hvilket Jyske 
Bank var informeret om. Carsten Storbjerg har siden 2013 anmodet Jyske Bank om 
aktindsigt udlevering af dokumenter. Manglende svar fra Jyske Bank har 
foranlediget retssagen, ligesom afgørende forhold først sent er anskueliggjort.

3.2. I 2013 og flere gange de efterfølgende år anmodede Carsten Storbjerg Jyske bank 
om aktindsigt.

3.3. I oktober 2013 klagede Carsten Storbjerg til Pengeinstitutankenævnet, da det af 
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aftalerne fremgik, at der var klageadgang, jf. bilagene 2, 3 og 4 pkt. 17. Klagen 
blev afvist med henvisning til at den vedrørte erhvervsforhold. 

3.4. Herefter blev retssagen indledt ved stævning af 18. juni 2015 mod Jyske Bank. På 
daværende tidspunkt drejede sagen sig om ”en aftale om handel med afledte 
finansielle instrumenter og aftalens gyldighed.” Den omhandlede aftale om handel 
med afledte finansielle instrumenter, i dette tilfælde en swapaftale var baseret 
på et brev fra Jyske Bank til Storbjerg Erhverv (tidl. AAB Elvagten 1 ApS) af 16. juli 
2008 fremlagt som bilag 1 i sagen. Den omhandlede renteswap vil blive 
gennemgået nærmere nedenfor og benævnt ”projekt 1”. Her skal fremhæves, at 
der i stævningen blandt andet henvistes til bilag 7, som var det dokument, som 
Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 sammen med øvrige 
aftaledokumenter. Jf. opfordring (1) anmodedes Jyske Bank om at fremlægge 
blandt andet bilag 7 underskrevet for Storbjerg Erhverv. Der blev også opfordret 
til at fremlægge kundeprofil for Storbjerg Erhverv udarbejdet forud for 
swapaftalens indgåelse, opfordring (2). Der henvises til det i stævningen anførte 
og de nedlagte påstande, som fastholdes.

3.5. Jyske Bank afgav svarskrift den 10. september 2015. Som svar på opfordring 1 
fremlagde Jyske Bank bilagene F-K. Bilag K er imidlertid rettet af Jyske Bank og 
således ikke det dokument, der blev underskrevet den 10. juli 2018, jf. nærmere 
herom under afsnittet ”projekt 1”. Jyske Bank fremlagde ikke den underskrevne 
swapaftale. Som svar på opfordring 2 henviste Jyske Bank til at en medarbejder 
fra Jyske Bank kunne afgive forklaring i retten. Der henvises i øvrigt til svarskriftet.

3.6. Storbjerg Erhverv afgav replik den 28. oktober 2015.

3.7. Jyske Bank afgav duplik den 2. februar 2016 og fremlagde supplerende bilag V, som 
viser at der er en rente i Storbjerg Erhvervs disfavør. Bilag V henviser til en 
hovedstol på DKK 4.328.000 (jf. nærmere herom under afsnittet ”projekt 1”). I 
duplikken angives at der er byttet swapaftale. Det oplyses ikke at 
renteswapaftalen som blev godkendt den 15. juli 2008 blev lukket den 30. 
december 2008, jf. bilag 28 side 2.

3.8. Foranlediget af at der fra Jyske Banks side blev fremlagt forskellige og 
uoverensstemmende oplysninger og dokumenter i klagesagen til 
Pengeinstitutankenævnet og retssagen og det forhold, at der ikke blev fremlagt 
fyldestgørende og underskrevne dokumenter var Carsten Storbjerg nødsaget til at 
foretage en undersøgelse med henblik på at få korrekt dokumentation i sagen. 

3.9. Carsten Storbjerg har ved flere lejligheder gjort koncernledelsen i Jyske Bank 
opmærksom på urigtighederne og anmodet om svar på de omhandlede forhold.

3.10. Herefter skiftede Storbjerg Erhverv efter anbefaling til advokat Dan Terkildsen, 
Lundgrens Advokatfirma, som indgav processkrift I den 28. september 2018. Her er 
Carsten Storbjerg nu blevet opmærksom på, at det lån på DKK 4.328.000 som den 
påståede swapaftale er indgået for aldrig er blevet optaget eller udbetalt, hvilket 
er blevet bekræftet af Nykredit i oktober 2016. Nykredit bekræftede først efter at 
Storbjerg Erhverv indgav stævning mod Nykredit. I processkriftet opfordredes 
Jyske Bank til at fremlægge dokumentation for eksistensen og udbetalingen af 
lånet. 

3.11. Jyske Bank afgav den 5. november 2018 processkrift A med bilagene X til AH. Først 
ved dette processkrift fremkom således en række af de dokumenter, som Storbjerg 
Erhverv gennem hele processen har efterspurgt fra Jyske Bank. Det viser sig også 
her, at Carsten Storbjergs formodninger er korrekte, idet det ved fremlæggelsen 
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af disse dokumenter fremgår, at Jyske Bank har rettet i dokumenter og 
tilbageholdt oplysninger, jf. nærmere nedenfor og som det også fremgår af Carsten 
Storbjergs ”Foreløbig Afsluttende Processkrift” af 27. oktober 2019 fremlagt som 
bilag 170.

3.12. På baggrund heraf fremstår det at Jyske Bank har handlet svigagtigt ved at 
fastholde over for Storbjerg Erhverv, at det lån, som renteswappen, bilag E side 4 
og 5 var indgået for var udbetalt og ved at ændre i dokumenter, jf. nærmere 
nedenfor. Storbjerg Erhverv bad Lundgrens om at fremlægge sine synspunkter og 
anbringender og om at fremlægge en række bilag. Dette skete imidlertid ikke. 
Carsten Storbjerg blev derimod den 21. september 2019 opmærksom på, at 
Lundgrens samtidig med repræsentationen af Storbjerg Erhverv mod Jyske Bank 
bistod Jyske Bank i forbindelse med en transaktion med ejendomme for omkring 
DKK 600.000.000. Det fremgår af oplysninger bla. på Lundgrens egen hjemmeside, 
at Lundgrens har påtaget sig advokatarbejde for Jyske Bank efter at Lundgrens har 
påtaget sagen for Storbjerg Erhverv. 

Som bilag 170 fremlægges artikel om salget af ejendomsporteføljen og udskrift 
fra Lundgrens hjemmeside, der viser advokatrepræsentationen af Jyske Bank, som 
skete efter at Lundgrens havde taget Storbjerg Erhverv som klient i retssagen mod 
Jyske Bank. 

Både Lundgrens og ledelsen i Jyske Bank var oplyst om dobbeltrepræsentationen. 
Det gøres gældende, at Lundgrens derfor var inhabil, ligesom det har formodningen 
for sig, at Lundgrens i den forbindelse ikke har varetaget Storbjerg Erhvervs 
interesser forsvarligt. Storbjerg Erhverv har desuden en formodning om at Jyske 
Bank anvendt Lundgrens som advokat i forbindelse med transaktionen med det 
formål at skade Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg har flere gange kontaktet 
både Jyske Bank medarbejdere og ledelsen i Jyske Bank. Sagen har desuden fået 
presseomtale og mediebevågenhed herunder i sociale medier. Ledelsen i Jyske 
Bank har således været bekendt med sagen mod Storbjerg Erhverv, herunder at 
Lundgrens repræsenterede Storbjerg Erhverv, idet dette var meddelt af Carsten 
Storbjerg den 9. februar 2018. Samtidig er advokat Philip Baruch som 
repræsenterer Jyske Bank i sagen mod Storbjerg Erhverv ledelsesmedlem i Jyske 
Bank. Det har således stået klart for ledelsen i Jyske Bank, at Storbjerg Erhverv 
var repræsenteret af Lundgrens mod Jyske Bank. 

For så vidt angår forholdende hos Lundgrens gælder som følge af de advokatetiske 
regler, at der skal foretages kontrol af habilitet forinden påtagelse af 
advokatopgaver. 

Der er således belæg for antagelsen om at Jyske Bank ved at anvende Lundgrens 
har påvirket sagen materielt. Motivationen for at Lundgrens rejser ledelsesansvar 
overfor Jyske Bank samt påstande om svig i denne sag er næppe stor i lyset af at 
Lundgrens samtidig har en opgave af den nævnte størrelse for Jyske Bank. Under 
alle omstændigheder har konsekvensen været, at de af Storbjerg Erhverv ønskede 
påstande ikke har været nedlagt og de ønskede anbringender ikke været gjort 
gældende i sagen, ligesom Lundgrens de facto ikke fremlage relevante bilag som 
ønsket af Storbjerg Erhverv. Derudover skal bemærkes, at Lundgrens ikke 
fremsendte kopi af processkrift B til Carsten Storbjerg ligesom Lundgrens ikke 
fremsendte kopi af egne processkrifter til godkendelse hos Carsten Storbjerg 
forinden indgivelse til retten, hvilket Carsten Storbjerg udtrykkeligt 

Der vil blive indgivet klage til advokatnævnet for Storbjerg Erhverv, og der tages 
forbehold for at fremlægge klagen med bilag i nærværende sag.
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3.13. Som følge af ovenstående forhold har det været overordentligt vanskeligt at få 
faktum frem i sagen, særligt som følge af Jyske Banks modvilje mod at fremlægge 
centrale dokumenter, som først er fremkommet ved processkrift A den 5. 
november 2018. Dette har bevirket, at det har været vanskeligt at opgøre påstande 
i sagen. Som en konsekvens af at Lundgrens ikke har nedlagt de af Storbjerg 
Erhverv ønskede påstande i sagen og gjort de ønskede anbringender gældende har 
Carsten Storbjerg selv fremlagt bilagene og efterfølgende været nødsaget til at 
skifte advokat.

Sagens indhold

3.14. Storbjerg Erhverv blev stiftet den 3. oktober 2004. Selskabets formål er blandt 
andet at handle med ejendomme. Storbjerg Erhverv ejes af Carsten Storbjerg 
Skaarup, som er uddannet elektriker og arbejder som sådan. Carsten Storbjerg har 
ikke erfaringer med handel med finansielle instrumenter, der henvises herved til 
det i stævningen anførte. Det skal supplerende anføres, at Carsten Storbjerg har 
ønsket høj sikkerhed i forbindelse med låneoptagelse som anført overfor Jyske 
Bank, bilag 102. 

Købet af erhvervsgrund mart. nr. 1 ar, Mørdrup By, Mødrup, Bybjergvej 43, 
Espergærde på 10.347 m2.

3.15. I 2006 blev en erhvervsgrund udbudt til salg af Helsingør Kommune, jf. 
erhvervsprospekt af EDC, fremlagt som bilag 127. Den omhandlede grund skulle 
udstykkes fra matr. nr. 1 s, Mørdrup By, Mørdrup på adressen Bybjergvej. Af 
prospektet side 1 fremgår at det er grund nr. (10) på 10.351 m2. Grunden fik efter 
udstykning matr. nr. 1 ar. Udstykningen fremgår af bilag 33, hvoraf fremgår, at 
arealet efter opmåling var 10.347 m2. Carsten Storbjerg henvendte sig til Nykredit 
om finansiering af købet af grunden. Nykredit henviste til Jyske Bank som de 
oplyste Carsten Storbjerg, at have et godt samarbejde med. Storbjerg Erhverv var 
ikke kunde i Jyske Bank i forvejen. Af email fra Carsten Storbjerg af 15. maj 2006 
til Nicolai Hansen fra Jyske Bank fremgår at der anmodes om belåning med omkring 
DKK 2.100.000, bilag 36. Jyske Bank anbefalede Carsten Storbjerg at optage lån i 
sin privatbolig Søvej 5, Hornbæk. Carsten Storbjerg fulgte rådet og Jyske Bank tog 
pant for lånet på omkr. DKK 2.100.000 med DKK 3.000.000 i privatboligen. Bilagene 
127 og 33 blev udleveret til Nicolai Hansen. Carsten Storbjerg lånte herefter 
provenuet til Storbjerg Erhverv og købte erhvervsgrunden. Pantet er oplistet i bilag 
163.

3.16. Efter købet af grunden overvejede Carsten Storbjerg forskellige projekter for 
udstykning og udvikling af grunden, jf. herved bilag 31 og 32. Som oplyst i mailen 
til Nicolai Hansen af 15. maj 2006, havde Carsten Storbjerg bestilte landmåler til 
at forberede udstykning til 6 grunde. Det 6 grunde fremgår af bilag 31.

 
Projekt nr. 1 – grund 1599 m2, bygning 678 m2

3.17. Det første projekt, som Carsten Storbjerg overvejede benævnes her projekt 1 og 
forberedtes i 2007. Dette projekt blev nøje gennemgået med Jyske Bank og alle 
dokumenter i relation til projektet blev udarbejdet, jf. nærmere nedenfor. Det 
skal holdes for øje, at projektet ikke blev gennemført. Jyske Bank var nøje 
orienteret om hele forløbet, herunder, at projektet blev skrinlagt. Derimod blev 
et andet projekt, ”projekt 2”, som vedrører en anden grundudstykning og en anden 
bebyggelse gennemført på et senere tidspunkt. Det skal også holdes for øje, at 
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Carsten Storbjerg godkendte en aftale om en renteswap, W015776, den 15. juli 
2008 for det lånetilbud til projekt 1 på DKK 4.328.000, som bortfaldt den 20. 
november 2008. På trods af at projektet 1 blev kasseret og lånet var bortfaldet 
blev renteswapaftalen igangsat den 11. juli 2008 uden at der var det aftalte 
underliggende lån. Jyske Bank var vidende om at lånet ikke eksisterede, hvorfor 
der ikke var noget grundlag for et rentebytte. Det skal også holdes for øje, at der 
ikke var aftalt nogen renteswap for projekt 2, som Carsten Storbjerg anmodede 
om nyt lånetilbud til efter at projekt 1 var kasseret og lånetilbuddet hertil var 
bortfaldet. Lånet til projekt 2 blev udbetalt i juli 2009 og har således ingen relation 
til forholdet om renteswapaftalen. 

3.18. Projekt 1, drejer sig om en byggegrund på 1.599 m2 og en opførelse af en 
erhvervsbygning på 678 m2. Af bilag 32 fremgår, at Storbjerg Erhverv betalte 
faktura til landmåler for udstykningsforslag den 15. oktober 2007. Carsten 
Storbjerg mailede om projektet til Nicolai Hansen, Jyske Bank, den 23. januar 
2008, bilag 37. Carsten Storbjerg udarbejdede budget for projekt 1 som viste 
udgifter for DKK 4.334.765 ex moms. Budgettet blev af Carsten Storbjerg udleveret 
til Nicolai Hansen, Jyske Bank. Budgettet er fremlagt som bilag 39. Af email af 14. 
februar 2008 fra Nicolai Hansen til Carsten Storbjerg fremgår, at Nicolai hansen 
havde gennemgået forskellige papirer, som han havde fået udleveret men at han 
manglede kopi af tilbud for opførelse af hallen på grunden. Kopi af mailen er 
fremlagt som bilag 38. Carsten Storbjerg afleverede bilagene til Nicolai Hansen 
igen. Med i det endelige budget var blandt andet tilbud for opførelse af hal for 
DKK 2.403.596 fra Halspecialisten A/S. Der er fremlagt kopi af ikke underskrevet 
entreprisekontrakt vedr. hallen, af 21. april 2008, bilag 41. Som anført blev 
projektet ikke gennemført og ingen af de fremsendte tilbud eller aftaler blev 
indgået, hvilket Jyske Bank var oplyst om. 

Lånetilbud af 20. maj 2008, hovedstol DKK 4.328.000 – projekt 1 – bilag Y

3.19. På baggrund af det fremlagte budget skrev Nicolai Hansen til Carsten Storbjerg den 
10. marts 2008, at han havde talt med Nykredit om projektet, jf. bilag 40. Den 13. 
marts 2008 fremsendte Nykredit oplæg til samarbejde til Nicolai Hansen, Jyske 
Bank. Brevet er fremlagt af Jyske Bank, som bilag X. Af brevet fremgår, at Nykredit 
har sendt oplægget på baggrund af de fra Jyske Bank modtagne dokumenter. Den 
20. maj 2008 fremsendte Nykredit lånetilbud til Jyske Bank med tilbud om lån til 
Storbjerg Erhverv (daværende AAB Elvagten 1 ApS). Som det fremgår indhentede 
Jyske Bank således lånetilbuddet fra Nykredit. 

Bemærk, at lånetilbuddet først blev fremlagt af advokat Philip Baruch som bilag Y 
ved processkrift A af 5. november 2018. Dette dokument er centralt i sagen, idet 
lånet aldrig blev hjemtaget og idet det er dette lån, som Jyske Bank har fastholdt, 
at der skulle være indgået en swapaftale for, dette uanset, at det har fremstået 
klart for Jyske Bank, at lånet aldrig blev hjemtaget og at lånetilbuddet var udløbet, 
jf. nærmere herom nedenfor. 

Jyske Bank fremlagde først bilag Y efter at Storbjerg Erhverv ved processkrift I af 
28. september 2018 opfordrede hertil med henvisning til, at Nykredit ved mail af 
18. oktober 2016 havde bekræftet, at lånet ikke eksisterede, jf. bilag 30.

3.20. Af lånetilbuddet fra 20. maj 2008 skal fremhæves følgende:

- Løbetid 20 år
- Hovedstol 4.328.000
- Variabel renteprocent pr. år. 5,0035
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- Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i: 
 Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039.

- Lånets restgæld refinansieres første gang med virkning fra den 1. januar 
2019. 

- Lånets prioritetsstilling: 
Kr. 4.328.000 Nykredit Realkredit A/S (tilbudt lån)

- Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008.

Det skal bemærkes, at der i bilaget fremlagt af Jyske Bank er lavet en markering i 
marginen ud for sætningen ”Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008”. 
Dette viser, at det var en deadline, som banken skulle være opmærksom på idet 
det er banken, der har lavet markeringen. Lånet blev ikke udbetalt den 20. 
november 2008. 

Det fremgår af side 3, at Lånets restgæld refinansieres første gange med virkning 
fra den 1. januar 2019. 

Det skal fremhæves, at projekt 1 blev kasseret og lånetilbuddet udløb som 
ubenyttet den 20. november 2008. Lånet blev således aldrig udbetalt.

3.21. Da lånet i henhold til tilbuddet skulle refinansieres fremsendte Nykredit ligeledes 
den 20. maj 2008 en refinansieringsaftale direkte til Storbjerg Erhverv. Carsten 
Storbjerg har ikke været i besiddelse af det underskrevne dokument, hvorfor det 
er fremlagt i ikke underskrevet version som bilag 149. 

Jyske Bank har først ved bilag Ø fremlagt den underskrevne refinansieringsaftale, 
hvor det fremgår, at det er underskrevet af Carsten Storbjerg den 10. juli 2008. 
Det fremgår også, at refinansieringsaftalen vedrører det som bilag Y fremlagte 
lånetilbud på DKK 4.328.000.

3.22. Øvrige aftaledokumenter er oplistet i stævningen side 2. Det skal bemærkes, at 
Jyske Bank lavede en byggekreditaftale den 9. juni 2008 med en kreditramme på 
DKK 1.800.000, bilag 55 til Storbjerg Erhverv – konto nr. 5050 135414-1. Denne 
konto tilhørte imidlertid et andet selskab, jf. bilag 56, som er den samme konto 
for EL Vagten A/S. Jyske Bank har således sammenblandet to selskaber til samme 
bank konto, hvilket Carsten Storbjerg først har kunne se den 16. august 2015.

3.23. Nicolai Hansen fra Jyske Bank foreslog, at Storbjerg Erhverv indgik en swapaftale, 
og ønskede at lave alle dokumenter til projekt 1, herunder swapaftale klar til 
underskrift den 10. juli 2008. Han forsikrede Carsten Storbjerg, at ingen af 
dokumenterne ville blive anvendt, såfremt lånet, på DKK 4.328.000, bilag Y, som 
var beregnet for projekt 1 ikke blev hjemtaget. Der henvises for så vidt angår 
forløbet den 10. juli 2008 til stævningen pkt. 2.4. og 2.5, idet det supplerende skal 
bemærkes, at Nicolai Hansen forklarede Carsten Storbjerg, at der ikke var ville 
være nogen forskel, uanset om renten steg eller faldt, hvilket var afgørende for 
Carsten Storbjergs accept af at indgå en renteswapaftale for realkreditlånet.

Det skal bemærkes, at på tidspunktet for stævningen, var Carsten Storbjerg og 
hans daværende advokat i den vildfarelse, at det realkreditlån på de DKK 
4.328.000, som renteswapaftalen skulle afdække renten på var hjemtaget, hvilket 
fremgår forudsætningsvis af stævningen. 

3.24. En række aftaledokumenter blev således udarbejdet af Jyske Bank og underskrevet 
for Storbjerg Erhverv den 10. juli 2008 på Jyske Banks initiativ til benyttelse 
såfremt projekt 1 blev gennemført og det hertil givne lånetilbud på DKK 4.328.000 
blev udnyttet og hjemtaget. Nicolai Hansen fra Jyske Bank forsikrede som nævnt 
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Carsten Storbjerg om, at ingen af de på mødet den 10. juli 2008 underskrevne 
dokumenter i relation til lånetilbuddet til projekt 1 ville blive anvendt, såfremt 
lånet ikke blev hjemtaget og udbetalt. 

Følgende dokumenter blev underskrevet den 10. juli 2008:

Aftale om handel med finansielle instrumenter

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter bilag 2, blev underskrevet 
af Carsten Storbjerg den 10. juli 2008. Aftalen har et samlet risikobeløb på DKK 
1.650.000. Aftalen blev underskrevet med det formål, at såfremt lånet på DKK 
4.328.000 blev hjemtaget, kunne der indgås aftale om renteswap for dette lån.  
Der er tale om en rammeaftale, som ikke medfører nogen betalingsforpligtelse 
eller gældsforhold.

Låneretten fremgår af kontoudtog for realisationskonto for Storbjerg Erhverv med 
valør fra den 11. juli 2008, bilag B. Bilag B må høre til den oprindeligt godkendte 
renteswap af 15. juli 2008 W015776. Da Jyske Bank gør gældende, at der skulle 
være godkendt en ny renteswap den 16. juli 2008 skal der foreligge en separat 
konto for denne, som Jyske Bank opfordres (15) til at fremlægge.

Pantebrev for pålydende lån DKKK 4.328.000

Pantebrevet er udstedt for lånet på DKK 4.328.000, serie 21E. Det fremgår, at 
lånets rente er variabel og pt. fastsat til 5,0035%, svarende til en nominel rente 
på 5,0978%. Carsten Storbjerg var alene i besiddelse af en ikke underskrevet kopi, 
fremlagt som bilag 141. Jyske Bank har først fremlagt det underskrevne pantebrev 
som bilag AC med processkrift A den 5. november 2018. Som det fremgår af 
lånetilbuddet til projekt 2, var dette pantebrev bortfaldet ved fremsendelsen af 
det nye lånetilbud, jf. bilag AG side 4 af 6. Bilag AG er ligeledes først fremlagt af 
Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018. Jyske Bank var i øvrigt 
bekendt med, at lånetilbud og pantebrev til projekt var bortfaldet, dels da det 
udløb den 20. november 2008 uden af være udbetalt, dels da projekt 1 blev 
kasseret, hvilket Jyske Bank var oplyst om, og dels, da Jyske Bank blev anmodet 
om at indhente et nyt lånetilbud til projekt 2 i 2009. 

Refinansieringsaftale – hovedstol DKK 4.328.000

Som beskrevet ovenfor under pkt. 3.19, fremlagt som bilag Ø. 

Samtykke- og garantierklæring – Nykredit - bilag 147 og bilag Z

Storbjerg Erhverv har fremlagt samtykke- og garantierklæringen som bilag 147. 
Carsten Storbjerg var ikke i besiddelse af det underskrevne dokument, men fik 
originale udleveret fra Nykredit på et møde den 11. oktober 2016. Det skal 
fremhæves, at det af originalen, som er det dokument, som Carsten Storbjerg 
underskrev den 10. juli 2008 fremgår, at Jyske Bank anmoder Nykredit om at 
udstede et lånetilbud til Storbjerg Erhverv med pant i matr. nr. 1 s Mørdrup By, 
Mørdrup. Samtykkeerklæringen blev underskrevet af Carsten Storbjerg til 
lånetilbuddet, bilag Y til projekt 1, som ikke blev gennemført.

Jyske Bank har først fremlagt den underskrevne version som bilag Z med 
processkrift A den 5. november 2018. Det skal bemærkes, at der i den fremlagte 
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version er rettet i matrikel nummeret, hvilket er sket efter Carsten Storbjergs 
underskrift. 

Som bilag 171 fremlægges samtykke- og garantierklæringen, som Carsten 
Storbjerg nu er kommet i besiddelse af, med Nykredit angivet som modtager øverst 
til venstre, som dokumenterer, at den er sendt til Nykredit med den angivne 
rettelse efter underskrift.

Jyske Bank opfordres (16) til at udlevere det original underskrevne dokument til 
nærmere undersøgelse samt til at redegøre for hvem der har foretaget rettelsen i 
dokumentet samt hvornår rettelsen er foretaget.

Uigenkaldelig fuldmagt, transport og håndpanteret i prioriteringsprovenu bilag 7

Som bilag 7 til stævningen er fremlagt det ikke underskrevne dokument, idet 
Carsten Storbjerg ikke var i besiddelse af dette på daværende tidspunkt. Det 
fremgår, at Storbjerg Erhverv giver ”Jyske Bank uigenkaldelig fuldmagt til at 
forlange lånet udbetalt, at modtage og kvittere for samt at realisere obligationer 
og/eller låneprovenu ifølge: Valuta/beløb: DK 4.328.000, Realkreditinstitut og 
lånetype: Nykredit, var. rente, refinansiering og konverterbart, Serie/afd: 
21E/20år. 

Den uigenkaldelige fuldmagt, som blev underskrevet den 10. juli 2008 vedrørte 
således det som bilag Y fremlagte lånetilbud sendt fra Nykredit til Jyske Bank. 
Lånetilbuddet udløb som anført den 20. november 2008 og blev aldrig hjemtaget.

Jyske Bank har som svar på den af Storbjerg Erhverv i stævningen angivne 
opfordring 1 fremlagt bilag K med henvisning til fuldmagten blev indgået den 10. 
juli 2008. Der er imidlertid rettet i dokumentet på side 1, således at der er indført 
et andet lån i dokumentet. Det et således ikke det samme som blev underskrevet 
den 10. juli 2008, jf. nærmere nedenfor under projekt 2. 

Fuldmagten til ralkreditlånet på DKK 4.328.000 Serie 21E var derfor udløbet den 
20. november 2008, hvor lånet ikke længere kunne udbetales.

Kautionserklæring – bilag Æ

Carsten Stobjerg skrev også under på kautionserklæring som selvskyldnerkautionist 
for lånet på DKK 4.328.000, serie 21E, som aldrig blev optaget. Dokumentet blev 
underskrevet til anvendelse forudsætningsvist, såfremt lånet på DKK 4.328.000 til 
projekt 1 blev udbetalt. Bilag Æ blev først fremlag af Jyske Bank med processkrift 
A den 5. november 2018. Kautionserklæringen er ugyldig, da lånet ikke blev 
udbetalt. 

Udbetaling af lån – bilag Å

Carsten Storbjerg underskrev blanket om udbetaling af lån, fremlagt af Jyske Bank 
som bilag Å i 2018. Anmodningen om udbetaling af lån var for lånet på DKK 
4.328.000, jf. lånetilbuddet fra Nykredit, bilag Y. Da lånetilbuddet udløb den 20. 
november 2008, låneprovenuet aldrig blev udbetalt og da projektet blev kasseret, 
kan Jyske Bank ikke anvende dokumentet som grundlag for noget andet lån. Det 
fremgår, at dokumentet er øremærket til lånetilbud bilag Y. Jyske Bank har 
anvendt dette dokument og underskrevet den 15/4 2009 efter udløbet af 
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lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y. 

Da det er Jyske Bank, der anmoder Nykredit om udbetalingen af lånet til en konto 
i Jyske Bank er Jyske Bank i sagens natur klar over, at lånet aldrig er udbetalt og 
Jyske Bank var klar over at Carsten Storbjerg havde anmodet om et nyt lånetilbud 
til projekt 2. 

En benyttelse af et dokument underskrevet den 10. juli 2008 til et lånetilbud som 
det fremgår på side 2, som var udløbet, og som banken underskriver den 15. april 
2009 kan ikke være i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis. Det 
er også i strid med aftalen mellem parterne og redelig bankforretning.

En hjemtagelse af det lånetilbud der var udløbet ville skjule at der var igangsat en 
renteswap den 16. juli 2008 til det ikke hjemtagede lån.

Kautionserklæring – bilag 5

Som bilag 5 til stævningen er fremlagt kautionserklæring, hvorefter Carsten 
Storbjerg hæfter som selvskyldnerkautionist for hvad Storbjerg Erhverv til enhver 
tid skylder Jyske Bank. 

Aftale om sikkerhedsstillelse – bilag 6A

Jyske Bank fik sikkerhed form af pant i ejerpantebrev ejet af Carsten Storbjerg på 
DKK 3.000.000 med pant i Carstens Storbjergs private bolig, Søvej 5, Hornbæk.

Bekræftelse af renteswap nr. WO15776 – 15. juli 2008 ref. WO15776999, bilag E s. 
4-6

3.25. Den 15. juli 2008 ringede en medarbejder fra Jyske Bank til Carsten Storbjerg med 
det formål at få Carsten Storbjerg til at godkende, at renten på det tilbudte lån 
til projekt 1, bilag Y, blev låst fast. Carsten Storbjerg blev oplyst, at det var 
magtpåliggende for Jyske Bank, at renten, som jo ville være variabel i henhold til 
lånetilbud, bilag Y, blev sikret ved at der blev lavet en swapaftale. 

Som det fremgår af side 2 i bekræftelsen (bilag E side 5), er renteswappen for 
lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y. Det fremgår, at 
den godkendte renteswap lukkes den 30. december 2008, jf. bilag 28 side 2. 

Carsten Storbjerg godkendte renteswappen betinget af at lånetilbuddet, bilag Y, 
blev hjemtaget og udbetalt. Dette blev udtrykkeligt aftalt med Nicolai Hansen og 
er også konsistent i forhold til at aftaledokumenterne blev underskrevet for 
lånetilbuddet til projekt 1 den 10. juli 2008. Det var således den renteswap, der 
blev bekræftet ved brev af 15. juli 2008, som Carsten Storbjerg godkendte til lånet 
til projekt 1. Dette har Jyske Bank også bekræftet i svarskriftet på side 6, hvor det 
fremgår, at der var telefonmøde den 15. juli 2008. Det er dog forkert, når Jyske 
Bank skriver at det var renteswappen fremlagt som bilag 1, der blev godkendt den 
15. juli 2008, da bilag 1 er dateret den 16. juli 2008 og er en ny renteswap og lavet 
uden godkendelse fra Carsten Storbjerg. Som det vil fremgå nedenfor har Jyske 
Bank undladt at fremlægge den aftalte renteswap af 15. juli 2008 og det er første 
ved svarskriftet den 10. september 2015, at der som en del af bilag E er vedlagt 
den renteswap, som blev godkendt telefonmødet den 15. juli 2008, jf. bilag E side 
4. På tidspunktet for stævningen var Carsten Storbjerg således ikke i besiddelse af 
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den bekræftelsen på den godkendte swapaftale af 15. juli 2008. 

Det skal supplerende bemærkes, at bilag E, side 4 og 5 var fjernet fra årsopgørelsen 
for 2008, bilag O.

Efterfølgende har Jyske Bank sendt en bekræftelse på en renteswap den 16. juli 
2008, bilag 1 med nr. WO15785. Denne bekræftelse refererer til samme lån DKK 
4.328.000 på side 2. Carsten Storbjerg godkendte aldrig denne swapaftale. 

Jyske Bank har i svarskriftet på side 6 anført, at Carsten Storbjerg ønskede at indgå 
den som bilag 1 fremlagte swapaftale. Dette er ikke korrekt, idet det er 
swapaftalen som bekræftet den 15. juli 2008, som Carsten Storbjerg bekræftede, 
jf. bilag E, side 4-6. På tidspunktet for indgivelse af stævningen i sagen den 18. 
juni 2015, var Carsten Storbjerg ikke i besiddelse af de relevante dokumenter, 
ligesom Carsten Storbjerg ikke var oplyst om, at det lån, som swappen blev aftalt 
til aldrig var udbetalt, herunder, at Jyske Bank havde benyttet dokumenter 
underskrevet den 10. juli 2008 til lånetilbud fremlagt som bilag Y som var udløbet 
til nyt lån og dermed som godkendelse af en swapaftale som aldrig var indgået 
eller godkendt af Storbjerg Erhverv.

Ved brev af 16. juli 2008 skrev Jyske Bank til Storbjerg Erhvervs, at renteswap nr. 
WO15776 blev lukket den 30. december 2008, jf. bilag 28. Det fremgår at 
forretningen blev lukket med 0 i gevinst. Det var denne swapaftale, som Carsten 
Storbjerg godkendte som bekræftet den 15. juli 2008, jf. bilag E side 4. 

Den for Storbjerg Erhverv godkendte renteswapaftale med nr. WO15776 for 
lånetilbud Y på DKK 4.328.000 var således lukket den 30. december 2008, jf. bilag 
28. Dette var naturligt, da det underliggende lånetilbud og pantebrev var udløbet 
den 20. november 2008 som uudnyttet, da projekt 1 blev kasseret. 

Lånetilbud DKK 4.328.000 – bilag Y, udløbet den 20. november 2008

3.26. Tilbuddet bilag Y bortfaldt som ikke hjemtaget den 20. november 2008. Som 
konsekvens heraf, bortfaldt de aftaler underskrevet den 10. juli 2008, som var 
indgået for lånet, dvs. fuldmagter og pantebrev, bilagene 147, Ø, Æ Å og Y.

3.27. Jyske Bank blev desuden informeret om, at lånetilbuddet, bilag Y og pantebrevet, 
bilag AC, var bortfaldet i forbindelse med Nykredits fremsendelse af nyt lånetilbud 
til Jyske Bank den 6. maj 2009, jf. bilag AG side 4, jf. nærmere nedenfor om 
projekt 2.

3.28. Jyske Bank var bekendt med, at projekt 1 blev kasseret og at lånet, som 
renteswapaftalen blev indgået for aldrig blev hjemtaget eller udbetalt. 

3.29. Renteswappen var dog verserende fra den 11. juli 2008 (og fortsat på tidspunktet 
for stævningen den 18. juni 2015) uanset at der ikke var udbetalt det lån i henhold 
til lånetilbuddet, som aftalen om renteswappen var tilknyttet. Aftalen om 
renteswap er således ugyldig idet der ikke kan indgås en aftale om en renteswap 
for et lån, der ikke eksisterer. 

3.30. Jyske Bank har i processkrift B, side 2 anført, at det bestrides, at swapaftaler 
indgås for et bestemt lån, hvorfor der ikke kan være en swapaftale for et lån, der 
aldrig er udbetalt. Jyske Bank har henvist til U.2016.3371H, som omhandlede 
spørgsmålet om en bankkundes hæftelse for swapaftalen, efter indfrielse af lån, 
som han havde indgået samtidig med swapaftalen. Hertil bemærkes, at der jo 
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netop var tale om et underliggende lån, som swapaftalen blev indgået for. 

I nærværende sag er der slet ikke noget lån. Hele formålet med og grundlaget for 
en swapaftale er at bytte renten på et underliggende lån, hvorved henvises til de 
med stævningen fremlagte bilag 8-17 og det i stævningen anførte. En renteswap 
er en aftale mellem to parter om at bytte strømme af rentebetalinger og 
forudsætter derfor, at der er et underliggende lån. 

Det skal i øvrigt fremhæves, at Carsten Storbjerg ikke underskrev nogen 
bekræftelse på renteswappen, således som det er sædvanligt, jf. dom af 12. 
februar 2014 afsagt af retten i Viborg, bilag 16, side 2, hvoraf det fremgår, at 
sagsøgeren i sagen underskrev bekræftelsen på den renteswap, som blev kendt 
ugyldig. 

Der henvises yderligere til artiklen fremlagt som bilag 14, hvoraf fremgår, at en 
renteswap primært bruges til at foretage renteafdækning af et underliggende 
variabelt forrentet lån. 

Derudover gøres det gældende, at Carsten Storbjerg alene godkendte en 
renteswap for det tilfalde, at lånet til projekt 1 blev hjemtaget, hvilket ikke sket. 
Allerede af disse grunde er renteswapaftalen bortfaldet og ugyldig. 

Da Jyske Bank på tidspunktet for indgivelsen af stævningen, konsekvent havde 
fastholdt, at det lån, jf. lånetilbud til projekt 1, bilag Y var udbetalt til Storbjerg 
Erhverv og at renteswappen knyttede sig til dette lån, med henvisning til både 
hovedstol på DK 4.328.000 og rente på 5,2%, og da Jyske Bank ikke ville svare på 
Carsten Storbjergs anmodninger om aktindsigt, var dette nødvendigvis 
forudsætningen for stævningen. 

De i stævningen anførte anbringender om ugyldighed på grund af mangelfuld 
rådgivning fastholdes. Jyske Banks rådgivning om renteswappen bestod i at Nicolai 
Hansen tegnede på et whiteboard og forklarede, at det ikke havde nogen betydning 
om renten steg eller faldt. Carsten Storbjerg havde den forståelse, at der var tale 
om en rentesikring og at han derfor ikke behøvede at bekymre sig om at renten 
steg eller faldt. Carsten Storbjerg fik desuden ikke rådgivning af sin daværende 
revisor, idet denne udtrykkeligt oplyste, at han ikke kunne rådgive om 
renteswapaftaler. Da Carsten Storbjerg havde oplyst at han ikke ønskede at 
spekulere i renten var han af den opfattelse af det ikke var relevant at få yderligere 
forklaring, da han jo ikke spekulerede i renten og da Nicolai Hansen havde 
bekræftet dette. Derfor var yderligere forklaring jf. bilag 19 ikke relevant. 

Først da Carsten Storbjerg i 2016 – efter indgivelse af stævning mod Nykredit fik 
bekræftelse på, at det lån, som Jyske Bank påstod var udbetalt, rent faktisk aldrig 
var udbetalt, var det muligt at gøre gældende, at der foreligger ugyldighed som 
følge af at det låne, som renteswappen blev godkendt for aldrig blev udbetalt. 
Nykredit bekræftede dette skriftligt den 18. oktober 2016, jf. bilag 28. 

Forud for indgivelsen af stævnigen mod Nykredit og Nykredits bekræftelse den 18. 
oktober 2016, på at lånet på DKK 4.328.000, som Carsten Storbjerg godkendte 
renteswappen af den 15. juli 2008 for, skrev Carsten Storbjerg til Jyske Bank, 
(blandt flere andre gange) den 24. april 2016, jf. bilag 156. Som det fremgår af 
brevet, beder Carsten Storbjerg om at få bekræftet om han har modtaget lånet i 
Nykredit, (lånetilbud bilag Y), som Jyske Bank har påstået gennem hele perioden. 
Carsten Storbjerg anmodede siden 2013 om aktindsigt, hvilket han ikke fik. 

Jyske Bank har således tilbageholdt oplysningen om, at lånet aldrig blev hjemtaget 
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og endog flere gange tværtimod oplyst, at lånet var hjemtaget. 

Projekt nr. 2 – grund på 2.875 m2 – bygning på 847 m2

3.31. Ultimo januar 2009 oplyste Carsten Storbjerg til Nicolai Hansen, Jyske Bank, at han 
var i gang med et nyt projekt vedr. udstykning af en grund på 2.875 m2 og opførelse 
af en bygning på 847 m2 i stedet for det først planlagte projekt 1. 
Udstykningsplanen fremgår af måleblad fremlagt som bilag 49. Budgettet, som blev 
gennemgået med Nicolai Hansen fra Jyske Bank er fremlagt som bilag 47. 

3.32. Den 23. marts 2009 gav Teknisk Forvaltning, Helsingør Kommune byggetilladelse 
til projekt 2, delareal af matr. nr. 1 ar, jf. bilag 50. 

3.33. Carsten Storbjerg anmodede Jyske Bank om nyt lånetilbud til projekt 2 den 1. april 
2009. Nicolai Hansen gennemgik budgettet med Carsten Storbjerg for det nye 
projekt fremlagt som bilag 47. Rettelserne med håndskrift i budgettet er lavet af 
Nicolai Hansen. Jyske Bank godkendte budgettet på vegne af Nykredit. Nykredit 
bekræftede dette over for Carsten Storbjerg på møde den 11. oktober 2016, jf. 
mødereferat bilag 116, side 8. På baggrund af budgettet anmodede Jyske Bank 
Nykredit om et nyt lånetilbud. 

3.34. Der blev ikke drøftet eller lavet aftale om en renteswapaftale for lånetilbud til 
projekt 2. Det forekommer at Jyske Bank heller ikke har bestridt dette. Tværtimod 
forekommer det, at Jyske Bank fastholder, at den godkendte renteswap er gyldig 
som følge af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y skulle være udbetalt, hvorfor 
renten på dette lån kunne byttes i henhold til renteswapaftalen, jf. processkrift 
A.

3.35. Herefter fremgår det at Jyske Bank – i stedet for at lave nye dokumenter for 
låneanmodningen til det nye lån benytter de gamle dokumenter for det første 
lånetilbud, som er udløbet. Ved brev af 15. april 2009 skrev Jyske Bank til Nykredit 
med anmodning om lånetilbud til udbetaling af DKK 4.328.000, jf. bilag AB. Dette 
lånetilbud var som anført udløbet den 20. november 2008. Bilag AB blev først 
fremlagt af Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018. 

3.36. Jyske Bank indhentede ikke underskrift fra Carsten Storbjerg på samtykke og 
garantierklæring til udstedelse af lånetilbud til projekt 2. Den samtykke- og 
garantierklæring, som Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 er fremlagt 
som bilag 147 og vedrørte lånetilbuddet til projekt 1, fremlagt som bilag Y. Dette 
bekræftes da også af Jyske Bank i processkrift A side 2 nederst, hvor den 
underskrevne erklæring er fremlagt som bilag Z. Erklæringen kan ikke gyldigt 
anvendes til andre lånetilbud og er ikke gyldig efter udløbet af lånetilbuddet bilag 
Y. 

Derudover er der ændret i dokumentet efter Carsten Storbjergs underskrift, og 
såfremt Jyske Bank har benyttet dokumentet, bilag Z, som grundlag for anmodning 
om udstedelse af lånet til projekt 2, tages der forbehold for at gøre gældende, at 
er der tale om dokumentfalsk, dels da der er ændret i dokumentet med den 
konsekvens, at det kan benyttes til andet end det oprindeligt aftalte ved Carsten 
Storbjergs underskrift, dels da dokumentet antageligt er anvendt til lånetilbud 2 
af Jyske Bank uden aftale med Storbjerg Erhverv.

3.37. Jyske Bank fik heller ikke underskrift på kautionserklæring for så vidt angår lån til 
projekt 2. Den kautionserklæring, som Jyske Bank først har fremlagt med 
processkrift A den 5. november 2018, bilag Æ, vedrører ligeledes udtrykkeligt 
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lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y, på DKK 4.328.000, serie 21E. Det samme gør 
sig gældende for så vidt angår refinansieringsaftalen, bilag Ø. Aftalerne kan 
således ikke gyldigt anvendes efter bortfald af lånetilbuddet, hverken til 
genansøgning om samme lånetilbud eller til nyt lånetilbud uden aftale med 
Storbjerg Erhverv.

3.38. Det forhold, at Jyske Bank den 15. april 2009 anmoder Nykredit om at hjemtage 
det lånetilbud på DKK 4.328.000, jf. bilag Y, som var udløbet den 20. november 
2008 dokumenterer, at Jyske Bank var vidende om, at lånet ikke var udbetalt på 
dette tidspunkt. Dette skal sammenholdes med at renteswappen var verserende 
fra den 11. juli 2008 – uden at der var optaget det underliggende lån, som 
renteswappen var godkendt for. 

3.39. Jyske Bank har fremsendt bilag AB til Nykredit uden Carsten Storbjergs vidende 
eller godkendelse, for det lånetilbud til projekt 1, som var udløbet. Meddelelsen 
til Storbjerg Erhverv af 15. april 2009 om at Jyske Bank havde bedt Nykredit 
hjemtage lånet på de DKK 4.328.000, bilag AA var således uden godkendelse eller 
fuldmagt fra Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg var ikke opmærksom på, at det 
var det lånetilbud, som var udløbet, som Jyske Bank forsøgte at hjemtage, jf. bilag 
AA. Dette var imidlertid heller ikke afgørende, da Nykredit fremsendte nyt 
lånetilbud til projekt 2 på andre vilkår, bilag AG, da det tidligere fremsendte 
lånetilbud var udløbet den 20. november 2008.

3.40. Dette fremgår med tydelighed af bilag Å, som blev underskrevet af Carsten 
Storbjerg for lånetilbud til projekt 1, bilag Y, den 10. juli 2008. Anmodningen om 
udbetalingen af låne tilbud Y er således anvendt af Jyske Bank uden fuldmagt eller 
godkendelse fra Storbjerg Erhverv, da det alene vedrørte lånetilbud til projekt 1, 
bilag Y, som var udløbet, hvilket Jyske Bank var bekendt med.

3.41. Jyske Bank skulle rettelig have anmodet om et nyt lånetilbud til projekt 2, på 
baggrund af det godkendte budget til en anden udstykning, hvilket var det med 
Carsten Storbjerg aftalte. Der var som anført ikke aftalt at der skulle indgås aftale 
om renteswap for det nye lånetilbud til projekt 2. 

3.42. Jyske Bank har således uden fuldmagt fra Carsten Storbjerg søgt at få Nykredit til 
at udbetale lånet som tilbudt til projekt 1 ved lånetilbud, bilag Y. Samtidig har 
Jyske Bank igangsat renteswap i juli 2008 baseret på at dette lån, uden at det var 
udbetalt.

3.43. Den 15. april 2009 hævede Jyske Bank DKK 66.400 for tinglysning af lånet, som 
ikke blev hjemtaget, jf. bilag 56 side 3. Det skal bemærkes, at der fr Jyske Banks 
side er sket sammenblanding af selskaberne, idet det af bilag 56, side 1 fremgår 
at kontoen tilhører EL Vagten A/S. Den 16. april 2009 hævede Jyske Bank DKK 
13.517,36 i provision for lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet af 20. maj 2008 
til projekt 1, jf. bilag Y, som var bortfaldet den 20. november 2008, jf. bilag 53.

Disse dispositioner er foretaget i ond tro, da Jyske Bank var bekendt med at 
lånetilbud og pantebrev var bortfaldet og da Carsten Storbjerg havde anmodet om 
lånetilbud til projekt 2, idet projekt 1 og det tilhørende lånetilbud var bortfaldet. 

Lånetilbud – projekt 2 - fra Nykredit til Jyske Bank, 6. maj 2009, lån DKK 4.300.000 
bilag AG

3.44. Den 6. maj 2009 fremsendte Nykredit lånetilbud til Jyske Bank med tilbud om lån 
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til Storbjerg Erhverv som et tilpasningslån i ejendommen Bybjergvej 43, 3060 
Espergærdet til projekt 2. 

Af lånetilbuddet fremgår blandt andet følgende:

Lånetype: Tilpasningslån F1 – kontantlån
Løbetid 20 år
Hovedstol: 4.300.000
Renteprocent pr. år: 2,9457

PÅ side 2/6 fremgår:

”Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i: 4,00% Nykredit serie 12 
Ead årgang 2010 fondskode 0977284.”

På side 3/6 fremgår:

”Lånet skal udbetales senest den 6. november 2009. 

Når nærværende lånetilbud udbetales, bortfalder alle andre alternative 
lånetilbud, der måtte eksistere på låneudbetalingstidspunktet.”

På side 4, sidste linje fremgår:

”Det tidligere fremsendte tilbud/pantebrev er hermed bortfaldet”.

Jyske Bank var således igen informeret om, at lånetilbuddet på DKK 4.328.000 og 
pantebrevet i tilknytning hertil var bortfaldet. 

3.45. Carsten Storbjerg var som anført på daværende tidspunkt ikke opmærksom på, at 
Jyske Bank ikke som aftalt havde anmodet om lånetilbud til projekt to som aftalt 
på baggrund af det med Nicolai Hansen gennemgåede tilbud, bilag 47. Men da 
Carsten Storbjerg modtog lånetilbuddet til projekt 2, fremgik det af tilbuddet, at 
det var et nyt tilbud, som aftalt med Jyske Bank til andre vilkår som anført ovenfor. 
Det fremgik som anført ligeledes, at det tidligere lånetilbud, bilag Y og pantebrev 
til projekt 1 var bortfaldet. 

3.46. Nykredit foranledigede, at pantebrevet for lånetilbuddet til projekt 1 blev 
kvitteret til aflysning af tingbogen den 6. maj 2009, jf. bilag AE. Dette i naturlig 
forlængelse af, at lånet på DKK 4.328000 ikke blev benyttet eller udbetalt og da 
det var bortfaldet som anført i lånetilbuddet af 6. maj 2009, bilag AG. Som 
anmelder er anført Jyske Bank, og der er underskrevet for Nykredit. Nykredit har 
i øvrigt tilbagebetalt de beløb, som uberettiget blev hævet fra Storbjerg Erhverv i 
den anledning. Jyske Bank oplyste ikke til Storbjerg Erhverv, at de havde låst 
renten fast ved en renteswap til et lånetilbud, som ikke blev hjemtaget. Derimod 
vælger Jyske Bank at handle som om og fastholde, at Storbjerg Erhverv har optaget 
lånet på DKK 4.328.000 jf. tilbud Y, til projekt 1, selvom det står klart, at det er 
et nyt lånetilbud til projekt 2 på andre vilkår og uden en aftale om renteswap.

3.47. Den 10. maj 2009 krævede Jyske Bank flere sikkerhedsstillelser fra Carsten 
Storbjerg. PÅ daværende tidspunkt havde Storbjerg Erhverv en bygge kredit på 
DKK 1.800.000 og et lån i grunden på DKK 2.400.000. Som oversigt over 
sikkerhedsstillelserne henvises til bilag 163.

3.48. Jyske Bank bad endvidere Carsten Storbjerg underskrive på et dokument om en 
låneret på DKK 1.800.000, bilag 3. Det skal bemærkes, at Carsten Storbjerg, som 
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var i gang med at forberede byggesagen til projekt 2, fik en stor mængde 
dokumenter til underskrift fra Jyske Bank. Da det af dokumentet fremgik, at der 
var tale om en låneret, tillagde Carsten Storbjerg ikke dette dokument nogen 
særlig betydning. Det fremgår af punkt 17 i dokumentet, at der kunne klages til 
pengeinstitutankenævnet, hvilket Carsten Storbjerg gjorde senere.

3.49. Den 11. maj 2009 bad Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på dokument om 
sikkerhedsstillelse, bilag 6. Det fremgår af dokumentet, at der gives pant i 
Ejerpantebrev næst efter DKK 4.328.000 Nykredit. Jyske Bank har fremlagt det 
underskrevne dokument som bilag H. Som anført var der ikke noget lån på DKK 
4.328.000 i Nykredit. Storbjerg Erhverv modtog først et lån på DKK 4.300.000 til 
projekt 2, jf. tilbuddet fra den 6. maj 2009 den 3. juli 2009. Der henvises yderligere 
til bilag 73. Som bilag 20 er fremlagt en tilbagetrædelseserklæring, som Carsten 
Storbjerg har anmodet Jyske Bank om aktindsigt i, da han ikke var klar over om 
den var underskrevet. Jyske Bank opfordres 17 til at fremlægge den underskrevne 
erklæring.

3.50. Den 19. maj 2009, efter modtagelsen af lånetilbuddet til projekt 2 af 6. maj 2009, 
bad Nicolai Hansen, Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på bilag 7, som 
oprindeligt var for lånetilbuddet til projekt 1 af 20. maj 2008, bilag Y. Nicolai 
Hansen lagde forsiden frem og spurgte om han kunne genbruge denne og ikke hele 
dokumentet, som var underskrevet på sidste side den 10. juli 2008. Jyske Bank har 
ved svarskriftet af 10. september 2015 fremlagt bilag K, uigenkaldelig fuldmagt, 
transport og håndpanteret i prioriteringsprovenu med angivelse af, at det var 
underskrevet den 10. juli 2008, således at det fremstår som om det var vedrørende 
det første lån på DKK 4.328.000 og ikke det andet lån på DKK 4.300.000 og ændret 
den 19. maj 2009. Som anført var det første lån aldrig udbetalt og på dette 
tidspunkt bortfaldet, hvilket har stået klart, da Nicolai Hansen jo ændrede 
dokumentet til at vedrøre lånetilbuddet til projekt 2 på DKK 4.300.000 og påførte 
teksten:

”DKK 4.300.000 .. (afløser kr. 4.328.000 som aflyses)”.

3.51. Jyske Bank godkendte tilbuddet til projekt 2, bilag AG på DKK 4.300.000. Carsten 
Storbjerg skrev under for Storbjerg Erhverv den 19. maj 2009 jf. bilag 51, at 
obligationerne kunne afregnes for lånet på DKK 4.300.000 til selskabets konto. 

3.52. Nykredit meddelte den 3. juli 2009 til Jyske Bank, at lånet på DKK 4.300.000 (jf. 
tilbuddet til projekt 2, bilag AG var udbetalt, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag 
AH. 

Det skal fremhæves, at Jyske Bank først ved processkrift A den 5. november 2018 
har fremlagt bilag AH med følgende forklaring på side 4 sidste afsnit:

”Som bilag AH fremlægges lånetilbud af 3. juli 2009 fra Nykredit Realkredit A/S. 
Som det fremgår af bilaget omhandlede dette lånetilbud også et F1 
rentetilpasningslån med en hovedstol på kr. 4.300.000. 
..”

Bilag AH er ikke som anført af Jyske Bank et lånetilbud. Overskriften på bilaget er 
”Udbetaling af lån” og det fremgår, at det er en meddelelse fra Nykredit til Jyske 
Bank om at det lån, som blev tilbudt til projekt 2 den 6. maj 2009, bilag AG, er 
udbetalt til konto nr. 5050 0001414093, som er Storbjerg Erhvervs konto hos Jyske 
Bank. Det fremgår at provenuet er DKK 4.270.525, som overføres til kontoen i Jyske 
Bank. 
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Beløbet på DKK 4.270.525 gik ind på kontoen i Jyske Bank den 6. juli 2009, jf. det 
af Jyske Bank fremlagte bilag AJ, som er kontoudtog for Storbjerg Erhvervs konto. 

Det skal bemærkes, at der ikke foreligger tilsvarende korrespondance og 
meddelelse af udbetaling af lånet i henhold til lånetilbuddet til projekt 1 på DKK 
4.328.000 jf. bilag Y, da dette lån aldrig blev hjemtaget og udbetalt. 

3.53. Realkreditpantebrevet på DKK 4.300.000, jf. lånetilbuddet til projekt 2, af 6. maj 
2009, bilag AG blev tinglyst den 22. maj 2009 med Nykredit Realkredit A/S som 
kreditor, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag AK. Lånet blev udbetalt den 6. juli 
2009, jf. bilag AJ. Det skal fremhæves, at det af bilag AK fremgår, at matrikel 
nummeret er 1 ay og arealet 2.875 m2., som er det godkendte og realiserede 
projekt 2. 

Dermed bliver det også relevant, at Storbjerg Erhverv stiller spørgsmål til den 
rettelse, der er lavet i matrikel nummeret på bilag Z, efter at Carsten Storbjerg 
skrev under på dette den 10. juli 2008 til anvendelse for lånetilbuddet til projekt 
1. En rettelse i matrikel nummeret kan medføre at dokumentet kan få et videre 
anvendelsesområde, jf. at lånet til projekt 2 tinglyses på et andet 
matrikelnummer. Uanset den efterfølgende rettelse og mulige benyttelse af 
dokumentet fastholdes, at det alene kunne anvendes til projekt 1, som det blev 
underskrevet for.

3.54. Når Jyske Bank i processkrift B af 20. marts 2019 på side 2, næstsidste og sidste 
afsnit anfører at:

”Dernæst bemærkes det, at swapaftalen blev indgået med Storbjerg Erhverv på 
baggrund af de oplysninger, som Jyske Bank modtog fra henholdsvis Storbjerg 
Erhverv og Nykredit. Som der tillige er redegjort for i processkrift A var 
pantebrevet på kr. 4.328.000 tinglyst, ligesom alle øvrige ekspeditioner i 
forbindelse med udbetalingen gennemført.

Jyske Bank har fortsat ikke kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S 
efterfølgende valgte at lade pantebrevet aflyse i stedet for at udbetale lånet, 
ligesom Jyske Bank ikke har kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S 
efterfølgende tinglyste og udbetalte et lån til Storbjerg Erhverv på kr. 4.300.000.
..”

Er dette i direkte modstrid med de faktuelle oplysninger som gennemgået ovenfor. 

Samtidig er det anførte en bekræftelse på det som var aftalt, nemlig at Carsten 
Storbjerg på vegne af Storbjerg Erhverv godkendte en renteswap for lånetilbuddet 
på DKK 4.328.000 til projekt 1, jf. bilag Y. Det har således stået klart, at aftalen 
om rentebytte for tilbuddet på DKK 4.328.000 med rente 5,32% var bortfaldet idet 
aftalen om renteswap alene vedrørte dette lånetilbud, som var udløbet og 
bortfaldet. 

Som anført fremgik det af lånetilbuddet sendt til Jyske Bank fra Nykredit den 6. 
maj 2009 til projekt 2, at det tidligere lånetilbud og pantebrevet var bortfaldet. 
Derudover rettede Nicolai Hansen på side 1 i bilag 7, som var underskrevet for 
lånetilbuddet på DKK 4.328.000, således at det blev anvendt den 19. maj 2009 til 
udbetaling af lånet på DKK 4.300.000 jf. lånetilbuddet til projekt 2 af 6. maj 2009, 
bilag AG. Jyske Bank modtog brev om udbetaling af lånet til projekt 2 den 3. juli 
2009 og har aldrig modtaget brev om udbetaling af lånet til projekt 1. Der henvises 
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i øvrigt til det ovenfor anførte. 

Det skal fremhæves, at aflysningen af pantebrevet, som Jyske Bank har fremlagt 
som bilag AE er i direkte forlængelse af, at lånetilbud og pantebrev for lånet på 
DKK 4.328.000 var bortfaldet, hvilket var oplyst til Jyske Bank den 6. maj 2009, jf. 
bilag AG. Når Jyske Bank aktivt anmoder om at få lånet til projekt 2 på DKK 
4.300.000 udbetalt, jf. bilag K efter at have modtaget lånetilbuddet og 
meddelelsen om bortfald af tidligere lånetilbud på DKK 4.328.000 kan det ikke lade 
sig gøre, at Jyske Bank er i uvidenhed om at lånet på DKK 4.328.000, som der blev 
godkendt en renteswap for aldrig blev hjemtaget og udbetalt. Nicolai Hansen har 
påført teksten 

”DKK 4.300.000 .. (afløser kr. 4.328.000 som aflyses)” på bilag K.

Jyske Bank har aldrig modtaget beløbet fra Nykredit, således som det er tilfældet 
med lånet på DKK 4.300.000.

Det er Jyske Bank, der har gennemgået budgetterne for projekt 1 og projekt 2 og 
godkendt projekt 2 på vegne af Nykredit og herefter modtaget lånetilbuddet for 
projekt 2. Storbjerg Erhverv har ikke bibragt Jyske Bank nogen oplysninger om at 
lånetilbuddet for projekt 1 skulle have været udbetalt – tværtimod har Carsten 
Storbjerg i tæt dialog med Nicolai Hansen, som gennemgik budgetterne oplyst at 
projekt 1 blev kasseret og anmodet om lånetilbud til projekt 2. 

3.55. Nykredit har aflyst pantebrevet jf. bilag AF, som Jyske Bank uden fuldmagt fra 
Storbjerg Erhverv havde tinglyst. Carsten Storbjerg skrev alene under på bilag AC 
den 10. juli 2008 for det tilfælde at lånetilbuddet til projekt 1 af 20. maj 2008, jf. 
bilag Y blev udnyttet og udbetalt. Som anført var bekræftede Nicolai Hansen, at 
dokumenterne herunder pantebrevet ikke ville blive brugt, såfremt lånet til 
projekt 1 ikke blev hjemtaget og udbetalt. Jyske Bank har uden fuldmagt hertil og 
efter udløb og bortfald af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y og bortfald af 
pantebrevet tinglyst pantebrevet på DK 4.328.000, variabel rente, serie 21E, jf. 
lånetilbud Y og hævet tinglysningsgebyr på DKK 66.400 den 15. april 2009, jf. bilag 
56 side 3. 

3.56. Den 28. maj 2009 skrev Jyske Bank under på en garanti fra Nykredit på lånebeløbet 
på DKK 4.300.000, jf. lånetilbud til projekt 2, bilag AG. Lånet blev som anført 
hjemtaget den 3. juli 2009 og betalt til kontoen i Jyske Bank den 6. juli 2009. 

3.57. Den 8. juli 2009 skrev Casper Dam Olsen, Jyske Bank en mail til Carsten Storbjerg 
om at det i det byggebudget for projekt 2, bilag 47, som Jyske Bank havde 
godkendt manglede rente, provisioner og tinglysningsomkostninger, jf. bilag 48. 
Carsten Storbjerg har efterfølgende ved møde med Nykredit den 11. oktober 2016 
fået oplyst, at Jyske Bank selv godkendte byggebudgettet uden fremsendelse af 
dette til Nykredit, jf. mødereferat bilag 116 pkt. 10. Jyske Bank burde have oplyst 
Carsten Storbjerg om disse omkostninger skulle indgå i budgettet i forbindelse med 
låneansøgning. Storbjerg Erhverv kommer på dette tidspunkt i et 
afhængighedsforhold til Jyske Bank, som har undladt at medvirke til at oplyse 
bankens provisioner og renter mv., i forbindelse med gennemgangen og 
godkendelsen af budgettet. 

Carsten Storbjergs sygdom den 26. november 2009 og forløbet herefter

3.58. Carsten Storbjerg blev alvorligt syg på grund af en hjerneblødning den 26. 
november 2009. Carsten Storbjergs ægtefælle informerede Nicolai Hansen om 
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dette den 26. november 2009. Som dokumentation henvises til bilagene 142 – 146, 
der bl.a. viser, at Carsten Storbjerg blev hasteindlagt den 2. december 2009 med 
hjerneblødning og 13. december efter kraftigt epilepsianfald.

3.59. Den 30. december 2009 krævede Jyske Bank yderligere sikkerhedsstillelse, jf. bilag 
J. 

3.60. Den 19. februar 2010, mens Carsten Storbjerg er plaget af alvorlig sygdom skrev 
Nicolai Hansen til Storbjerg Erhverv, og opgjorde finansieringsbehovet, jf. bilag 
29A. Derudover opgjorde Nicolai Hansen låneoversigt således:

”Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6, aktuelt ca. 1,7% + bidrag 0,8%
..
Fastrentebytte 4.328.000 kr. Fast rente 5,32%.” 

Dette er i direkte modstrid med sandheden, jf. det ovenfor anførte, hvoraf 
fremgår, at Nicolai Hansen var vidende om, at lånetilbuddet bilag Y og den dertil 
hørende renteswap var bortfaldet – dette uanset at Jyske Bank gør gældende, at 
der var indgået en ny renteswap den 16. juli 2008 også til tilbud Y – og dermed i 
princippet to swapaftaler. 

3.61. Omkring juli 2010 underskrev Carsten Storbjerg på ”Dokumentation for rådgivning 
om lån med sikkerhed i fast ejendom”, hvoraf fremgår at han har optaget lån med 
sikkerhed i fast ejendom 1-3 gang inden for de sidste 10 år og at han ønsker høj 
sikkerhed for lånets ydelser og stor sikkerhed for beskyttelse af boligens friværdi 
ved rentestigning. Det fremgår videre, at Carsten Storbjerg ikke har nogen planer 
om at indfri/ekstraordinært afvikle lånet, jf. bilag 102.

3.62. Som følge af at Jyske Bank ikke havde oplyst til Carsten Storbjerg at omkostninger 
og provisioner skulle medtagets i budgettet, bilag 47, i forbindelse med 
låneanmodning, var Storbjerg Erhverv nødsaget til at optage yderligere lån til 
byggesagen i oktober 2010, jf. bilag 103.

3.63. Den 26. oktober 2010 skrev Nicolai Hansen til Storbjerg Erhverv, jf. bilag 62 med 
overskriften ”Styr på aftalerne”. Carsten Storbjerg var ikke klar over, at Storbjerg 
Erhverv ikke havde lånt de DKK 4.328.000, jf. også den tidligere korrespondance, 
hvor Jyske Bank oplyste til Carsten Storbjerg, at han havde lånt beløbet. Jyske 
Bank overvejer, at byggegrunden skal sælges. Det fremgår, at renten er låst fast i 
ejendommen via et rentebytte. Endvidere er forhåndsgaranti DKK 4.300.000 
forlænget ti 1. februar 2011. Det fremgår videre, at såfremt garantien over for 
Nykredit ikke frigives inden den 1. februar 2011 etableres følgende sikkerheder: 
pant i anparterne i Storbjerg Erhverv, virksomhedspant DKK 500.000 i El-Vagten 
A/S samt forhøjelse af ejerpantebrev i Bybjergvej 43 med DKK 500.000.

3.64. Den 28. oktober 2010 bad Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på endnu en 
aftale om handel med afledte finansielle instrumenter, der giver en 
ramme/låneret på DKK 2.100.000. Det fremgår, at der kan klages til 
Pengeinstitutankenævnet af pkt. 17 i aftalen.

3.65. Carsten Storbjerg var stadig alvorligt syg, jf. bl.a. bilag 144, idet han har svært 
ved at håndtere stress, har glemsomhed og nedsat belastbarhed. Dette fremgår 
også af korrespondancen med Jyske Bank. Som følge af sin tilstand er Carsten 
Storbjerg ikke klar over, at lånet på DKK 4.328.000 aldrig er udbetalt og at 
renteswappen derfor ikke er gyldig som en direkte følge heraf. 

3.66. Den 10. februar 2011 krævede Jyske Bank sikkerhed i anparterne i Storbjerg 
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Erhverv, jf. bilag 91. Carsten Storbjerg har forgæves søgt oplyst fra Jyske Bank om 
denne sikkerhed er etableret. Jyske Bank opfordres 18 derfor til at oplyse og 
dokumentere om dette er tilfældet.

3.67. Fra Nykredit modtog Carsten Storbjerg den 15. februar 2011 opgørelse over 
hovedstol og restgæld for hovedstolen på DKK 4.300.000, jf. bilag 130. Jyske Bank 
har taget provision af hovedstolen på DKK 4.300.000 og ikke restgælden, som 
hovedstolen løbende er nedbragt med. Restgælden var 3.985.724 den 15. februar 
2011.

3.68. Efter et møde i Jyske Bank den 21. februar 2011 krævede Jyske Bank yderligere 
sikkerheder fra Carsten Storbjerg. Carsten Storbjerg afleverede et håndskrevet 
brev til Casper Dam Olsen, Jyske Bank i marts 2011, hvor han blandt andet skrev 
at han bad banken vise hensyn, da han ikke kunne klare pres, jf. bilag 128.

3.69. Da Carsten Storbjerg ikke havde modtaget kopi af kontoudskrifter for Storbjerg 
Erhverv konto 5050 135414-1, bad han i april 2011 om at modtaget kopier heraf. 
Carsten Storbjerg fik udleveret poseringsoversigt til internt brug uden saldo, jf. 
bilag 54. Det fremgår heraf, at der den 15. og 16. april 2009 blev hævet 
tinglysningsgebyr med DKK 66.400 og låneformidlingsgebyr med DKK 23.517,36 for 
det pantebrev, som var bortfaldet og det lån, der aldrig blev hjemtaget, jf. bilag 
Y. 

3.70. Jyske Bank krævede herefter at Carsten Storbjerg skulle sætte byggegrunden til 
salg efter mundtlige drøftelser. Dette krav understøttes af korrespondancen, jf. 
bilagene 62-69.

3.71. Jf. bilag 63 krævede Casper Dam Olsen, at grunden blev sat til salg hos mægler 
inden den 1. maj 2011. I maj 2011 tog Jyske Bank virksomhedspant på DKK 400.000 
og krævede omkostninger herved, jf. bilag 161.

3.72. Den 26. maj 2011 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg, at grunden skulle 
sættes til salg ved mægler senest den 1. juli 2011 og at Jyske Bank skulle have 
kopi af formidlingsaftalen. Jyske Bank hævede samtidig garantiprovisionen fra 
1,5% til 3%. Jyske Bank har desuden hævet provisionen af hovedstolen og ikke af 
det nedskrevne beløb. For at få et bedre salg fremsendte Carsten Storbjerg forslag 
om udstykning i tre grund med 3 mindre bygninger, jf. bilag 139, således at grunden 
kunne sælges i mindre stykker, hvilket Jyske Bank afviste. 

3.73. Den 29. juni 2011 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg med oversigt over 
de stillede sikkerheder, jf. bilag 93. Som følge af kravet om salg af grunden og 
brug af mægler blev Storbjerg Erhverv påført udgifter til Nybolig Erhverv, jf. bilag 
152.

3.74. Carsten Storbjerg anmodede Jyske Bank om at garantibeløbet for lånet på DKK 
4.300.000 blev nedsat til de ca. DKK 3.850.000 som gælden var nedbragt med. Der 
blev løbende afdraget jf. bilag 110.  Casper Dam Olsen svarende, at han havde 
spurgt Nykredit om at de kunne nedskrive garantien til restgælden den 12. august 
2011, jf. bilag 109. Carsten Storbjerg har efterfølgende fået oplyst fra Nykredit, 
at de aldrig havde modtaget denne forespørgsel, jf. bilag 116, pkt. 6. Jyske Bank 
satte provisionen yderligere op til 3,5%.

3.75. Den 4. november 2011 krævede Jyske Bank at Carsten Storbjerg udleverede kopi 
af formidlingsaftaler og salgsbudgetter for grund og privat ejendom, jf. bilag 65. 

3.76. Nykredit krævede betaling af DKK 815.000 til nedbringelse af garantien for 
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forhåndslånet den 13. december 2011, jf. bilag 131. Endvidere bad Jyske Bank 
Carsten Storbjerg om at kontakte Helsingør Kommune for et evt. tilbagesalg af 
grunden, jf. bilag 66. Nedbringelsen skete først den 15. marts 2012, jf. bilag 136. 
I mellemtiden hævede Jyske Bank 3,5% i provision af de allerede nedbragte DKK 
400.000, jf. bilag 132 og bilag 53. Bidraget blev sat op til DKK 18.276, jf. bilag 130, 
side 2.

3.77. Som bilag 110 er fremlagt oversigt over nedbringelse af hovedstolen på lånet på 
DKK 4.300.000. Jyske Bank krævede nedbringelse med DKK 299.000 og krævede en 
rente på 9,25%. Samtidig hævede Jyske Bank fortsat 5,32% rente i henhold til 
renteswappen, som var bortfaldet. 

3.78. Den 11. januar 2012 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg, jf. bilag D, da 
Carsten Storbjerg havde stillet spørgsmål vedrørende renteswappen. Casper Dam 
Olsen forklarede, at det bagvedliggende lån blev ændret efter oprettelsen af 
renteswappen. Carsten Storbjerg som stadig var syg forstod ikke sammenhængen 
da der ikke var tale om en ændring af et bagvedliggende lån som anført af Jyske 
Bank. Carsten Storbjerg var bragt i den vildfarelse, at der var et oprindeligt 
bagvedliggende lån, jf. lånetilbuddet til projekt 1 på DKK 4.328.000, som jo som 
dokumenteret ovenfor aldrig var hjemtaget. Carsten Storbjerg handlede i tillid til 
Jyske Bank, jf. bilag 119. For så vidt angår Carsten Storbjergs sygdom, som Jyske 
Bank medarbejderne var bekendte med, henvises til bilag 145. 

Krav om salg af byggegrund - provenu

3.79. På baggrund af kravet om salg af byggegrunden fra Jyske Bank blev grunden solgt 
til Helsingør Kommune den 2. maj 2012, jf. bilag 72. Jyske Bank nægtede at 
medvirke til afslutning af handlen og at modtage provenuet, som er normalt i 
forbindelse med bankens medvirken i forbindelse med salg af fast ejendom. 
Betalingen sket til Nykredit den 16. december 2012, jf. bilag 78.

3.80. Jyske Bank fik underskrevet salgsfuldmagter for salg af Bybjergvej 43 og Carsten 
Storbjergs private ejendom, jf. bilagene 94 og 94A. Carsten Storbjerg har flere 
gange anmodet Jyske Bank om at tilbagelevere de originale fuldmagter, hvilket 
ikke er sket. Jyske Bank opfordres 19 derfor til at udlevere de originalt 
underskrevne fuldmagter.

3.81. Jyske Bank krævede således grunden solgt, hvilket Carsten Storbjerg grundet sit 
afhængighedsforhold til banken ikke kunne undslå sig. Herefter nægtede Jyske 
Bank at modtage salgsprovenuet og nedskrive gælden og den efter Jyske Banks 
påståede ”overliggende” swap aftale. Provenuet indgik den 16. december 2015, 
jf. bilag 78 mens grunde blev solgt den 2. maj 2012, jf. bilag 72. I den 
mellemliggende periode betalte Storbjerg Erhverv 3 % alene i bidrag til Nykredit 
samtidig med at Jyske Bank hævede rente med 5,32% af beløbet. Jyske Bank har 
derved påført Storbjerg Erhverv et tab fra det tidspunkt, hvor Jyske Bank ikke ville 
modtage provenuet. Da beløbet endelig blev modtaget af Nykredit, som jo ikke var 
Storbjerg Erhvervs bank, og derfor undtagelsesvis havde oprette en 
deponeringskonto for modtagelse af provenuet, jf. bilag 75 side 8 og 9 samt bilag 
76. Der henvises supplerende til bilagene 68, 77, 111, 140, og 159. 

Carsten Storbjerg var som anført fortsat alvorligt præget af sygdom under forløbet.

Der tages forbehold for at forhøje påstandsbeløbet med dette tab, jf. opgørelsen 
i bilag 160.
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3.82. I juni 2013 krævede Jyske Bank afvikling af Carsten Storbjergs konti i Jyske Bank, 
jf. bilag 74 og 74 A, dette på trods af, at Carsten Storbjerg overholdt sine 
forpligtelser. Carsten Storbjerg kontaktede advokat Søren Narv Pedersen, som 
skrev til Jyske Bank om afvikling den 28. juni 2013, jf. bilag 21. Jyske Bank oplyste 
ikke, at lånet på DKK 4.328.000 som renteswapaftalen var indgået for aldrig var 
udbetalt, hvorfor advokaten var af den opfattelse, at der var en aftale om 
renteswap. 

3.83. Den 28. august 2013, hvor Carsten Storbjerg er i bedring skrev han til Nykredit og 
bad om aktindsigt i lånetilbud, jf. bilag 113. Nykredit afviste at give oplysninger 
og til sidst var Carsten Storbjerg nødsaget til at indgive stævning mod Nykredit for 
at få oplysninger om lån hos Nykredit. Herefter afholdes møde med Nykredit, jf. 
bilag 116 i oktober 2016, hvor Nykredit bekræfter, at der aldrig blev udbetalt lån 
på DKK 4.328.000 til projekt 1, jf. bilag Y. Dette blev også bekræftet skriftligt af 
Nykredit ved mail af 18. oktober 2016, jf. bilag 28. 

3.84. Carsten Storbjerg har adskillige gange siden 2013 anmodet Jyske Bank om 
aktindsigt, som er blevet afvist. Som bilag 156 er fremlagt brev af 24. april 2016, 
hvor Carsten Storbjerg anmoder om at få oplyst, om lånet på DKK 4.328.000 er 
hjemtaget. 

3.85. Jyske Bank spærrede alle konti i 2013 og 2014, jf. bilag 97 og 165. 

3.86. Da Carsten Storbjerg havde kontakte advokat Søren Narv Pedersen indgav han 
klage over Jyske Bank til Pengeinstitutankenævnet den 24. oktober 2013, jf. bilag 
22. Klagen blev afvist og afvisningen blev indbragt for Pengeinstitutankenævnet 
den 25. november 2013, jf. bilag 24. Klagen blev endeligt afvist den 18. juni 2014, 
med henvisning til, at den vedrørte erhvervsmæssige forhold, jf. bilag 23. 

3.87. Som nyt bilag 172 fremlægges email fra Carsten Storbjerg af 18. august 2015 om 
at få adgang til Storbjerg Erhvervs konto, da han ikke havde modtaget 
kontoudskrifter. 

3.88. Uden svar fra Jyske Bank og da Nykredit havde bekræftet, at der ikke var 
hjemtaget det for renteswappen godkendte lån var Carsten Storbjerg derfor først 
efter indgivelsen af stævningen i stand til at gøre ugyldighed gældende, som følge 
af, at lånet ikke var hjemtaget og at der derfor aldrig har været en renteswap.

3.89. Carsten Storbjerg har flere gange skrevet til ledelsen, bestyrelse og direktion i 
Jyske Bank og bedt om at få dokumentation for hjemtagelsen af lånet på DKK 
4.328.000. Der henvises til bilagene 79 til 88 samt 99, 100, 134 og 169. Der 
fremlægges som bilag 173 kopi af brev af 30. april 2017 til direktionen. Der tages 
forbehold for at rejse ansvar mod de deri nævnte ledelsesmedlemmer i forbindelse 
med at Jyske Bank har taget betalinger for en renteswap på baggrund af et lån der 
ikke var hjemtaget, hvilket Jyske Bank var vidende om. 

3.90. Det gøres gældende, at der ikke foreligger passivitet eller forældelse, da Jyske 
Bank har givet forkerte oplysninger til Carsten Storbjerg og på trods af flere 
opfordringer hertil ikke har berigtiget dette. Først i oktober 2016 var det endeligt 
bekræftet, at lånet som renteswappen blev godkendt til ikke var hjemtaget, 
hvorfor ugyldighed som følge heraf først kunne gøres gældende herefter. 

3.91. Dernæst gøres det gældende, at Jyske Bank har udnyttet Carsten Storbjergs 
sygdom og påført Storbjerg Erhverv tab i perioden.

3.92. Der tages forbehold for yderligere påstande og anbringender. 
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Bilag der påberåbes:

Bilag 1 – 168, som fremlagt i sagen.

Bilag fremlagt med dette processkrift:

169 Foreløbigt afsluttende processkrift
170 Udskrift salg ejendomme og advokatrepræsentation
171 Samtykke og garantierklæring - Nykredit
172 Mail af 18. august 2015 til Jyske Bank
173 Brev til direktionen Jyske Bank af 30. april 2017

København d. 4. maj 2020

Claes Hahn Balle
Advokat (L)
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PROCESSKRIFT D 
 

 

BS 402/2015-VIB Storbjerg Erhverv ApS 

CVR-nr. 27374476 

Bybjergvej 43 

3060 Espergærde 

(Advokat Claes Hahn Balle) 

 

mod Jyske Bank A/S 

CVR-nr. 17616617 

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg 

(Advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen) 

 

Storbjerg Erhvervs processkrift III giver ikke Jyske Bank anledning til at ændre eller frafalde de 

i sagen nedlagte påstande eller anbringender.  

 

 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER 

 

Nærværende sag omhandler den som bilag 1 fremlagte swapaftale, og den rådgivning, som Stor-

bjerg Erhverv modtog.  

 

Siden Storbjerg Erhvervs anlæggelse af nærværende sag har domstolene truffet en række afgø-

relser vedrørende swapaftaler og indgåelse heraf, hvorfor det er Jyske Banks opfattelse, at rets-

stillingen er afklaret på området, herunder særligt i forhold til spørgsmålet om forælde lse og 

passivitet. 
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Sagens hovedtemaer er, om det påståede krav, som Storbjerg Erhverv har fremsat overfor Jyske 

Bank, er forældet eller fortabt ved passivitet forud for sagens anlæggelse, og  såfremt kravet ikke  

er forældet eller fortabt ved passivitet, da skal retten tage stilling til, om Jyske Bank har ydet 

ansvarspådragende rådgivning i forbindelse med indgåelsen af swapaftalen.  

 

Det er Jyske Banks overordnede anbringender, at Anders Dolmers påståede krav er forældede 

og/eller fortabt ved retsfortabende passivitet, ligesom Jyske Banks rådgivning af Storbjerg Er-

hverv ikke har været ansvarspådragende.   

 

Angående Storbjerg Erhvervs bemærkninger i processkrift III om, at Jyske Bank skulle have 

tilbageholdt dokumenter i sagen eller have rettet i dokumenter i sagen, da afvises dette. 

 

Om baggrunden for Storbjerg Erhvervs afgivelse af processkrift III henvises til det anførte i for-

bindelse med aflysningen af hovedforhandlingen den 30. september og 1. oktober 2019 samt 

genoptagelsen af sagens forberedelse.  

 

Generelt bemærkes det omkring Storbjerg Erhvervs gengivelse af hændelsesforløbet , at dette 

delvist bestrides, ligesom det fastholdes, at der er indgået en bindende og gyldig swapaftale med 

Storbjerg Erhverv, som Storbjerg Erhverv er forpligtet af . Storbjerg Erhverv har tillige ageret i 

henhold til swapaftalen siden dennes indgåelse, idet Storbjerg Erhverv løbende har foretaget 

betaling af renteudvekslingerne i swapaftalen, ligesom Storbjerg Erhverv løbende har stillet 

supplerende sikkerhed overfor Jyske Bank i forbindelse med udviklingen af swapaftalens mar-

kedsværdi. Derudover har Storbjerg Erhverv løbende indgået nye aftaler om handel med afledte 

finansielle instrumenter vedrørende swapaftalen. Generelt henvises til det tidligere anførte om-

kring Storbjerg Erhvervs viden og kendskab til forhold vedrørende swapaftalen, som burde have 

givet anledning til at reagere, hvis og såfremt Storbjerg Erhverv mente, at denne ikke var for-

pligtet af den indgåede swapaftale.  

 

Om baggrunden for størrelsen af hovedstolen på swapaftalen og hjemtagelsen af  lånet henvises 

til det anførte i processkrift A. Om swapbekræftelserne henvises til det i svarskriftet anførte 

vedrørende opfordring 11 samt de fremlagte bilag  

 

Som det fremgår af processkrift A og de fremlagte bilag har Storbjerg Erhverv på intet tidspu nkt 

gjort indsigelser mod lånets størrelse eller hovedstolen på swapaftalen. Dernæst bemærkes det, 

at det af Nykredit Realkredit tinglyste pantebrev på kr. 4.300.000 benyttede den tinglysningsaf-

gift, som allerede var blevet betalt og medfinansieret i det t idligere tinglyste pantebrev på kr. 

4.328.000. Havde pantebrevet på kr. 4.328.000 ikke være tinglyst, skulle hovedstolen på det 

efterfølgende pantebrev have været det større , således at det udbetalte beløb kunne have dækket 

tinglysningsafgiften.  
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Uanset om Storbjerg Erhverv betragter disse projekter som forskellige, så må det lægges til 

grund, at finansieringssummen var den samme, ligesom Storbjerg Erhverv ønskede at sikre ren-

ten på finansieringen med en renteswap. Storbjerg Erhverv har tillige i processk rift III, pkt. 

3.23, anført, at det var afgørende for Storbjerg Erhvervs tiltrædelse af swapaftalen, at Storbjerg 

Erhvervs betalinger i henhold til swapaftalen var faste, uanset om renteniveauet steg eller faldt. 

Henset til at swapaftalen er med fast rente for Storbjerg Erhverv, har Storbjerg Erhverv fået sik-

kerhed for renten, uanset rentestigninger og -fald i markedet.  

 

Dernæst bemærkes det, at nærværende sag alene handler om, hvorvidt Storbjerg Erhverv er bun-

det af swapaftalen. Sagen omhandler ikke de øvrige forhold, som anføres i processkrift III. Som 

følge heraf er det tillige Jyske Banks opfattelse, at de bilag, som omhandler øvrige forhold, er 

uden relevans for sagen og dermed skal udgå.  

 

Storbjerg Erhvervs betragtninger i processkrift III vedrørende aftale om handel med afledte fi-

nansielle instrumenter (serviceaftaler) samt realisationskontoen bestrides. Den fremlagte reali-

sationskonto udviser swapaftalens markedsværdi, hvilket tillige fremgår af svarskriftet . Det af-

vises således, at realisationskontoen skulle udvise låneretten, som anført af Storbjerg Erhverv i 

processkrift III.    

 

Vedrørende Storbjerg Erhvervs betragtninger om bilag Z bemærkes det, at matr.nr. 1S Møndrup 

By, Møndrup, siden 22. oktober 2007 har været ejet  af Bridstone AMBA (nu under konkurs), og 

dermed ikke Storbjerg Erhverv, hvorfor det har formodningen imod sig, at sikkerheden skulle 

vedrøre matr.nr. 1S, som angivet af Storbjerg Erhverv i processkrift III .  

 

Angående de opfordringer, som Storbjerg Erhverv har gentaget i p rocesskrift III, henvises til de 

tidligere besvarelser heraf, ligesom der henvises til det ovenfor anførte vedrørende Storbjerg 

Erhvervs nye opfordringer i processkrift III .  

 

For så vidt angår de enkelte vidner, samt hvad disse skulle have fortalt eller h aft af viden, hen-

vises der til afhøringen af disse under hovedforhandlingen.  

 

Afslutningsvist gøres det gældende, at Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg Skaarup er 2 af 

hinanden uafhængige juridiske personer, hvorfor Carsten Storbjerg Skaarups sygdomsf orløb er 

uden betydning i forhold til Storbjerg Erhverv, ligesom det erindres, at Anne -Marie Skaarup 

siden 31. oktober 2013 har været registreret som direktør i selskaber, hvilket hun fortsat er.  
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PROCESSUELLE MEDDELELSER 

 

Processuelle meddelelser kan stiles til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, attention 

advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. 

 

 

Lund Elmer Sandager 

 

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 
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Retten i Viborg
Sag BS-402/2015-VIB

Indgivet via minretssag.dk

LegalBase Advokatfirma
v/Claes H. Balle
Bredgade 30, 1260 København K
CVR-nr. 26 67 32 24

Sag 82-1
cb@legalbase.dk
+45 2068 4467

København, 23. december 2020

Processkrift IV
(sagsøger)

Storbjerg Erhvervs ApS
Cvr-nr. 27 37 44 76
Bybjergvej 43
3060 Espergærde
(”Storbjerg Erhverv”)
(Advokat Claes Hahn Balle)

mod

Jyske Bank A/S
CVR-nr. 17 61 66 17
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
(”Jyske Bank”)
(advokat Philip Baruch)

Sagsøgtes processkrift D giver anledning til følgende. 

1. Påstande

De i stævningen nedlagte påstande fastholdes. 

Der nedlægges følgende nye sideordnede påstande

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at have påført Storbjerg Erhverv et tab ved at 
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kræve en byggegrund solgt uden at have ret til provenuet. 

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at have påført Storbjerg Erhverv et tab ved at 
sammenblande forskellige virksomheder til samme kontonummer, 5050 1354141.

2. Supplerende sagsfremstilling og anbringender

2.1. Jyske Bank har i processkrift D, side 1, 1. afsnit under overskriften ”Supplerende 
bemærkninger” anført, at sagen omhandler den som bilag 1 fremlagte swapaftale, 
og den rådgivning, som Storbjerg Erhverv modtog i den forbindelse. Som anført i 
de foregående processkrifter, særligt processkrift II, omhandler renteswappen i 
bilag 1 lånet på DKK 4.328.000, som aldrig blev optaget af Storbjerg Erhverv. Jyske 
Banks bemærkning om, at finansieringssummen er det samme er faktuelt forkert 
og viser, at banken har handlet i ond tro. Det er dokumenteret, at der er tale om 
to forskellige lån, med forskellige vilkår, herunder forrentning og til to forskellige 
projekter.

2.2. Jyske Bank har fastholdt en renteswap for et lån der aldrig er optaget og det gøres 
gældende, at der som følge Jyske Banks handlinger, herunder fejlinformation og 
tilbageholdelse af oplysninger og dokumenter, ikke foreligger passivitet eller 
forældelse. De afgørelser, som Jyske Bank henviser generelt til, uden angivelse af 
referencer, vedrører ikke sager, hvor banken har handlet svigagtigt som i 
nærværende sag. 

2.3. Jyske Bank anfører videre i processkrift D side 3, 2. afsnit, at sagen alene handler 
om, hvorvidt Storbjerg Erhverv er bundet af swapaftalen og ikke de øvrige forhold 
som anført af Storbjerg Erhverv i processkrift III. Jyske Bank har således ikke 
kommenteret materielt på processkrift D, hvilket Jyske Bank opfordres (20) til. 
Jyske Bank har ved sine handlinger bevirket, at sagen ikke har kunnet føres på et 
oplyst grundlag. 

2.4. Jyske Bank angiver endvidere, at Carsten Storbjergs sygdomsforløb er uden 
betydning for sagen. 

2.5. Det afvises, at der foreligge passivitet eller forældelse i sagen, særligt med 
henvisning til at Jyske Bank har tilbageholdt væsentlige oplysninger og rettet i 
aftaledokumenter. Desuden gøres det gældende, at bevisbyrden for at der dels er 
rådgivet korrekt, dels er indgået en swapaftale, bilag E, påhviler Jyske Bank og at 
Jyske Bank ikke har løftet denne bevisbyrde. Der henvises herved bl.a. til dom 
afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven, 
Engskovvænget 92, 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 
Silkeborg.

2.6. Det gøres gældende, at Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve en 
byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, at have nægtet at modtage 
provenuet og samtidigt hæve renter ved misbrug af sagens bilag 1. Jyske bank har 
efter byggegrunden blev solgt med overtagelse den 1. juli 2012, jf. bilag 72 og 
frem til at køber, Helsingør kommune betalte den 16. december 2015 hævet renter 
af salgsprovenuet på DK 1.323.000, bilag 78. Jyske bank har uredeligt benyttet 
swappen, bilag 1, til at fastholde og vildlede Storbjerg Erhverv i relation til at 
Storbjerg Erhverv skulle have lånt beløbet på DKK 4.328.000 kr. i Nykredit, jf. bilag 
29.A, - hvilket jo ikke er var tilfældet -  og derefter skulle have omlagt lånet, jf.  
bilag D. Jyske Bank har påstået, at det var Storbjerg Erhvervs, der selv der haved 
fundet på at nedbringe det underliggende og omlagte lån, bilag E, side 1., hvorfor 
Jyske bank ikke lod renteswappen i bilag 1 følge med afdraget. Dette uagtet at 
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Storbjerg Erhverv siden maj 2016 har fremlagt påstand om at renteswappen, bilag 
1. var falsk. Jyske Banke har derved påført Storbjerg Erhverv et rentetab ved at 
kræve grunden solgt uden at have ret til provenuet samtidig med at banken har 
hævet renter af provenuet i perioden 1. juli 2012 til 16. december 2015, svarende 
til 1.263 dage. Det gøres gældende, at banken har handlet svigagtigt herved.
 

2.7. Jyske Bank tilpligtes at tilbage betale det af Storbjerg Erhverv opgjorte provenu i 
bilag 72 for perioden frem til dette blev betalt i Nykredit, bilag 78. Tabet udgør 
renter af provenuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 dage eller DKK 376.145,21. Hertil 
kommer procesrenter.  

2.8. Jyske Bank har endvidere påført Storbjerg Erhverv tab ved at Nykredit har hævet 
3 % i bidrag i den periode, hvor banken har nægtet at modtage provenuet af 
grundsalget, frem til Nykredit vil oprette en deponerings konto uden at være 
forpligtet til det, jf. bilag 76. Der henvises til bilag 152, side 1 til 9 og bilag 116, 
side 7, punkt 7. Nykredit har ikke krævet grunden solgt. Der henvises yderligere 
til bilagene 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 110, 78, 76 samt 151. Tabet kan 
opgøres til bidraget på 3 %, eller DKK 147.248,09 med tillæg af procesrenter.

2.9. Det gøres gældende, at Jyske Bank har påført Storbjerg Erhverv et tab, ved at 
sammenblande flere virksomheder til samme konto nummer 5050 1354141. Der 
henvises herved til bilagene 54, 55, og 56. Storbjerg Erhvervs fik første gang et 
kontoudtog, bilag 54, den 08. april 2011, som var uden saldo oplysning. Jyske bank 
har påført Storbjerg Erhverv et tab på DKK 280.747,00.

2.10. Storbjerg Erhverv har indgivet klage over advokat Dan Terkildsen til 
advokatnævnet, med en række klagepunkter, herunder særligt at Lundgrens var 
inhabil som følge af, at advokatkontoret repræsenterede Jyske Bank i en større 
ejendomshandel og at Dan Terkildsen ikke varetog Storbjerg Erhvervs interesser 
bl.a. ved at undlade at fremlægge centrale bilag i sagen. En mindre del af bilagene 
fra klagen fremlægges her, idet der samtidigt tages forbehold for at 
advokatnævnets afgørelse i sagen, vil blive fremlagt når den foreligger. 

2.11. Carsten Storbjerg har ved brev af 24. juni 2020 forelagt en række oplysninger for 
Jyske Banks ledelse, jf. bilag 187. Der er i perioden op til december 2020 sendt 
flere henvendelser til koncernen direkte til CEO Anders Christian Dam. Ingen af 
Carsten Storbjergs henvendelser er blevet besvaret.

2.12. Jyske Bank opfordres til at besvare nedenstående.

2.13. Opfordring (21). Jyske Bank A/S opfordres til at dokumentere, om Jyske Bank på 
noget tidspunkt forud for at Jyske Bank har lavet bilag 1, W015785999 har 
kontaktet Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv, og med forespørgsel om Carsten 
Storbjerg på vegne af Storbjerg Erhverv ønskede at lave en ny og ekstra SWAP 
aftale, fremlagt som bilag 1 på DKK 4.328.000 kr. hvis Storbjerg Erhverv valgte at 
hjemtage det fra Nykredit den 20. maj 2008 tilbudte lån på DKK 4.328.000, bilag 
Y. Der var allerede ved bilag E, side 4 godkendt aftale W015776999 den 15, juli 
2008 som var blevet lavet efter aftale med Carsten, da en kvinde fra Jyske Bank 
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, såfremt Carsten valgte at hjemtage låne tilbuddet Bilag Y.

2.14. Opfordring (22). Jyske Bank opfordres til at dokumentere at den SWAP nr. 
W015776 mellem Jyske Bank og Storbjerg Erhverv, som er et aftaledokument lavet 
og udskrevet den 15. juli 2008, W015776, bilag E side 4 og 5, ikke er den aftale, 
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som Carsten Storbjerg telefonisk her godkendt 15. juli 2008, hvor han blev ringet 
op, og opfordret til at låse renten fast til tilbuddet Bilag Y.

2.15. Aftalen SWAP W015776, der blev aftalt 15. juli 2008, såfremt det tilhørende lån 
for swappen blev hjemtaget, er enslydende med den swapaftale fra 1. februar 
2007 i sagen BS 1-967/2012 mellem Jyske Bank og A/B Engskoven, jf. side 10.  
Forskellen er dog at i sagen BS-402/2015-VIB findes der intet underliggende lån, 
det passer sammen med hverken den med Carsten Storbjerg aftalte swap W015776 
og den ekstra swap Jyske Bank selv efterfølgende har lavet W015785.  

2.16. Opfordring (23). Jyske Bank opfordres til at dokumentere, at Jyske Banks ansatte, 
 Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen, Morten Ulrik Gade, Philip 
Baruch, Anders Christian Dam med flere ikke har givet usande oplysninger og har 
tilbageholdt sandheden, på de af Carstens mange opfordringer til koncernen, om 
at dokumentere at Storbjerg Erhverv skulle have hjemtaget et lån i Nykredit på 
DKK 4.328.000, bilag 29 og efterfølgende ved bilag D omlagt dette 
bagvedlæggende lån, for en rente sikring med Jyske Bank. 

2.17. Tabsopgørelsen, fremlagt som opdateret bilag 183 (tidl. bilag 108) pr. 30. 
december 2020 viser, at det et betydeligt beløb Jyske Bank har sikkert sig, ved at 
have skjult og tilbageholdt sandheden. Banken har bevidst holdt Carsten Storbjerg 
i en forvildelse, i håbet om at Carsten Storbjerg aldrig opdagede at Jyske Bank 
kontinuerligt har talt usandt, tilbageholdt oplysninger for at ville skuffe i 
retsforhold, og at Jyske Bank samtidig har gennemtvunget salget af byggegrund nr. 
45, og nedbringelse af det påstået underliggende, og omlagte lån, uden at lade 
swappen følge nedbringelsen, har deslige givet Jyske Bank en uberettiget vinding. 

 
2.18. Opfordring (24). Jyske Bank opfordres til at dokumentere, om Jyske Bank på noget 

tidspunkt i perioden 16, juli 2008 og frem til 20. november 2008, hvor tilbuddet på 
lånet på DKK 4.328.000, bilag Y udløb, har kontaktet Carsten Storbjerg der tegnede 
Storbjerg Erhverv, for om Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv ønskede at lave 
en ny rentesikring på DKK 4.328.000 ud over den på bilag E, side 5 anførte swap 
W015776 for tilbuddet bilag Y.
 

2.19. Banken opfordres til at dokumentere alle henvendelser, hvor en eller flere i Jyske 
Bank har kontaktet Carsten Storbjerg herom.  

2.20. Opfordring (25). Jyske Bank opfordres til at dokumentere, om Jyske Bank af 
Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv på noget tidspunkt i perioden 11. juli 2008 
og frem til 15. april 2009, hvor Jyske Bank ved Jeanett Kofoed-Hansen af Carsten 
Storbjerg måtte være blevet anmodet om at forsøge at hjemtage et tilbudt lån på 
DKK 4.328.000 i Nykredit som tilbudt ved bilag Y, ”det det projekt og tilbud vi har 
fremlagt er forkastet”

2.21. Opfordring (26). Jyske Bank opfordres til at fremvise den fuldmagt Jyske Bank ved 
Jeanett Kofoed-Hansen måtte have anvendt, for at ved bilag AB den 15. april 2009. 
ville hjemtage et lån i Nykredit på DKK 4.328.000. Fuldmagten, bilag 7 den 10. juli 
2008 udløb den 20. november 2008. samtidig med tilbuddet bilag Y.  

2.22. Opfordring (27). Jyske Bank opfordres til at fremvise den fuldmagt Jyske Bank ved 
Jeanette Kofoed Jensen har anvendt forud for fremsendelsen af bilag AD den 5, 
maj 2009.  

2.23. Opfordring (28). Jyske Bank opfordres til at fremvise den fuldmagt Jyske Bank har 
anvendt i forbindelse med at Jyske Bank selv har reserveret et pant den 16. april 
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2009 på DKK 4.328.000, som Nykredit slettede den 6. maj 2009, bilag AE.

2.24. 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 Storbjerg, 
der har underskrevet i bilag Nicolai Hansen fremlagde 1. juli 2008, og kun for at 
lave lånesag klar hvis Carsten ønskede at hjemtage lån DKK 4.328.000 i Nykredit. 
Nicolaj Hansen lagde efter Carsten underskrev, alle bilagene sammen igen, uden 
selv at underskrive noget, og Jeanett Kofoed-Hansen som ikke var tilstede har 
efterfølgende underskrevet som vitterlighedsvidne, da Nicolai Hansen lavede bilag 
klar, såfremt Storbjerg Erhverv ønskede at hjemtage tilbuddet bilag Y.

2.25. Opfordring (29) Jyske Bank 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.

2.26. Opfordring (30). Jyske Bank 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. juli 2008. 
eftersom kun Nicolai Hansen var sammen med Carsten Storbjerg på mødet. 

2.27. Opfordring (31). Jyske Bank opfordres til at forklare og dokumentere at bilag K, 
som Philip Baruch 10. september 2015. har fremlagt med dato 10.juli 2008, er det 
originale bilag 7 og ikke er rettet efter udløb af fuldmagten 20. maj 2008, uden at 
oplyse dette. 

2.28. Det gøres gældende, at bilag K ikke er fra den 10. juli 2008, som Philip Baruch 
fremlægger det for retten i svarskriftet den 10. september 2015, som værende det 
originale bilag 7, men at det er tale om et nyt dokument, som er et rettet og er 
genbrugt dokument, fra 19. maj 2009.

2.29. Opfordring (32). Jyske Bank opfordres til at dokumentere at bilag B er lavet den 
16- juli 2008 for en swap, bilag 1, DKK 4.328.000 til rentesikring af låne tilbud Y. 

2.30. Opfordring (33). Jyske bank opfordres ligeledes til at dokumentere, hvilken konto 
der i så fald er lavet for swappen fra 15. juli 2008, bilag E, side 4 og 5, som blev 
lukket den 30. december 2008, bilag 28, side 2.

2.31. Opfordring (34). Jyske Bank opfordres til at dokumentere hvilken fuldmagt eller 
aftale Jyske Bank har brugt / fremvist til Nykredit i forbindelse med fremsendelse 
af bilag Å, der var udløbet den 20. november 2008. 

2.32. Opfordring (35). Jyske Bank opfordres til at dokumentere og forklare, hvordan et 
aftaledokument fra 15. juli 2008, bilag E, side 4 og 5 kan forsvinde fra års 
opgørelsen samme år, bilag O, da der har været en swap aftale i perioden.

2.33. Opfordring (36). Jyske Bank opfordres til at dokumentere og forklare, hvordan et 
aftaledokument fra 15. juli 2008, bilag E, side 4 og 5, som blev lukket den 30. 
december 2008, bilag 28, side 2, også kan forsvinde fra årsopgørelsen samme år, 
jf. bilag O.
 

2.34. Der er således tale om fjernelse af to aftalebilag, som skulle være med i 
årsopgørelsen 2008, hvilket er falsk. Jyske Bank har endvidere fremlagt den 
årsopgørelse i penge institut ankenævnet i 2013, og igen for retten i 2015, for at 
skjule bevis for at bilag 1 fra 16- juli 2008 ikke er den originale aftalte Swap aftale 
fra 15. juli 2008, men derimod en ny swap aftale.
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2.35. Der tages forbehold for yderligere påstande og anbringender. 

København d. 23. december 2020

Claes Hahn Balle
Advokat (L)
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1 PÅSTAND 

Overfor Storbjerg Erhvervs 2 nye sideordnede påstande nedlægges følgende påstande:  

 

Principalt: Afvisning  

 

Subsidiært: Frifindelse.  

2 FORMALITETEN 

1 I forhold til de af Storbjerg Erhverv nye sideordnede påstande er det Jyske Banks overord-

nede opfattelse, at disse er uklare og ikke kan danne grundlag for afsigelse af en dom, hvor-

for de nye sideordnede påstande skal afvises.   

 

2 Det gøres gældende, at påstandene må antages at være anbringender for en eller flere beta-

lingspåstande, som Storbjerg Erhverv (endnu) ikke har nedlagt. De 2 nye sideordnede på-

stande angår forhold, som ud fra det angivne i processkriftet allerede er indtruffet, hvorfor 

Storbjerg Erhverv vil kunne nedlægge betalingspåstande herom.   

 

3 Det tidligere fremførte til støtte for Jyske Banks afvisningspåstand overfor Storbjerg Er-

hvervs øvrige påstande, påberåbes tillige i forhold til de 2 nye sideordnede påstande.  

3 SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING OG BEMÆRKNINGER 

4 Som angivet i tidligere processkrifter omhandlede nærværende sag oprindeligt den mellem 

parterne indgåede swapaftale (bilag 1) og rådgivningen i forbinde lse med indgåelse heraf. 

Ved processkrift IV har Storbjerg Erhverv imidlertid tillige inddraget forhold vedrørende 

salget af en byggegrund samt forholdene vedrørende kontonummer 5050 -1354141.  

 

5 Efter afgivelsen af processkrift IV har Storbjerg Erhverv anmodet om, at den omhandlede 

swapaftale blev nedlukket førtidigt. Udenfor misligholdelsestilfælde er swapaftaler uopsi-

gelig, og en førtidig nedlukning af swapaftalen forudsætter derfor, at der indgås aftale herom 

mellem parterne, samt at der i forbindelse med swapaftalens nedlukning indbetales et beløb, 

svarende til swapaftalens markedsværdi opgjort af banken.  

 

6 Jyske Bank har efterkommet Storbjerg Erhvervs anmodning om nedlukning af swapaftalen, 

og swapaftalen blev således nedlukket med valør den 21. januar 2021 til kr. 573.245, hvilket 

beløb med tillæg af renter er indbetalt til Jyske Bank den 5. februar 2021.  
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7 Om swapaftalen bemærkes det helt overordnet, at denne blev indgået den 15. juli 2008 , 

ligesom Storbjerg Erhverv har foretaget betalinger i henhold til  swapaftalen (bilag 1) siden 

den 30. december 2008 og frem til swapaftalens førtidige aftalte nedlukning med valør den 

21. januar 2021. Det gøres i denne sammenhæng gældende, at Storbjerg Erhverv har god-

kendt swapaftalen (bilag 1), ligesom det gøres gældende, at Storbjerg Erhverv har fortabt 

enhver indsigelse i forhold til indholdet af handelsbekræftelsen (bilag 1) som følge af rets-

fortabende passivitet og forældelse. Det bemærkes i denne sammenhæng, at handelsbekræf-

telen (bilag 1) er fremlagt af Storbjerg Erhverv i forbindelse med stævningens indlevering, 

hvilket understreger, at Storbjerg Erhverv har været i besiddelse af handelsbekræftelsen si-

den dens udstedelse.   

 

8 Om rådgivningen i henhold til swapaftalen og lånet stort, kr. 4.328.000, henvises til det 

tidligere anførte i bankens processkrifter, ligesom det helt overordnet bestrides, at banken 

i) skulle have ydet fejlrådgivning, ii) skulle have tilbageholdt oplysninger, iii) skulle have 

handlet svigagtigt, og iv) skulle have forfalsket dokumenter/bilag samt v) skulle have be-

virket, at sagen ikke har kunnet føres på et oplyst grundlag.  

 

9 Angående det af Storbjerg Erhverv anførte omkring processkrift III og indholdet heraf, hen-

vises der til det tidligere anførte i Jyske Banks processkrifter og de fremlagte bilag. 

 

3.1 Salg af byggegrund 

10 Som anført ovenfor har Storbjerg Erhverv i processkrift IV nedlagt påstand om, at Jyske 

Bank skulle have pådraget Storbjerg Erhverv et tab ved at kræve en byggegrund solgt. Dette 

bestrides.  

 

11 Storbjerg Erhverv har ikke i processkriftet IV eller påstanden anført, hvilken byggegrund 

den nye påstand skulle relatere sig til, men ud fra det anførte i processkriftet IV og proces-

skrift III antager Jyske Bank, at påstanden relaterer sig til salget af grunden beliggende 

Bybjergvej 45, 3060 Espergærde. Storbjerg Erhverv har som bilag 72 fremlagt tingbogsat-

testen for den pågældende byggegrund, hvoraf fremgår, at grunden blev overdraget med en 

overtagelsesdag den 1. juli 2012 på baggrund af en købsaftale af 2. juli 2012. Da det såled es 

er mere end 9 år siden, at købsaftalen blev indgået og grunden blev overdraget, gøres det 

gældende, at et eventuelt krav i anledning heraf er forældet eller fortabt som følge af rets-

fortabende passivitet fra Storbjerg Erhvervs side. Dette navnlig i et t ilfælde som nærvæ-

rende, hvor der siden 2015 har verseret en retssag mellem parterne vedrørende den indgåede 

swapaftale, og hvor Storbjerg Erhverv først indtalte kravet ultimo 2020.  

 

12 Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen, og kan således ikke drages  til ansvar herfor, 

ligesom Jyske Bank ikke har haft nogen indflydelse på, hvem der købte grunden, købesum-

men herfor, eller hvornår købesummen blev deponeret. I forhold til frigivelsen af 
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købesummen, så påhviler det den, der berigtiger handlen, at frigive købesummen, når skødet 

er tinglyst anmærkningsfrit. Jyske Bank har ikke forestået berigtigelsen af handlen , ligesom 

købesummen heller ikke har været deponeret hos Jyske Bank, hvorfor det tillige som følge 

heraf bestrides, at Jyske Banks skulle have pådrage t sit et ansvar som følge heraf.  

 

13 Om baggrunden for salget af grunden bemærkes det, at blandt andet som følge af den øko-

nomiske situation i Storbjerg Erhverv blev det i forbindelse med en forlængelse af engage-

mentet med banken en forudsætning herfor, at grunden blev afhændet, jf. eksempelvis bilag 

64. Det fremgår således af bilag 64, at der var blevet bevilget en forlængelse af garantien 

overfor Nykredit og trækket på byggekontoen frem til den 1. oktober 2011. Forudsætningen 

herfor var dog blandt andet, at grunden blev afhændet. Forudsætningen for afhændelsen var 

således blandt andet begrundet i Storbjerg Erhvervs økonomiske forhold, ligesom det stod 

Storbjerg Erhverv frit at skifte pengeinstitut, såfremt denne ikke kunne acceptere Jyske 

Banks betingelser og forudsætninger for en fortsættelse af engagement. Det bestrides i denne 

sammenhæng, at Jyske Bank skulle have pådraget sig et ansvar i anledning heraf, ligesom 

det gøres gældende, at Storbjerg Erhverv selv indvilgede i salget af ejendommen.  

 

14 Dernæst gøres det gældende, at salget af grunden ingen relation har til den mellem parterne 

indgåede renteswapaftale, ligesom det bestrides, at Jyske Bank skulle have påført Storbjerg 

Erhverv et rentetab i forbindelse med salget af grunden, hvilket endvidere ikke er dokumen-

teret.  

 

15 Det anføres i processkrift IV, at Storbjerg Erhverv skulle have ”opgjort et provenu i bilag 

72 for perioden frem til dette blev betalt i Nykredit, bilag 78. Tabet udgør renter af prove-

nuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 dage eller DKK 376.145,21.”. Det fremgår ikke klart af pro-

cesskriftet, hvad der menes hermed, eller hvordan kravet på kr. 376.145,21 er opgjort, lige-

som hverken bilag 72 eller bilag 78 indeholder en opgørelse heraf.  Det bestrides endvidere 

under alle omstændigheder, at Jyske Bank skulle være Storbjerg Erhverv dette beløb skyldig.  

 

16 Endvidere bestrides det, at Jyske Bank skulle have nægtet at modtage et provenu fra salget 

af grunden, ligesom det bestrides, at Jyske Banks skulle have pådraget sig noget ansvar i 

anledning heraf.  

 

3.2 Konto 5050-1354141 

17 Angående den af Storbjerg Erhverv nedlagte påstand vedrørende konto 5050 -1354141 da er 

der herom anført i processkrift IV, at Storbjerg Erhverv skulle have lidt et tab på kr. 280.747, 

som skulle vedrøre sammenblanding af flere virksomheder t il konto 5050-1354141. Det er 

imidlertid ikke nærmere redegjort for et ansvarsgrundlag eller for opgørelsen af det påståede 

tab.  

 

255



 

5 

18 Overordnet bestrides det, at Jyske Bank skulle have pådraget sig et ansvar i forhold til den 

pågældende konto, ligesom det bestrides, at de øvrige erstatningsbetingelser skulle være 

opfyldt, herunder at der skulle være lidt et påstået tab på kr. 280.747.  

 

19 Om den pågældende konto bemærkes det, at der var tale om en byggekredit. Byggekreditten 

blev oprindeligt etableret i regi af El Vagten A/S (nu ophørt efter konkurs) og blev efterføl-

gende i juli måned 2008 overflyttet til og forlænget af Storbjerg Erhverv efter aftale med 

Storbjerg Erhverv. Som bilag AN fremlægges den fulde forlængelse af aftale, da bilag 55 

alene indeholder side 1 heraf. Som bilag AO fremlægges de 3 kontoudtog som er fremsendt 

for kreditten fra dens oprettelse til dens udløb.   

 

20 Jyske Bank er ikke længere i besiddelse af den oprindelige byggekreditaftale, som blev ind-

gået i 2006. Det bemærkes i den forbindelse, at byggekreditten blev indfriet i december 

2009, hvorefter kontoen udgik.  

 

21 Som det fremgår af kontoudtoget var saldoen på byggekreditten kr. 0,00 ved byggekredittens 

oprettelse. De efterfølgende posteringer er enten foretaget af Storbjerg Erhverv eller på 

vegne af Storbjerg Erhverv efter dennes anvisninger.  

 

22 Som det fremgår af kontoudtoget var der pr. den 30. juni 2008 et træk på kreditten på kr. 

280.746,96, hvilket beløb Jyske Bank antager henvisningen i processkrift IV vedrører. Det 

bestrides imidlertid, at dette beløb skulle være et tab for Storbjerg Erhverv , herunder at dette 

skulle være opstået ved at sammenblande virksomheder, samt at denne sammenblanding 

skulle være sket fra Jyske Banks side.   

 

23 Dertil kommer, at Storbjerg Erhverv siden modtagelsen af kontoudtoget har været bekendt 

med forholdet, som Storbjerg Erhverv nu støtter sit krav. Som følge heraf gøres det gæl-

dende, at Storbjerg Erhvervs påståede krav under alle omstændigheder er forældet eller for-

tabt som følge af retsfortabende passivitet forud for påstandens nedlæggelse. 

 

24 Dernæst bemærkes det, at Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg den 8. juni 2018 stævnede 

Jyske Bank og Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab for betaling af kr. 280.746,96, 

jf. stævningen med bilag, der fremlægges som bilag AP. Storbjerg Erhverv og Carsten Stor-

bjerg hævede sagen efter afgivelse af svarskrift, jf. retsbog af 14. februar 2019, der frem-

lægges som bilag AQ.  

 

25 Som følge af at Storbjerg Erhverv tidligere har indtalt krav mod banken vedrørende den 

pågældende konto med et tilsvarende krav rent  størrelsesmæssigt, for derefter at hæve sagen, 

da gøres det gældende, at Storbjerg Erhverv derved har accepteret posteringerne på konto-

udtoget  Storbjerg Erhverv under alle omstændigheder har fortabt et eventuelt krav ved pas-

sivitet.  
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3.3 Opfordringer 

26 Storbjerg Erhverv har i processkrift IV anført en række ny opfordringer vedrørende de bilag, 

som Jyske Bank tidligere har fremlagt. Efter Jyske Banks opfattelse udgør de anførte opfor-

dringer reelt anbringender i forhold til indgåelsen af den i sagen omhandlede s wapaftale, 

samt anbringender vedrørende tinglysningen af lånet, stort kr. 4.328.000, uagtet dette ikke 

er omfattet af de i sagen nedlagte påstande.  

 

27 Som det blandt andet fremgår af de anførte opfordringer forsøger Storbjerg Erhverv at skabe 

tvivl om de tidligere fremlagte bilag fra Jyske Banks side. Eksempelvis fremgår det således 

af opfordring 22, at: 

 

”Jyske Bank opfordres til at dokumentere at den SWAP nr.  W015776 mellem Jyske 

Bank og Storbjerg Erhverv, som er et aftaledokument lavet  og udskrevet den 15. 

juli 2008, W015776, bilag E side 4 og 5, ikke er den aftale , som Carsten Stor-

bjerg telefonisk her godkendt 15. juli 2008, hvor han blev ringet  op, og opfordret 

til at låse renten fast til tilbuddet Bilag Y.” 

 

28 Efter Jyske Banks opfattelse er realiteten af  opfordringen reelt, at Storbjerg Erhverv ikke 

mener, at den fremlagte swapaftale var den, som Storbjerg Erhverv telefonisk bekræftede. 

Dette afvises.  

 

29 Tilsvarende omhandler opfordring 24, 33, 35 og 36 de 2 swapbekræftelser. Om baggrunden 

for de 2 fremlagte swapbekræftelser henvises der til det tidligere anførte, herunder  i duplik-

ken under pkt. 7.7, hvorunder er anført, at den indgåede swap med Storbjerg Erhverv ved en 

fejl oprindeligt blev registreret med en stående hovedstol på kr. 4.328.000, jf. bilag E, side 

5, til trods for det aftalte om løbende nedsættelse af hovedstolen. Bekræftelsen af 15. juli 

2008 blev derfor erstattet af bekræftelsen den 16. juli 2008, der er fremlagt som bilag 1. 

Storbjerg Erhverv har løbende betalt i henhold til den som bilag 1 fremlagte swapaftale, 

ligesom Storbjerg Erhverv først under nærværende sag har gjort indsigelser herimod.  

 

30 Såfremt Storbjerg Erhverv havde haft en swapaftale med en stående hovedstol, da skulle 

Storbjerg Erhverv i hele swapaftalens løbetid betale  renter af en fast hovedstol på kr. 

4.328.000. Som følge af renteudviklingen, herunder at renten efter indgåelsen af swapaftalen 

er faldet, havde dette medført, at Storbjerg Erhverv skulle have betalt væsentligt større beløb 

til Jyske Bank, end tilfældet har været.  

 

31 For så vidt angår opfordring 25, 26, 27, 28, 29 og 30 samt 34 omhandler de alle hjemtagelsen 

og tinglysningen af lånet på kr. 4.328.000, og der henvises i denne sammenhæng til det 

anførte i processkrift A. 
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32 Vedrørende opfordring 23, 31 og 32 da forsøger Storbjerg Erhverv at anfægte ægtheden af 

en række af de dokumenter, som er fremlagt i nærværende sag, og som parterne har ageret i 

henhold til gennem en årrække. De pågældende dokumenter er løbende blevet fremlagt fra 

Jyske Banks side, uden at der efter fremlæggelsen heraf er rejst indsigelser mod ægtheden 

af disse. Som følge heraf forekommer opfordringer præmature, navnlig henset til at opfor-

dringerne fremsættes mere end 1 år efter, at de pågældende bilag blev fremlagt.  

4 DOKUMENTER 

Bilag AN Forlængelse af byggekredit 

Bilag AO Kontoudtog for byggekredit 

Bilag AP Stævningen med bilag 

Bilag AQ Retsbog af 14. februar 2019 

 

Lund Elmer Sandager 

 

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 
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Retten i Viborg
Sag BS-402/2015-VIB

Indgivet via minretssag.dk

LegalBase Advokatfirma
v/Claes H. Balle
Bredgade 30, 1260 København K
CVR-nr. 26 67 32 24

Sag 82-1
cb@legalbase.dk
+45 2068 4467

København, 14. oktober 2021

Processkrift V
(sagsøger)

BS-402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS
Cvr. nr. 42 54 79 99
(tidligere Storbjerg Erhvervs ApS
Cvr-nr. 27 37 44 76)
 (”Storbjerg Erhverv”)
(Advokat Claes Hahn Balle)

mod

Jyske Bank A/S
CVR-nr. 17 61 66 17
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
(”Jyske Bank”)
(advokat Philip Baruch)

Sagsøgtes processkrift E giver anledning til følgende.

1. Påstande

De i stævningen nedlagte påstande korrigeres således:

1.1. Påstand 1

1.1.1. Principalt
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Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at bekræftelse af Renteswap, nr. ref. W015785 
af 16. juli 2008 er uforbindende for Storbjerg Erhverv, således at Storbjerg Erhverv 
skal stilles som om den ikke er indgået. 

1.1.2. Subsidiært 

Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at alle betalinger fra Storbjerg Erhverv i 
henhold til bekræftelse af renteswap ref. W015785 af 16. juli 2008 skal nedsættes 
med DKK 1.321.340.

1.2. Påstand 2 (ny påstand)

1.2.1. Principalt

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 3.371.213 med tillæg af procesrenter fra den 
5. juli 2021.

1.2.2. Subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 2.437.889 med tillæg af procesrenter fra sagens 
anlæg.

1.2.3. Mere subsidiært

Jyske Bank tilpligtes at betale et lavere beløb efter rettens skøn.

1.3. Påstand 3 fastholdes som fremsat.

1.4. Påstand 4 (nye påstande)

Sideordnede påstande

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 66.400 med procesrente fra den 15.09.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 23.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 13.517 med procesrente fra 16.04.09.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 376.145 med procesrente fra 16.12.15.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 280.747 med rente fra den 30.06.2008.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 147.248 med procesrente fra 16.12.05.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 43.000 med procesrente fra 19.03.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.287 med procesrente fra 30.09.11.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 20.300 med procesrente fra 01.07.12.

Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.450 med procesrente fra 06.05.11.
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2. Supplerende sagsfremstilling og anbringender

2.1. For så vidt angår påstand 1.1.1. bemærkes, at Storbjerg Erhverv gør gældende at 
renteswappen aldrig er indgået og at Jyske Bank er bekendt hermed.

2.2. For så vidt angår påstand 1.1.2. henvises til processkrift III pkt. 3.79 og følgende 
samt bilag 78 side 2 med angivelse af beløbet DKK 1.321.340. Det gøres gældende, 
at såfremt retten måtte finde, at renteswappen er gældende skal den nedskrives 
med dette beløb, som er provenu ved salg af grund. Jyske Bank krævede at 
grunden blev solgt og provenuet gik til nedbringelse af lånet af 3. juli 2009, som 
der ikke blev indgået en renteswap for, bilag AH.

2.3. For så vidt angår opgørelsen af beløbene i påstand 2 henvises til opgørelse, som 
fremlægges som bilag 192.

2.4. For så vidt angår påstand 3 kan påstandsbeløbene opgøres således (jf. også bilag 
169).

DKK 66.400 og DKK 23.517 fremgår af bilag 56 side 3, og er omtalt i processkrift III 
pkt. 3.43, pkt. 3.55 og 3.69 samt fremlagt i bilag 169. Der er hævet for tinglysning 
og låneformidling på et lån der aldrig er optaget. Det gøres gældende at dette er 
uberettiget.

Beløbet 13.517 fremgår af bilag 53, side 1 og er provision for hjemtagelse af et lån 
der ikke er optaget. Der henvises til processkrift III pkt. 3.43 og bilag 30, hvori det 
bekræftes af Nykredit, at lånet (DKK 4.328.000) aldrig er hjemtaget eller udbetalt 
til Jyske Bank. 

Beløbet DKK 376.145 er opgjort i processkrift IV pkt. 2.7. 

Beløbet DKK 280.747 med tillæg af rente fra den 30.06.2008 fremgår af 
processkrift IV pkt. 2.9 og bilag 54 og 56. bilag 55 byggekreditaftale af 09.06 2008. 

Beløbet DKK 147.248 fremgår af processkrift IV pkt. 2.8, med de angivne 
bilagsreferencer. Rente kræves fra den 16.12. 2015, jf. bilag 78.

Beløbet DKK 43.000 er opgjort i bilag 167 og fremkommer som følge af at Jyske 
Bank ikke har indfriet garantien 4.300.000 over for Nykredit, jf. bilag 131, 136, 
119 og 132.

Beløbet DKK 34.287 fremkommer ved at Jyske Bank har krævet at Storbjerg 
Erhverv skulle sælge byggegrunden, jf. bilag 72, 75, 76, 77 og 78. Beløbet er 
opgjort i bilag 148.

Beløbet DKK 20.300 er opgjort i bilag 72 ”afgift” og beskrevet i processkrift III pkt. 
3.79 – 3.81.

Beløbet DKK 34.450 er opgjort i bilag 163.

2.5. Jyske Bank har i svarskriftet side5, pkt. 3.4 og flere andre steder anført, at der 
blev afholdt et møde med deltagelse af Carsten Storbjerg, revisor Frank Poulsen 
samt erhvervsrådgiver Nicolai Hansen den 3. april 2008. Det bestrides at der blev 
afholdt møde på denne dato. Carsten Storbjerg afleverede et projekt den 3. april 
2008 til Casper Dam Olsen i Jyske Bank Helsingør. Det fremlagte budget er bilag 
39, som blev afleveret til banken. Som bilag 193 fremlægges kopi af skærmprint 
fra Carsten Storbjergs computer hvor det fremgår at budgettet er lavet som et 
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excel ark den 3. april 2008. Der var således ikke et møde den 3. april 2008 i Jyske 
Bank. 

2.6. Jyske Bank gør gældende, at Storbjerg Erhverv har indgået den som bilag 1 
fremlagte renteswap nr. W015785 den 15. juli 2008. 

Af Jyske Banks svarskrift fremgår under pkt. 3.5, ”Aftaledokumenter”, at Storbjerg 
Erhverv har indgået renteswap aftalen fremlagt som bilag 1, dvs. renteswap nr. 
W015785 og at det af bekræftelsen på renteswappen på side 2 fremgår, at 
Storbjerg Erhverv betaler en fast rente på 5,32% og at hovedstolen er 4.328.000. 
Dette er fastholdt i de efterfølgende processkrifter. 

2.7. Det bemærkes, at bilag 1 er dateret den 16. juli 2008, hvorfor det gøres gældende, 
at handelsdatoen er tilbagedateret. På side 5/5 fremgår som sidste linje:

”Underskriv venligst kopien og returner den til os på vores adresse eller pr. fax. 
89 89 73 38.”

Carsten Storbjerg har ikke underskrevet bekræftelsen af 16. juli 2008.

2.8. Carsten Storbjerg har gennemgået sine arkiver igen og fundet ydereligere 
dokumentation for, at den påståede renteswap aldrig blev indgået. 

Som bilag 194 fremlægges brev af 24. juli 2008 fra Jyske Bank til AAB Elvagten 1 
ApS (Storbjerg Erhverv) med overskriften ”Bekræftelse på Renteswap, aftale nr. 
W015785”.

Af brevet fremgår følgende:

”Da vi desværre ikke har modtaget bekræftelsen retur, sender vi en kopi, som vi 
beder jer underskrive og returnere til os på vores adresse, eller på fax nr. 8989 
7338.” 

På side 5 nederst er angivet underskriftslinje for Storbjerg Erhverv. 

Carsten Storbjerg har ikke underskrevet bekræftelsen fremsendt igen den 24. juli 
2008. 

2.9. Den 30. juli 2008 skrev Jyske Bank igen til AAB Elvagten 1 ApS med samme tekst:

”Bekræftelse på Renteswap, aftalenr. W015785

Da vi desværre ikke har modtaget bekræftelsen retur, sender vi en kopi, som vi 
beder jer underskrive og returnere til os på vores adresse, eller på fax nr. 8989 
7338” 

Brevet af 30. juli 2008 fremlægges som bilag 195.

Carsten Storbjerg har ikke underskrevet bekræftelsen af 30. juli 2008 og har aldrig 
indgået aftalen om renteswap, aftalenr. W015785.

2.10. Det følger af ”Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter”, bilag 2, 
side 3 under ”Øvrige vilkår” pkt. 4, at ”For visse forretningstyper skal kunden 
bekræfte på genpart af nota”. (Min fremhævning).

2.11. Det fremgår af Jyske Banks markedsføringsmateriale ”Hvad er en renteswap?” fra 
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juli 2018, (bilag 115) at: 

”Du laver en aftale om renteswap med Jyske Bank - sideløbende med dit lån
Jyske Bank bekræfter alle aftaler ved fremsendelse af aftalen til dig, som du skal 
acceptere og returnere til banken” (min fremhævning).

Dette er i overensstemmelse med fremsendelsen af bilagene 194 og 195, hvoraf 
det fremgår, at Storbjerg Erhverv anmodes om at underskrive på aftalen om 
renteswappen.  

2.12. Det er sædvanligt at aftaler af stor kompleksitet, som en renteswapaftale indgås 
skriftligt. Dette følger således også af Jyske Banks egne aftaler og beskrivelse af 
renteswapaftaler. Det følger også af den fremlagte retspraksis, jf. retten i Viborgs 
dom af 12. februar 2014 i sagen om A/B Engskoven bilag 16. Af dommens side 4/67 
fremgår at Jyske Bank fremsendte bekræftelse på renteswapaftalen til 
andelsboligforeningen, og at den samlede bestyrelse underskrev bekræftelsen. 

Det skal supplerende fremhæves, at på samme måde som i nærværende sag, 
fremgik, at renteswappen knyttede sig til en bestemt hovedstol, med angivelse af 
vilkårene for det lån som renteswappen knyttede sig til. 

2.13. Jyske Bank er således bekendt med, at Storbjerg Erhverv aldrig har indgået eller 
underskrevet bekræftelsen på renteswap nr. W015785, som Jyske Bank har 
fastholdt over for Storbjerg Erhverv.

2.14. Jyske Bank har tilbageholdt de dokumenter der viser, at aftalen aldrig blev 
indgået. Jyske Bank har ikke fremlagt nogen som helst dokumentation for at den 
omhandlede renteswap skulle være indgået. 

Jyske Bank har i processkrift B, side 2, andet afsnit anført, at 

”Swapaftalen indeholder ingen henvisninger til Storbjerg Erhvervs lån,..”

Som det fremgår af både bilag 1, 194 og 195 er den fremsendte bekræftelse af 
renteswap, nr. W015785 en bekræftelse på en renteswap mellem kunden om at 
bytte betalinger i samme valuta. På side 2 i alle tre bilag fremgår det lån, som 
renteswappen knytter sig til, dvs. lånet stort DKK 4.328.000.

2.15. Dette skal sammenholdes med, at det lån stort DKK 4.328.000, som renteswap nr. 
W015785 (som ikke er indgået) skulle knytte sig til, aldrig er optaget af Storbjerg 
Erhverv. 

2.16. Renteswap nr. W015776 blev lukket pr. den 30. oktober 2008, jf. bilag 18A. Der 
har således ikke været indgået nogen aftale om renteswap herefter.

2.17. Jyske Bank påført Storbjerg Erhverv et betydeligt økonomisk tab ved bevidst at 
fastholde en renteswap der aldrig er indgået. Under disse omstændigheder kan 
Jyske Bank ikke påberåbe sig forældelse. Der henvises til det i de tidligere 
processkrifter anførte. 

2.18. For så vidt angår Jyske Banks bemærkning om at swapaftalen blev nedlukket efter 
anmodning fra Storbjerg Erhverv skal henvises til Carsten Storbjergs skrivelse til 
Jyske Bank, hvoraf fremgår at betaling og lukning af swapaftale W015785 ikke er 
en anerkendelse af aftalen eller at der skyldes noget til banken. 

Brevet af 12. januar 2021 fremlægges som bilag 196. Jyske Bank har bekræftet at 
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betaling skete under protest jf. brev af 15. januar 2021 fra Lund Elmer Sandager, 
bilag 197.

Klage over Lundgrens

2.19. Storbjerg Erhverv har en stærk formodning om, at Jyske Bank har påvirket sagens 
førelse fra Lundgrens side idet Lundgrens ikke har fremlagt nogen af de 
anbringender og påstande, som Storbjerg Erhverv nu har fremlagt i sagen. Som 
bilag 198 fremlægges klagen over Lundgrens og advokat Dan Terkildsen. Som 
processkrift III pkt. 3.12. 

2.20. Som bilag 199 fremlægges svar fra advokat Dan Terkildsen, som bilag 200 
fremlægges afsluttende bemærkninger fra Storbjerg Erhverv til advokatsamfundet 
og som bilag 201 fremlægges advokatnævnets kendelse.

2.21. Der henvises til bilag 168 og 170. I den forbindelse bemærkes, at advokat Dan 
Terkildsen fejlagtigt i processkrift II har anført at Storbjerg Erhverv havde tiltrådt 
swapaftalen den 16. juli 2008. Dette er sket uden forudgående godkendelse og i 
strid med realiteten og Storbjerg Erhvervs anbringender i sagen. 

Salg af byggegrund

2.22. Der henvises til redegørelsen i bilag 164. 

Sammenblanding af flere selskaber til samme kontonummer

2.23. Der henvises til bilag 169.

Beløbet DKK 280.747 med tillæg af rente fra den 30.06.2008 fremgår af 
processkrift IV pkt. 2.9 og bilag 54, bilag 55 byggekreditaftale af 09.06 2008 og 
bilag 56.

Byggekreditaftalen konto nr. 5050 1354141 blev indgået med EL Vagten A/S den 
13. juli 2006 med indfrielsesdato eller forlængelse den 1. august 2008. 
Byggekreditaftalen fremlægges som bilag 202.

Kontonr. 5050-1354141 tilhørte således Elvagten A/S. Elvagten A/S, cvr. nr. 
15688149 (dec 2012 ændrede selskabet navn til Folietech A/S) blev senere opløst 
ved konkurs den 3. juli 2014. Kopi af udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremlægges som 
bilag 203.

Storbjerg Erhverv (AAB Elvagten 1 ApS) har lavet en aftale om bygge kredit i 2008. 
Det er ikke muligt at bruge samme konto til flere selskaber, og konto 5050-1354141 
tilhørte som anført Elvagten A/S, som var i drift helt frem til 2014. Elvagten A/S 
var ejet af Carsten Storbjerg frem til december 2012. 

Jyske Bank har således lavet en aftale på samme kontonummer den 9. juni 2008 
som tilhørte El Vagten A/S og som tidligst ophørte den 1. august 2008 og således 
var igangværende og benyttet af Elvagten A/S. 

Der henvises supplerende til processkrift III pkt. 3.22. Tabet er opstået ved at Jyske 
Bank således har overført en skjult negativ saldo til Storbjerg Erhverv jf. bilag 54. 
Tabet fremgår af bilag 56 og samme bilag som fremlagt af Jyske Bank som bilag 
AO – rentebeløb 280.746 den 30. juni 2008.

Det bestrides, at der foreligger aftale om at overdrage gæld fra El Vagten A/S til 
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Storbjerg Erhverv. En sådan aftale ville kræve tiltrædelse af alle parterne, dvs. 
aftale mellem Jyske Bank og El Vagten A/S, Jyske Bank og Storbjerg Erhverv ApS 
og El Vagten A/S og Storbjerg Erhverv. Sådanne aftaler foreligger ikke.

Der skulle således have været oprettet en nyt aftale, idet sammenblanding af to 
selskaber til samme konto vil være i strid med gældende regler. 

Storbjerg Erhverv anlagde sag om dette, som anført, men efter krav fra advokat 
Dan Terkildsen, blev sagen hævet mod Storbjerg Erhvervs ønske. Det har 
efterfølgende vist sig, at Jyske Bank samtidigt havde antaget Lundgrens som 
advokater i en stor ejendomstransaktion, jf. bilag 168 og bilag 170. 

Jyske Bank er adviseret om kravet og der er ikke noget til hinder for at genanlægge 
sagen, da der efter omstændighederne har været grundlag for at antage, at 
Storbjerg Erhverv ikke har fået uafhængig rådgivning af Lundgrens. At sagen blev 
hævet er ikke det samme som accept af sammenblanding af to selvstændige 
juridiske enheder til samme konto med deraf følgende overførsel af tab til 
Storbjerg Erhverv, som er selskabet uvedkommende. Det er desuden fremlagt i 
sagen som bilag 169 af 27. oktober 2019 side 49.

Nye bilag

Som bilag 204 fremlægges mail af 8. oktober 2021 til Finans Danmark med 
spørgsmål fra Carsten Storbjerg. Der tages forbehold for at fremlægge 
besvarelsen. 

Som bilag 205 fremlægges kopi af korrespondance med advokat Dan Terkildsen, 
hvoraf fremgår, at advokat Dan Terkildsen pålægger Carsten Storbjerg ikke at 
benytte sagsportalen på minretssag. 

Bilag 206: Politianmeldelse 23. marts 2016
Bilag 207: Tillæg til bilag 206
Bilag 208: Politiets afvisning af 27. maj 2016
Bilag 209: Tilføjelse af nye oplysninger af 28. juni 2016
Bilag 210: Brev af 25. august 2016 fra Rødstenen advokater
Bilag 211: Mail fra Lund Elmer Sandager af 30. november 2017
Bilag 212: Mail fra Rødstenen af 4. december 2017
Bilag 213: Mail af 15. december 2017 fra Rødstenen til Carsten Storbjerg
Bilag 214: 06.12.18 brev til Lundgrens
Bilag 215: 30.07.19 mail til Lundgrens
Bilag 216: 18.08.19 brev til Lundgrens
Bilag 217: 23.08.19 sms til Emil fra Lundgrens
Bilag 218: 27.08.19 brev til Lundgrens

Bilagene 188-191 og 214-218 er fremlagt med henblik på at påvise, at Lundgrens 
ikke handlede efter instruks fra Storbjerg Erhverv og direkte imod selskabets 
interesse. 

Opfordringer

2.24. Jyske Bank har i øvrigt ikke besvaret Storbjerg Erhvervs opfordringer i processkrift 
III og IV fyldestgørende. Der anmodes om, at den manglende besvarelse tillægges 
processuel skadevirkning. 

2.25. Bevisførelse
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Personlig rådgivning
På juridisk grund

Side 8 af 8

Storbjerg Erhverv påtænker at indkalde følgende vidner:

Carsten Storbjerg
Anne-Marie Skaarup
Peter Sørensen
Jeppe Buhl Rasmussen, Helsingør Kommune

Nicolai Hansen, Jyske Bank
Casper Dam Olsen, Jyske Bank
Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank
Morten Ulrik Gade, Jyske Bank
Philip Baruch, advokat og bestyrelsesmedlem Jyske Bank
Anders Christian Dam, Jyske Bank

Thomas Schioldan Sørensen, advokat
Dan Terkildsen, advokat

København d. 14. oktober 2021

Claes Hahn Balle
Advokat (L)

Bilag

Bilag 192 05.07.21 Tabsopgørelse vedr. renteswap
Bilag 193 sept. 21 Udskrift vedr. budget af 3. april 2008
Bilag 194 24.07.08 Brev fra Jyske Bank til AAB Elvagten 1 ApS
Bilag 195 30.07.08 Brev fra Jyske Bank til AAB Elvagten 1 ApS
Bilag 196 12.01.21 Email fra Storbjerg Erhverv til Jyske Bank
Bilag 197 15.01.21 Email fra Lund Elmer Sandager
Bilag 198 05.06.21 Klage til Advokatnævnet over Lundgrens og advokat 

Dan Terkildsen
Bilag 199 08.09.20 Brev fra Lundgrens til Advokatnævnet
Bilag 200 19.09.20 Brev fra Carsten Storbjerg til Advokatnævnet
Bilag 201 30.06.21 Advokatnævnets Kendelse
Bilag 202 13.07.06 Byggekreditaftale El Vagten A/S
Bilag 203 14.10.21 Udskrift Erhvervsstyrelsen Folietech A/S
Bilag 204 08.10.21 Mail til Finans Danmark
Bilag 205 08.06.18 Korrespondance med Lundgreens 08.06 – 18.06 2018
Bilag 206 23.03.16 Politianmeldelse 23. marts 2016
Bilag 207 23.03.16 Tillæg til bilag 206
Bilag 208 27.05.16 Politiets afvisning af 27. maj 2016
Bilag 209 28.06.16 Tilføjelse af nye oplysninger af 28. juni 2016
Bilag 210 25.08.16 Brev af 25. august 2016 fra Rødstenen advokater
Bilag 211 30.11.17 Mail fra Lund Elmer Sandager af 30. november 2017
Bilag 212 04.12.17 Mail fra Rødstenen af 4. december 2017
Bilag 213 15.12.17 Mail af fra Rødstenen til Carsten Storbjerg
Bilag 214 06.12.18 brev til Lundgrens
Bilag 215 30.07.19 mail til Lundgrens
Bilag 216 18.08.19 brev til Lundgrens
Bilag 217 23.08.19 sms til Emil fra Lundgrens
Bilag 218 27.08.19 brev til Lundgrens
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PROCESSKRIFT F 
 

 

BS-402/2015-VIB Storbjerg Erhverv ApS 

CVR-nr. 27374476 

Bybjergvej 43 

3060 Espergærde 

(Advokat Claes H. Balle) 

 

 

mod Jyske Bank A/S 

CVR-nr. 17616617  

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg 

 (Advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen) 

 

1 PÅSTANDE 

1 Overfor de korrigerede påstande i processkrift V nedlægges følgende pås tande: 

 

Påstand 1: Afvisning, subsidiært frifindelse 

 

Påstand 2: Frifindelse 

 

Påstand 3: Afvisning, subsidiært frifindelse 

 

Påstand 4: Frifindelse.  
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2 FORMALITETEN 

2 Den 14. oktober 2021 er der indgivet processkrift V i sagen mellem Storbjerg Erhverv ApS 

og Jyske Bank A/S. I processkriftet er der nedlagt en række nye påstande og nye anbringen-

der til støtte for de nye påstande.  

 

3 Det fremgår imidlertid af processkriftet , at sagsøger er ændret fra at være Storbjerg Erhverv 

ApS til at være selskabet, BS-402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og 

Falsk ApS.  

 

4 Overordnet gøres det gældende, at udskiftning af en part under sagen, kræver samtykke fra 

begge parter, hvis parten dermed skifter identitet. I nærværende sag forsøger Storbjerg Er-

hverv ApS at ændre sagsøgeren til at være et helt andet selskab, med et andet CVR nr. 

Dernæst synes selskabet, BS-402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og 

Falsk ApS, at være oprettet til lejligheden. Der fremlægges som bilag AS udskrift af CVR, 

hvoraf fremgår, at selskabet er stiftet den 1. juli 2021 med en selskabskapital på kr. 40.000. 

Selskabets formål er angivet til at være  

 

”at føre retssag mod Jyske Bank A/S, hvorunder svig og falsk gøres gældende 

samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.”  

 

5 Da Jyske Bank ikke kan tiltræde en partsændring af sagsøger, må sagsøgers forsøg på at 

ændre sagsøger fra Storbjerg Erhverv ApS til BS-402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for 

brugen af Svig og Falsk ApS afvises.  

 

6 Da det imidlertid er BS-402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk 

ApS, som har indtalt de nye påstande i sagen, gøres det endvidere gældende, at der allerede 

som følge heraf må ske frifindelse af Jyske Bank, henset til at kravene må tilkomme  BS-

402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS, idet det er dette 

selskab, som har indleveret processkriftet.  

 

7 Dernæst bemærkes det, at Jyske Bank har modtaget meddelelse om kreditorskifte fra Stor-

bjerg Erhverv ApS, hvilken fremlægges som bilag AT. Af kreditorskiftet fremgår det, at der 

skulle være sket kreditorskifte i sagen fra Storbjerg Erhverv ApS til BS -402/2015-VIB. Sa-

gen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS. Tillige som følge heraf gøres det 

gældende, at der skal ske frifindelse i forhold til de af Storbjerg Erhverv ApS nedlagte på-

stande under sagen, da selskabet ikke (længere) er kreditor i henhold til de påståede krav, 

og dermed ikke har en retlig interesse i at få prøvet kravene for domstolene .  
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3 SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING 

8 Som anført ovenfor er der ved afgivelsen af processkrift V nedlagt en række nye påstande 

og anbringender til støtte for de nye påstande, ligesom der til processkrift V er indleveret et 

omfattende bilagsmateriale, bestående af bilag 192-218 på i alt 369 sider.  

 

9 For størstedelen af bilagenes vedkommende er der ikke nærmere redegjort for, hvilken rela-

tion eller betydning, som de måtte have til sagen og de nedlagte påstan de, ligesom en række 

af bilagene endvidere synes at omhandle Carsten Storbjergs egne kommentare r og betragt-

ninger til de fremlagte bilag.  

 

10 Som Jyske Bank forstår påstand 1 med subsidiær modifikation omhandler denne gyldigheden 

af swapaftalen.  

 

11 Vedrørende påstand 2 er der ikke nærmere redegjort for påstanden i processkrift, udover en 

henvisning til bilag 192, der fremstår delvis ulæsbar. Endvidere er der ikke fremsat nogle 

anbringender til støtte for påstand 2, hvorfor der allerede som følge heraf må ske f rifindelse 

herfor.  

 

12 For så vidt angår påstand 3, så omhandler denne forrentningen af evt. beløb, som Jyske Bank 

skal tilbagebetale til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand, jf. stævningen. Påstand 3 og 

4 synes dog forvekslet i sagsfremstillingen i processkrift V.  

 

13 Angående de sideordnede påstande under påstand 4 angår disse efter Jyske Banks opfattelse 

en række ældre betalinger, som er foretaget i perioden 2005 til 2015, og som nu kræves 

tilbagebetalt med tillæg af procesrente fra betalingens foretagels e.  

 

14 Jyske Bank vil nedenfor fremkomme med sine bemærkninger til de korrigerede påstande, 

men indledningsvist finder Jyske Bank det dog formålstjenligt at beskrive, hvad et finansielt 

instrument er og hvad en renteswap er, idet Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand synes 

at sammenblande selve renteswappen med Storbjerg Erhverv ApS’ underliggende lå n.  

 

3.1 Hvad er et finansielt instrument/derivat, og hvad er en renteswap?  

15 Begrebet "finansielle instrumenter" anvendes ofte i en bred betydning, der omfatter både de 

egentlige værdipapirer, såsom aktier og obligationer, samt de afledte finansielle instrumen-

ter, som typisk refereres til som derivater. Denne terminologi kan man for eksempel se brugt 

i kapitalmarkedsloven (lovbekendtgørelse nr. 1767 af 27. november 202 0.med ændringer). 

Derivater er kendetegnet ved, at deres værdi afhænger af værdien af et underl iggende fysisk 

eller finansielt aktiv eller en anden form for underliggende reference, for eksempel et indeks. 

269



 

4 

Betegnelsen "derivater" dækker således over mange finansielle produkter af forskellig ka-

rakter, som eksempelvis renteswaps, terminskontrakter mv.  

 

16 En renteswap er et derivat, hvor den underliggende reference er en markedsrente. En rente-

swap er et derivat, hvor to parter udveksler rentebetalinger i en peri ode på basis af en mellem 

parterne aftalt hovedstol. Man kan sige, at en renteswap er en aftale  om at bytte renter i en 

aftalt periode - deraf også ordet "swap". Der er således ikke tale om et lån mellem kunden 

og banken, men udelukkende en aftale om at bytte rentebetalinger. 

 

17 En renteswap kan være relevant for en kunde, der har et lån med en variab el rente, og som 

ønsker at ombytte denne variable rente med en fast rente helt eller delvist. En variabel rente 

indebærer en ukendt risiko for mulige fremtidige stigninger i rentebetalinger, hvorimod en 

kunde med en fast rente kender sine fremtidige rentebetalinger og har således fastlåst sin 

rentebetaling i den aftalte periode. En renteswap kan derfor bruges til at afdække kundens 

risiko mod, at renten stiger. For eksempel kan en kunde med et eksisterende lån med en 

variabel rente ønske at fastlåse rentebetalingen (for hele lånet eller en del af lånet), hvilket 

kan opnås ved en renteswap. 

 

18 Dette kan illustreres således: 

 

  

 

 

19 Afhængig af renteudviklingen vil det over tid vise sig, om det var økonomisk attraktivt for 

kunden at have fastlåst sin rentebetaling til en fast rente, fordi den variable rente, i den 

periode renteswappen dækkede, generelt har oversteget den faste rente, eller om det  havde 

været økonomisk bedre at have beholdt den variable rente, uden afdækning af renterisikoen 

med en renteswap, fordi den variable rente over tid ville have medført en lavere 
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rentebetaling. Det er selvsagt noget, der først kan afgøres retrospektivt. Hvi s kunden, der 

har indgået renteswappen i eksemplet ovenfor, i renteswappens løbetid, er endt med at mod-

tage en variabel rente fra banken, som er højere end den faste rente, så har det været en 

økonomisk gunstig aftale for kunden, og omvendt har det været e n ugunstig aftale for kun-

den, hvis den faste rente i renteswappens løbetid har været højere end den variable rente.  

 

20 Ved renteswappens indgåelse er markedsværdien 0 kr., bortset fra markedsspread samt ban-

kens marginal. Ved ordinært udløb er værdien 0 kr., da alle betalingsstrømme er betalt. En 

renteswap har mellem indgåelse og udløb en løbende værdi, der udvikler sig over ti d. Vær-

dien af en renteswap afhænger af udviklingen i renteniveauet, og kan udvikle sig positivt 

eller negativt for kunden. Banken vil, i inter partes forholdet, stå overfor samme værdiæn-

dring, blot med omvendt fortegn. Værdien af en renteswap er således, f or banken og kunden 

i inter partes forholdet, et spejlbillede af hinanden, dog med modsat fortegn. Der foretages 

de facto, i inter parters forholdet, kun én markedsværdiberegning, som således er positiv for 

den ene part og negativ for den anden part. I eksemplet ovenfor, vil den løbende værdiop-

gørelse for kunden udvikle sig i negativ retning, hvis renteniveauet falder. Omvendt ved en 

rentestigning. 

 

21 Indgåelse af aftaler om derivater mellem en bank og en erhvervskunde, som ikke er en fi-

nansiel virksomhed (heri refereret til som detailkunde), sker sædvanligvis ved, at man indgår 

en aftale direkte med hinanden (også kaldet Over-The-Counter (OTC) derivater). 

 

22 Sådanne OTC-derivater indgået mellem en bank og en detailkunde er kendetegnet ved, at 

deres kommercielle vilkår (hovedstol, rentesatser, løbetid og bankens marginal mv.) er in-

dividuelt fastsat, at modpartseksponeringen er mod den direkte a ftalepart, og at det står 

parterne frit for at aftale, om der skal stilles sikkerhed for denne modpartseksponering.  

 

23 For to finansielle virksomheder er det et krav (i medfør af regler udstedt i henhold til For-

ordning (EU) nr. 648/2012 (også kaldet "EMIR")), at der stilles daglig sikkerhed for udvik-

lingen i markedsværdi (typisk baseret på et sikkerhedsdokument, som refereres  til som "cre-

dit support annex" eller "csa"), men dette krav gælder ikke en derivataftale mellem en bank 

og en detailkunde. For derivater indgået mellem to finansielle virksomheder (interbank), der 

typisk vil lave mange handler med hinanden, vil der typisk  på daglig basis blive lavet en 

nettomarkedsværdi opgørelse, og den ene part vil stille sikkerhed til den anden for det ud-

sving i markedsværdi (netto), der er sket siden markedsværdiopgørelsen fra dagen før, så 

man hele tiden eliminerer modpartseksponeringen.  

 

24 Dette nævnes for at gøre opmærksom på, hvorfor der kan være forskel på forholdet mellem 

to finansielle virksomheder og forholdet mellem en finansiel virksomhed og en detailkunde.  
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25 Når en detailkunde ønsker at handle derivater med en bank, bliver der samtidig indgået en 

rammeaftale, der fastsætter de væsentligste juridiske vilkår mellem de to parter. Banken vil 

typisk have en standardaftale herfor. Indgåelsen af en eller flere derivattransaktioner kan 

herefter aftales mellem parterne og lægges ind under rammeaftalen. Et væsentligt vilkår i 

en rammeaftale er bestemmelserne om "slutafregning", som skal sikre, at hvis kunden mis-

ligholder, så har banken ret til at lukke alle transaktioner, opgøre nedlukningsværdierne på 

de enkelte transaktioner, og beregne et nettobeløb. Nedlukningsværdien for et derivat er 

markedsværdien af derivatet på nedlukningstidspunktet.  

 

26 De enkelte transaktioner dokumenteres i en bekræftelse (handelsbekræftelsen), som primært 

indeholder de kommercielle vilkår for derivattransaktionen . For en renteswap er det for ek-

sempel, hvem der betaler den faste rente, hvem der betaler den variable rente, hovedstolen 

på renteswappen, for hvilken periode renteswappen skal gælde, samt den faste rente og den 

variable reference rente. 

 

27 Populært sagt har en renteswap to "ben"; et ben givet ved den variable rente, og et andet ben 

givet ved den faste rente. Det faste rente ben ligger fas t i hele renteswappens periode, hvor-

imod det variable rente ben løbende fastsættes i takt med udviklingen i referencerent en. 

 

28 To parter kan også aftale at lave en swap, hvor begge ben består af variable renter og i 

forskellig valuta alt efter, hvad kundens ønsker og behov er. Når der nedenfor tales om 

renteswap tænkes der på den klassiske renteswap med en fast og en variabel  rente, fordi det 

er en sådan renteswap, som nærværende sag omhandler.  

 

29 Jyske Bank forholder sig, som enhver anden bank, til den renterisiko, som banken selv løber 

ved at indgå en renteswap. Hvis banken ønsker at eliminere risikoen på renteswappen, i form 

af risikoen for udviklingen i markedsrenten, kan den indgå en såkaldt "back -to-back"-trans-

aktion/hedgeforretning i markedet. For eksempel kan banken indgå en renteswap med en af 

sine bankmodparter, hvor banken betaler den faste rente og modtager den variab le rente. 

 

30 Det kan illustreres således: 
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31 Som eksemplet viser, har Bank 1, som har indgået en renteswap med en kunde, nu "neut ra-

liseret" sin egen risiko på renteswappens værdiudsving ved at lave en modsatrettet renteswap 

med bank 2.  

 

32 I praksis vil Jyske Bank ikke afdække hver derivattransaktion med en identisk, men mod-

satrettet, transaktion i markedet. Banken vil kigge på sin handelsbog og se, om nogle risici 

udligner hinanden, og afhængig af sin risikopolitik vil banken sørge for fornøden afdækning 

af sin egen risiko. Enhver indgået derivattransaktion er dog relevant for denne risikovurde-

ring og risikoafdækning, og nedlukkes en renteswap med en kunde, vil den samtidig 

"mangle" i bankens samlede risikoafdækning. Formålet med ovenstående er således at gør e 

det klart, at trods en kunde måtte sidde med en renteswap med en betydelig negativ mar-

kedsværdi, har Jyske Bank ikke en tilsvarende indtjening. Banken kan have en positiv værdi 

på kundeforretningen, men har i så fald en negativ værdi på sin afdækningspor tefølje. 

 

33 Det beløb, som tilgår banken i en renteswap, er den marginal, som er indeholdt i den faste 

rente, som kunden betaler 

 

3.2 Swapaftalens indgåelse 

34 Jyske Bank har som bilag AR fremlagt den af Storbjerg Erhverv ApS underskrevne handels-

bekræftelse på swapaftalen, og Jyske Bank fastholder på denne baggrund, at swapaftalen er 

indgået mellem Storbjerg Erhverv ApS og Jyske Bank.  

 

3.3 Nedbringelsen af det underliggende lån 

35 Som det fremgår ovenfor under pkt. 3.1 er en swapaftale og et underliggende lån 2 af hin-

anden uafhængige produkter. Der henvises i den sammenhæng til afgørelsen U.2016.3371H, 

og det i processkrift B anførte herom. Det forhold, at Storbjerg Erhverv ApS i løbet af swap-

aftalens løbetid har nedbragt sit lån med kr. 1.321.340, har således ingen indflydelse på 
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renteswapaftalen og de betalinger, som Storbjerg Erhverv ApS har været forpligtet til at 

foretage i henhold til swapaftalen.  

 

36 Det bestrides i denne sammenhæng endvidere fortsat, at Jyske Bank skulle hav e krævet, at 

Storbjerg Erhverv ApS skulle have solgt en grund, som ikke nærmere er beskrevet i proces-

skrift V.  

 

37 Der henvises endvidere til det i processkrift E, pkt. 3.1, anførte.  

 

3.4 Krav i henhold til påstand 4 

38 Som anført ovenfor er der i processkrift V nedlagt en række sideordnede betalingspåstande 

under påstand 4. Ud fra det anførte i processkrift V og de nedlagte rentepåstande må det 

lægges til grund, at de påståede krav er opstået i perioden 2005-2015, hvorfor det overordnet 

gøres gældende, at samtlige krav i henhold til påstand 4 er forældede forud for nedlæggelsen 

af de enkelte påstande under nærværende sag, jf. forældelseslovens § 3, ligesom det samtidig 

gøres gældende, at kravene er fortabt som følge af re tsfortabende passivitet, henset til at 

Storbjerg Erhverv ApS har været bekendt med de påståede krav siden datoen for de enkelte 

posteringer.  

 

39 Jyske Bank vil i det nedenfor anførte forholde sig til de enkelte nedlagte sideordnede på-

stande.  

 

40 Vedrørende påstanden på kr. 66.400 er dette ud fra det angivne tinglysningsafgiften for 

tinglysningen af lånet på kr. 4.328.000, jf. bilag AC samt processkrift A, s. 3, 5. afsnit. 

Afgiften blev afholdt den 16. april 2009, jf. påstemplingen på pantebrevet, ligesom beløbet 

blev hævet fra byggekreditten den 15. apri l 2009, jf. bilag 56. Henset til at pantebrevet blev 

tinglyst, bestrides det allerede af den grund, at Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand 

skulle have et krav mod Jyske Bank i anledning heraf.  

 

41 Vedrørende påstanden på kr. 23.517 udgør dette ”Lånformidling Nykredit” . Beløbet blev 

hævet fra byggekreditten den 16. april 2009, jf. bilag 56. Henset til at pantebrevet blev 

tinglyst, bestrides det allerede af den grund, at Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand 

skulle have et krav imod Jyske Bank i anledning heraf.  

 

42 Vedrørende påstanden på kr. 13.517 udgør dette provision til Jyske Bank i forbindelse med 

udstedelse af garanti på vegne af Storbjerg Erhverv ApS overfor Nykredit Bank A/S. Garan-

tien udgjorde oprindeligt kr. 4.328.000, men blev efterfølgende nedskrevet til kr. 4.300.000, 

jf. bilag 53. Beløbet blev hævet den 16. april 2009 fra garantikontoen, jf. bilag 53. Henset 

til at garantien er stillet, bestrides det, at Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand skulle 
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have et krav imod Jyske Bank i anledning heraf.  

 

43 Vedrørende påstanden på kr. 376.145 fremgår det hverken af processkrift V eller IV, hvad 

grundlaget for kravet skulle være, udover ”renter af provenuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 

dage”. Der er ikke fremført nogen anbringender til støtte for påstanden, hvorfor der allerede 

som følge heraf må ske frifindelse, når Jyske Bank bestrider kravet. Dernæst henvises der 

til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1, vedrørende salget af grunden og processen forbundet 

hermed. Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller berigtigelsen af handlen, hvorfor 

det bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at betale et rentekrav af kr. 1.323.000 

til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand.  

 

44 Vedrørende påstanden på kr. 280.747 henvises der til det anførte i processkrift E, pkt. 3.2 

vedrørende den pågældende byggekredit. Kravet og grundlaget herfor bestrides således 

overfor såvel Storbjerg Erhverv ApS som tredjemand.  

 

45 Vedrørende påstanden på kr. 147.248 skulle dette ef ter det anførte i processkrift IV vedrøre 

Nykredit Bank A/S opkrævning af bidrag på 3% overfor Storbjerg Erhverv ApS i perioden, 

hvor Nykredit Bank A/S har nægtet at modtage provenuet.  Ud fra det anførte i bilag 78 har 

kr. 1.323.000 været deponeret i perioden 16. december 2015 til 16. februar 2016, hvorefter 

kontoen ophørte den 17. februar 2016. Der henvises til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1. 

Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller berigtigelsen af handlen, hvorfor det 

allerede af denne grund bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at betale det på-

stævnte beløb til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand.  

 

46 Vedrørende påstanden på kr. 43.000 er der ikke nærmere redegjort for, hvad kravet skulle 

vedrøre, ligesom der ikke er fremført nogen anbringender til støtte for påstanden, hvorfor 

der allerede som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider kravet. Dernæst 

bemærkes det, at det var Jyske Bank – og ikke Nykredit Bank A/S – som stillede garantien.  

 

47 Vedrørende påstanden på kr. 34.287 er ikke fremført nogen anbringender til støtte for på-

standen, hvorfor der allerede som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider 

kravet. Dernæst henvises der til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1, vedrørende salget af 

grunden og processen forbundet hermed. Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller 

berigtigelsen af handlen, hvorfor det bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at 

betale påstanden på kr. 34.287 til Storbjerg Erhverv ApS eller tredje mand. 

 

48 Vedrørende påstanden på kr. 20.300 omhandler denne ud fra det anførte i bilag 72 tinglys-

ningsafgiften i forbindelse med Storbjerg Erhverv ApS overdragelse af ejendommen belig-

gende Bybjergvej 45, 3060 Espergærde, til Helsingør Kommune  ved skøde af 11. marts 

2013. Der er ikke fremført nogen anbringender til støtte for påstanden, hvorfor der allerede 

som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider kravet. Dernæst henvises der 
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til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1, vedrørende salget af grunden og processen forbundet 

hermed. Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller berigtigelsen af handlen, hvorfor 

det allerede af denne grund bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at betale på-

standen på kr. 20.300 til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand. Endelig er det udokumen-

teret, at det skulle være Storbjerg Erhverv ApS – og ikke Helsingør Kommune – som har 

afholdt tinglysningsafgiften i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen.  

 

49 Vedrørende påstanden på kr. 34.450 fremgår det hverken af processkrift V eller klart a f bilag 

163, hvad påstanden skulle omhandle. Der er ikke fremført nogen anbringender til støtte for 

påstanden, hvorfor der allerede som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider 

kravet.  

 

3.5 Supplerende bemærkninger 

50 For så vidt angår det af anførte i processkrift V, pkt. 2.5, så fastholdes det, at der blev afholdt 

møde den 3. april 2008. Det kan i denne sammenhæng undre, at der først fremkommer ind-

sigelser mod datoen for dette møde mere end 6 år efter, at Jyske Bank afgav svarskriftet og 

heri omtalte det pågældende møde. Indsigelser om, at dette møde ikke skulle have fundet 

sted, må anses for fortabt på nuværende tidspunkt som følge af passivitet.  

 

51 Vedrørende handelsdatoen på bilag 1 henvises der til det anførte i duplikken, pkt. 7.7 an-

førte.  

 

52 For så vidt angår bemærkningerne i processkrift V, pkt. 2.23, bemærkes det, at Storbjerg 

Erhverv ApS i forbindelse med forlængelsen overtog byggekreditten og gælden i henhold 

hertil. Der har således ikke været flere selskaber tilknyttet byggekreditten sam tidig, idet 

Elvagten A/S blev afløst af Storbjerg Erhverv ApS i forbindelse med forlængelsen af byg-

gekreditten. Det interne forhold mellem Elvagten A/S og Storbjerg Erhverv ApS i anledning 

heraf, er Jyske Bank uvedkommende. Foruden den i processkrift E under pkt. 3.2 påberåbte 

passivitet, påberåbes tillige forældelse i forhold til det påståede krav.  

4 SAGSOMKOSTNINGER 

53 Den samlede værdi af påstanden i processkrift V udgør efter Jyske Banks opfattelse  mini-

mum følgende: 

 

Påstand 1 - kr. 1.321.340 

Påstand 2 – kr. 3.371.213 

Påstand 4 – kr. 1.039.611 
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I alt            kr. 5.732.164  

 

54 På baggrund heraf er det Jyske Banks opfattelse, at tilkendelsen af sagsomkostninger skal 

ske i forhold til et krav af en sådan størrelse, ligesom Storbjerg Erhverv ApS eller tredje-

mand er forpligtet til at betale supplerende retsafgift i forhold til et krav af en sådan stør-

relse.  

5 VIDNER OG VIDNETEMAER 

55 I processkrift V er angivet en række vidner, som Storbjerg Erhverv ApS  eller tredjemand 

påtænker at føre i forbindelse med hovedforhandl ingen, herunder ordførende direktør for 

Jyske Bank, Anders Christian Dam, ansat jurist i Jyske Bank, Morten Ulrik Gade og advokat 

i Jyske Bank, Philip Baruch. Fælles for de 3 gælder, at ingen a f dem har deltaget i swapaf-

talens indgåelse, rådgivningen herom eller de forhold, som i øvrigt påberåbes til støtte for 

de af Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand nedlagte påstande under sagen.  

 

56 Dernæst bemærkes i det i forhold til ordførende direktør, Anders Christian Dam, at denne 

ikke har udarbejdet nogen af de bilag, som fremgår i sagen, ligesom denne intet kendskab 

har til den pågældende sag.  

 

57 Efter Jyske Banks opfattelse er den påtænkte førelse af ordførende direktør, Anders Chri-

stian Dam, samt Morten Ulrik Gade og advokat Philip Baruch en fortsættelse af den  chika-

nøse adfærd, som Carsten Storbjerg gennem flere år har udvist overfor Jyske Bank og dens 

ansatte. Som eksempel herpå fremlægges som bilag AU mail af 22. oktober 2021 fra Carsten 

Storbjerg til Jyske Banks direktion, Morten Ulrik Gade, advokat Philip Baruch, en række 

personer hos Lundgrens og Lund Elmer Sandager, samt en række personer fra Folketinget 

og Finanstilsynet.  

 

58 Der fremlægges endvidere som bilag AV mail af 26. oktober 2021 fa Cars ten Storbjerg til 

blandt andre Jyske Banks direktion, ligesom mailen er adresseret til Anders Christian Dam 

og Jyske Bank. Af mailen fremgår det blandt andet, at hensigten med at indkalde Anders 

Christian Dam som vidne er: 

 

”Når blandt andet dig Anders Dam  bliver indkaldt, er det blot for at du skal Be-

kræfte modtagelse af de breve og mails, jeg har sendt til dig personligt og til 

den resterende bestyrelse siden maj måned 2016.  

 

På den måde kan vi i retten Viborg, finde ud af om du Anders Dam, har levet op 

til dit ansvar, og om du og Bestyrelsen med flere har et personl igt ansvar, for 

bestyrelses og banken's handlinger. 
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Som for ikke at have grebet ind, og undersøgt en mulig svig og falsk forbrydelse.”  

 

59 Videre fremgår det af mailen, at  

 

”Jeg ønsker at du Anders Dam for bestyrelsen, i retten fortæller om du selv, eller 

bestyrelsen har stået bag ansættelse af Lundgrens advokater, i forbindelse med 

jeres salg af 6 ejendommen for omkring 600 million DKK.” 

 

60 Ligesom det afslutningsvist fremgår af mailen, at  

 

”Jeg glæder mig meget til at møde dig i retten Anders Dam, håber ikke du siger 

du ikke tør møde mig, fordi du er bange og vil gemme dig bag dine mange advo-

kater. 

 

Mød som en mand istedet for at gemme dig bag Lund Elmer Sandager advokater 

som en lille kryster.” 

 

61 Som det fremgår af de citerede passager fra mailen, er der intet sagligt grundlag for at søge 

Anders Christian Dam ført som vidne fra Storbjerg Erhverv ApS’ side, ligesom de forhold, 

som omtales af mailen ingen relation har til sagens tvistepunkter eller påstande. Forsøget på 

førelsen af Anders Christian Dam (samt Morten Ulrik Gade og Philip Baruch) som vidne er 

alene udtryk for den chikanøse adfærd og personlige hetz, som Carsten Storbjerg har i for-

hold til Jyske Bank og nærværende sag.  

 

62 Det er heller ikke angivet i processkrift V, hvilken relation de pågældende skulle have til 

sagen, eller hvilke temaer de pågældende vil skulle afgive forklaring om, eller en begrun-

delse for, hvorfor de pågældende ønskes ført som vidner, jf. retsplejeloven s § 353, stk. 3, 

hvilket efter Jyske Banks opfattelse understøtter forholdet om, at førelsen af de 3 som vidner 

ikke har noget sagligt grundlag, men alene sker af andre hensyn.  

 

63 Det gøres som følge heraf gældende, at de pågældende vidner – Anders Christian Dam, 

Morten Ulrik Gade og Philip Baruch - er overflødige, og derfor ikke kan føres som vidner, 

jf. retsplejelovens § 341. Der henvises i denne sammenhæng  til U.2012.2356H, hvor en an-

modning om vidneafhøring af to kontorchefer i et ministerium og en tidli gere minister ikke 

blev imødekommet, da vidnetemaerne for de pågældende kunne belyses på anden vis. Efter 

Jyske Banks opfattelse forsøger Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand på uberettiget vis 

at vidtløftiggøre sagen ved at påtænke at føre de pågældende  som vidner, ligesom Jyske 

Bank heller ikke ser andet formål fra Storbjerg Erhverv ApS’ eller tredjemands side end 

chikane i forholdt til at ville føre de pågældende som vidner, da Storbjerg Erhverv ApS eller 

tredjemand og dennes advokat fuldt ud er bekendte med, at de pågældende ingen relation 

har til tvistepunkterne i sagen.  

 

64 For så vidt angår Birgit Buch Thuesen kan det oplyses, at hun er tidligere ansat i Jyske 

Banks erhvervsinkassoafdeling. Birgit Buch Thuesen har heller ikke deltaget i swapaftalens 
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indgåelse, rådgivningen herom eller de forhold, som i øvrigt påberåbes til støtt e for de af 

Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand nedlagte påstande under sagen.  

 

65 Det er heller ikke angivet i processkrift V, hvilken relation hun skulle have til sagen, elle r 

hvilke temaer hun vil skulle afgive forklaring om, eller en begrundelse for, hvorfor hun 

ønskes ført som vidner, jf. retsplejelovens § 353, stk. 3. Tillige som følge heraf gøres det 

gældende, at hun er overflødig som vidne, og derfor ikke kan føres som v idne, jf. retspleje-

lovens § 341.  

 

66 Med henblik på en afklaring af forholdet skal Jyske Bank anmode om, at retten snarest mu-

ligt og forud for hovedforhandlingen tager stilling til førelsen af de 3 personer som vidner, 

eventuelt efter et forudgående telefonretsmøde herom.  

6 DOKUMENTER 

67 Der fremlægges 

 

Bilag AS:  CVR udskrift 

Bilag AT Kreditorskifte 

Bilag AU Mail af 22. oktober 2021  

Bilag AV  Mail af 26. oktober 2021 

 

Lund Elmer Sandager 

 

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 
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Side 1 af 30 

 

  

  
Retten i Viborg 
Sag BS-402/2015-VIB 
 
 
 
Indgivet via minretssag.dk 
 
 

 LegalBase Advokatfirma 

v/Claes H. Balle 

Bredgade 30, 1260 København K 

CVR-nr. 26 67 32 24 

 

Sag 82-1 

cb@legalbase.dk 

+45 2068 4467 

 
København, 1. november 2021 

 
 

 

 

 

Påstandsdokument 
Sammenfattende processkrift 

(sagsøger) 
 
 
 
 
BS-402/2015-VIB. Sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS 
Cvr. nr. 42 54 79 99 
Storbjerg Erhvervs ApS 
Cvr-nr. 27 37 44 76 
 (”Storbjerg Erhverv”) 
(Advokat Claes Hahn Balle) 
 
mod 
 
Jyske Bank A/S 
CVR-nr. 17 61 66 17 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg 
(”Jyske Bank”) 
(advokat Philip Baruch) 
 
 
 
 

1. Påstande 
 
De i stævningen nedlagte påstande korrigeres således: 
 
1.1. Påstand 1 
 
1.1.1. Principalt 
 
Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at bekræftelse af Renteswap, nr. ref. W015785 
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Side 2 af 30 

 

af 16. juli 2008 er uforbindende for Storbjerg Erhverv, således at Storbjerg Erhverv 
skal stilles som om den ikke er indgået.  
 
1.1.2. Subsidiært  
 
Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at alle betalinger fra Storbjerg Erhverv i 
henhold til bekræftelse af renteswap ref. W015785 af 16. juli 2008 skal nedsættes 
med DKK 1.321.340. 
 
 
1.2. Påstand 2 
 
1.2.1. Principalt 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 3.371.213 med tillæg af procesrenter fra den 
5. juli 2021. 
 
1.2.2. Subsidiært 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 2.437.889 med tillæg af procesrenter fra sagens 
anlæg. 
 
1.2.3. Mere subsidiært 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale et lavere beløb efter rettens skøn. 
 
 
1.3. Påstand 3 
 
Jyske Bank tilpligtes at forrente det beløb, som Jyske Bank skal betale til Storbjerg 
Erhverv som tilbagebetalingskrav/erstatningskrav med sædvanlig procesrente fra 
sagens anlæg og til betaling sker. 
 
 
1.4. Påstand 4 
 
Sideordnede påstande 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 66.400 med procesrente fra den 15.09.09. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 23.517 med procesrente fra 16.04.09. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 13.517 med procesrente fra 16.04.09. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 376.145 med procesrente fra 16.12.15. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 280.747 med rente fra den 30.06.2008. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 147.248 med procesrente fra 16.12.05. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 43.000 med procesrente fra 19.03.12. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.287 med procesrente fra 30.09.11. 
 
Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 20.300 med procesrente fra 01.07.12. 
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Jyske Bank tilpligtes at betale DKK 34.450 med procesrente fra 06.05.11. 
 
 
1.5. Påstand 5 
 
Sideordnede påstande 
 
Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at have påført Storbjerg Erhverv et tab ved at 
kræve en byggegrund solgt uden at have ret til provenuet.  
 
Jyske Bank tilpligtes at anerkende, at have påført Storbjerg Erhverv et tab ved at 
sammenblande forskellige virksomheder til samme kontonummer, 5050 1354141. 
 
 
 

2. Sagsfremstilling og anbringender 
 

2.1. De i stævningen anførte anbringender under pkt. 5 fastholdes dog med det 
udgangspunkt, Storbjerg Erhverv ikke anerkender indgåelsen af renteswappen, 
bilag 1. Anbringenderne gengives ikke her. 
 

2.2. For så vidt angår påstand 1.1.1. bemærkes, at Storbjerg Erhverv gør gældende at 
renteswappen aldrig er indgået og at Jyske Bank er bekendt hermed. 
 

2.3. For så vidt angår påstand 1.1.2. henvises til processkrift III pkt. 3.79 og følgende 
samt bilag 78 side 2 med angivelse af beløbet DKK 1.321.340. Det gøres gældende, 
at såfremt retten måtte finde, at renteswappen er gældende skal den nedskrives 
med dette beløb, som er provenu ved salg af grund. Jyske Bank krævede at 
grunden blev solgt og provenuet gik til nedbringelse af lånet af 3. juli 2009, som 
der ikke blev indgået en renteswap for, bilag AH. 

 
2.4. For så vidt angår opgørelsen af beløbene i påstand 2 henvises til opgørelse, som 

fremlægges som bilag 192. 
 

2.5. For så vidt angår påstand 3 kan påstandsbeløbene opgøres således (jf. også bilag 
169). 

 
DKK 66.400 og DKK 23.517 fremgår af bilag 56 side 3, og er omtalt i processkrift III 
pkt. 3.43, pkt. 3.55 og 3.69 samt fremlagt i bilag 169. Der er hævet for tinglysning 
og låneformidling på et lån der aldrig er optaget. Det gøres gældende at dette er 
uberettiget. 
 
Beløbet 13.517 fremgår af bilag 53, side 1 og er provision for hjemtagelse af et lån 
der ikke er optaget. Der henvises til processkrift III pkt. 3.43 og bilag 30, hvori det 
bekræftes af Nykredit, at lånet (DKK 4.328.000) aldrig er hjemtaget eller udbetalt 
til Jyske Bank.  
 
Beløbet DKK 376.145 er opgjort i processkrift IV pkt. 2.7.  
 
Beløbet DKK 280.747 med tillæg af rente fra den 30.06.2008 fremgår af 
processkrift IV pkt. 2.9 og bilag 54 og 56. bilag 55 byggekreditaftale af 09.06 2008.  
 
Beløbet DKK 147.248 fremgår af processkrift IV pkt. 2.8, med de angivne 
bilagsreferencer. Rente kræves fra den 16.12. 2015, jf. bilag 78. 
 
Beløbet DKK 43.000 er opgjort i bilag 167 og fremkommer som følge af at Jyske 
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Bank ikke har indfriet garantien 4.300.000 over for Nykredit, jf. bilag 131, 136, 
119 og 132. 
 
Beløbet DKK 34.287 fremkommer ved at Jyske Bank har krævet at Storbjerg 
Erhverv skulle sælge byggegrunden, jf. bilag 72, 75, 76, 77 og 78. Beløbet er 
opgjort i bilag 148. 
 
Beløbet DKK 20.300 er opgjort i bilag 72 ”afgift” og beskrevet i processkrift III pkt. 
3.79 – 3.81. 
 
Beløbet DKK 34.450 er opgjort i bilag 163. 
 

2.6. Jyske Bank har i svarskriftet side 5, pkt. 3.4 og flere andre steder anført, at der 
blev afholdt et møde med deltagelse af Carsten Storbjerg, revisor Frank Poulsen 
samt erhvervsrådgiver Nicolai Hansen den 3. april 2008. Det bestrides at der blev 
afholdt møde på denne dato. Carsten Storbjerg afleverede et projekt den 3. april 
2008 til Casper Dam Olsen i Jyske Bank Helsingør. Det fremlagte budget er bilag 
39, som blev afleveret til banken. Som bilag 193 fremlægges kopi af skærmprint 
fra Carsten Storbjergs computer hvor det fremgår at budgettet er lavet som et 
excel ark den 3. april 2008. Der var således ikke et møde den 3. april 2008 i Jyske 
Bank.  
 

2.7. Jyske Bank gør gældende, at Storbjerg Erhverv har indgået den som bilag 1 
fremlagte renteswap nr. W015785 den 15. juli 2008.  

 
Af Jyske Banks svarskrift fremgår under pkt. 3.5, ”Aftaledokumenter”, at Storbjerg 
Erhverv har indgået renteswap aftalen fremlagt som bilag 1, dvs. renteswap nr. 
W015785 og at det af bekræftelsen på renteswappen på side 2 fremgår, at 
Storbjerg Erhverv betaler en fast rente på 5,32% og at hovedstolen er 4.328.000. 
Dette er fastholdt i de efterfølgende processkrifter.  
 

2.8. Det bemærkes, at bilag 1 er dateret den 16. juli 2008, hvorfor det gøres gældende, 
at handelsdatoen er tilbagedateret. På side 5/5 fremgår som sidste linje: 
 
”Underskriv venligst kopien og returner den til os på vores adresse eller pr. fax. 
89 89 73 38.” 
 
Carsten Storbjerg har ikke underskrevet bekræftelsen af 16. juli 2008. 
 

2.9. Carsten Storbjerg har gennemgået sine arkiver igen og fundet ydereligere 
dokumentation for, at den påståede renteswap aldrig blev indgået.  
 
Som bilag 194 fremlægges brev af 24. juli 2008 fra Jyske Bank til AAB Elvagten 1 
ApS (Storbjerg Erhverv) med overskriften ”Bekræftelse på Renteswap, aftale nr. 
W015785”. 
 
Af brevet fremgår følgende: 
 
”Da vi desværre ikke har modtaget bekræftelsen retur, sender vi en kopi, som vi 
beder jer underskrive og returnere til os på vores adresse, eller på fax nr. 8989 
7338.”  
 
På side 5 nederst er angivet underskriftslinje for Storbjerg Erhverv.  
 
Carsten Storbjerg har ikke underskrevet bekræftelsen fremsendt igen den 24. juli 
2008.  
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2.10. Den 30. juli 2008 skrev Jyske Bank igen til AAB Elvagten 1 ApS med samme tekst: 

 
”Bekræftelse på Renteswap, aftalenr. W015785 
 
Da vi desværre ikke har modtaget bekræftelsen retur, sender vi en kopi, som vi 
beder jer underskrive og returnere til os på vores adresse, eller på fax nr. 8989 
7338”  
 
Brevet af 30. juli 2008 fremlægges som bilag 195. 
 
Carsten Storbjerg har ikke underskrevet bekræftelsen af 30. juli 2008 og har aldrig 
indgået aftalen om renteswap, aftalenr. W015785. 
 

2.11. Det følger af ”Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter”, bilag 2, 
side 3 under ”Øvrige vilkår” pkt. 4, at ”For visse forretningstyper skal kunden 
bekræfte på genpart af nota”. (Min fremhævning). 
 

2.12. Det fremgår af Jyske Banks markedsføringsmateriale ”Hvad er en renteswap?” fra 
juli 2018, (bilag 115) at:  
 
”Du laver en aftale om renteswap med Jyske Bank - sideløbende med dit lån 
Jyske Bank bekræfter alle aftaler ved fremsendelse af aftalen til dig, som du skal 
acceptere og returnere til banken” (min fremhævning). 
 
Dette er i overensstemmelse med fremsendelsen af bilagene 194 og 195, hvoraf 
det fremgår, at Storbjerg Erhverv anmodes om at underskrive på aftalen om 
renteswappen.   
 

2.13. Det er sædvanligt at aftaler af stor kompleksitet, som en renteswapaftale indgås 
skriftligt. Dette følger således også af Jyske Banks egne aftaler og beskrivelse af 
renteswapaftaler. Det følger også af den fremlagte retspraksis, jf. retten i Viborgs 
dom af 12. februar 2014 i sagen om A/B Engskoven bilag 16. Af dommens side 4/67 
fremgår at Jyske Bank fremsendte bekræftelse på renteswapaftalen til 
andelsboligforeningen, og at den samlede bestyrelse underskrev bekræftelsen.  
 
Det skal supplerende fremhæves, at på samme måde som i nærværende sag, 
fremgik, at renteswappen knyttede sig til en bestemt hovedstol, med angivelse af 
vilkårene for det lån som renteswappen knyttede sig til.  
 

2.14. Jyske Bank er således bekendt med, at Storbjerg Erhverv aldrig har indgået eller 
underskrevet bekræftelsen på renteswap nr. W015785, som Jyske Bank har 
fastholdt over for Storbjerg Erhverv. 
 

2.15. Jyske Bank har tilbageholdt de dokumenter der viser, at aftalen aldrig blev 
indgået. Jyske Bank har ikke fremlagt nogen som helst dokumentation for at den 
omhandlede renteswap skulle være indgået.  

 
Jyske Bank har i processkrift B, side 2, andet afsnit anført, at  

 
”Swapaftalen indeholder ingen henvisninger til Storbjerg Erhvervs lån,..” 
 
Som det fremgår af både bilag 1, 194 og 195 er den fremsendte bekræftelse af 
renteswap, nr. W015785 en bekræftelse på en renteswap mellem kunden om at 
bytte betalinger i samme valuta. På side 2 i alle tre bilag fremgår det lån, som 
renteswappen knytter sig til, dvs. lånet stort DKK 4.328.000. 
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2.16. Dette skal sammenholdes med, at det lån stort DKK 4.328.000, som renteswap nr. 

W015785 (som ikke er indgået) skulle knytte sig til, aldrig er optaget af Storbjerg 
Erhverv.  
 

2.17. Renteswap nr. W015776 blev lukket pr. den 30. oktober 2008, jf. bilag 18A. Der 
har således ikke været indgået nogen aftale om renteswap herefter. 

 
2.18. Jyske Bank påført Storbjerg Erhverv et betydeligt økonomisk tab ved bevidst at 

fastholde en renteswap der aldrig er indgået. Under disse omstændigheder kan 
Jyske Bank ikke påberåbe sig forældelse. Der henvises til det i de tidligere 
processkrifter anførte.  

 
2.19. For så vidt angår Jyske Banks bemærkning om at swapaftalen blev nedlukket efter 

anmodning fra Storbjerg Erhverv skal henvises til Carsten Storbjergs skrivelse til 
Jyske Bank, hvoraf fremgår at betaling og lukning af swapaftale W015785 ikke er 
en anerkendelse af aftalen eller at der skyldes noget til banken.  

 
Brevet af 12. januar 2021 fremlægges som bilag 196. Jyske Bank har bekræftet at 
betaling skete under protest jf. brev af 15. januar 2021 fra Lund Elmer Sandager, 
bilag 197. 
 
 
Ad påstand 5 
 

2.20. Det gøres gældende, at Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve en 
byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, at have nægtet at modtage 
provenuet og samtidigt hæve renter ved misbrug af sagens bilag 1. Jyske bank har 
efter byggegrunden blev solgt med overtagelse den 1. juli 2012, jf. bilag 72 og 
frem til at køber, Helsingør kommune betalte den 16. december 2015 hævet renter 
af salgsprovenuet på DK 1.323.000, bilag 78. Jyske bank har uredeligt benyttet 
swappen, bilag 1, til at fastholde og vildlede Storbjerg Erhverv i relation til at 
Storbjerg Erhverv skulle have lånt beløbet på DKK 4.328.000 kr. i Nykredit, jf. bilag 
29.A, - hvilket jo ikke er var tilfældet -  og derefter skulle have omlagt lånet, jf.  
bilag D. Jyske Bank har påstået, at det var Storbjerg Erhvervs, der selv der havde 
fundet på at nedbringe det underliggende og omlagte lån, bilag E, side 1., hvorfor 
Jyske bank ikke lod renteswappen i bilag 1 følge med afdraget. Dette uagtet at 
Storbjerg Erhverv siden maj 2016 har fremlagt påstand om at renteswappen, bilag 
1. var falsk. Jyske Banke har derved påført Storbjerg Erhverv et rentetab ved at 
kræve grunden solgt uden at have ret til provenuet samtidig med at banken har 
hævet renter af provenuet i perioden 1. juli 2012 til 16. december 2015, svarende 
til 1.263 dage. Det gøres gældende, at banken har handlet svigagtigt herved. 
 

2.21. Der henvises til redegørelsen i bilag 164. 
  

2.22. Jyske Bank tilpligtes at tilbage betale det af Storbjerg Erhverv opgjorte provenu i 
bilag 72 for perioden frem til dette blev betalt i Nykredit, bilag 78. Tabet udgør 
renter af provenuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 dage eller DKK 376.145,21. Hertil 
kommer procesrenter.   
 

2.23. Jyske Bank har endvidere påført Storbjerg Erhverv tab ved at Nykredit har hævet 
3 % i bidrag i den periode, hvor banken har nægtet at modtage provenuet af 
grundsalget, frem til Nykredit vil oprette en deponerings konto uden at være 
forpligtet til det, jf. bilag 76. Der henvises til bilag 152, side 1 til 9 og bilag 116, 
side 7, punkt 7. Nykredit har ikke krævet grunden solgt. Der henvises yderligere 
til bilagene 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 110, 78, 76 samt 151. Tabet kan 
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opgøres til bidraget på 3 %, eller DKK 147.248,09 med tillæg af procesrenter. 
 

2.24. Det gøres gældende, at Jyske Bank har påført Storbjerg Erhverv et tab, ved at 
sammenblande flere virksomheder til samme konto nummer 5050 1354141. Der 
henvises herved til bilagene 54, 55, og 56. Storbjerg Erhvervs fik første gang et 
kontoudtog, bilag 54, den 08. april 2011, som var uden saldo oplysning. Jyske bank 
har påført Storbjerg Erhverv et tab på DKK 280.747,00. 

 
2.25. Beløbet DKK 280.747 med tillæg af rente fra den 30.06.2008 fremgår af 

processkrift IV pkt. 2.9 og bilag 54, bilag 55 byggekreditaftale af 09.06 2008 og 
bilag 56. 
 
Byggekreditaftalen konto nr. 5050 1354141 blev indgået med EL Vagten A/S den 
13. juli 2006 med indfrielsesdato eller forlængelse den 1. august 2008. 
Byggekreditaftalen fremlægges som bilag 202. 
 
Kontonr. 5050-1354141 tilhørte således Elvagten A/S. Elvagten A/S, cvr. nr. 
15688149 (dec 2012 ændrede selskabet navn til Folietech A/S) blev senere opløst 
ved konkurs den 3. juli 2014. Kopi af udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremlægges som 
bilag 203. 
 
Storbjerg Erhverv (AAB Elvagten 1 ApS) har lavet en aftale om bygge kredit i 2008. 
Det er ikke muligt at bruge samme konto til flere selskaber, og konto 5050-1354141 
tilhørte som anført Elvagten A/S, som var i drift helt frem til 2014. Elvagten A/S 
var ejet af Carsten Storbjerg frem til december 2012.  
 
Jyske Bank har således lavet en aftale på samme kontonummer den 9. juni 2008 
som tilhørte El Vagten A/S og som tidligst ophørte den 1. august 2008 og således 
var igangværende og benyttet af Elvagten A/S.  
 
Der henvises supplerende til processkrift III pkt. 3.22. Tabet er opstået ved at Jyske 
Bank således har overført en skjult negativ saldo til Storbjerg Erhverv jf. bilag 54. 
Tabet fremgår af bilag 56 og samme bilag som fremlagt af Jyske Bank som bilag 
AO – rentebeløb 280.746 den 30. juni 2008. 
 
Det bestrides, at der foreligger aftale om at overdrage gæld fra El Vagten A/S til 
Storbjerg Erhverv. En sådan aftale ville kræve tiltrædelse af alle parterne, dvs. 
aftale mellem Jyske Bank og El Vagten A/S, Jyske Bank og Storbjerg Erhverv ApS 
og El Vagten A/S og Storbjerg Erhverv. Sådanne aftaler foreligger ikke. 
 
Der skulle således have været oprettet en nyt aftale, idet sammenblanding af to 
selskaber til samme konto vil være i strid med gældende regler.  
 
Storbjerg Erhverv anlagde sag om dette, som anført, men efter krav fra advokat 
Dan Terkildsen, blev sagen hævet mod Storbjerg Erhvervs ønske. Det har 
efterfølgende vist sig, at Jyske Bank samtidigt havde antaget Lundgrens som 
advokater i en stor ejendomstransaktion, jf. bilag 168 og bilag 170.  
 
Jyske Bank er adviseret om kravet og der er ikke noget til hinder for at genanlægge 
sagen, da der efter omstændighederne har været grundlag for at antage, at 
Storbjerg Erhverv ikke har fået uafhængig rådgivning af Lundgrens. At sagen blev 
hævet er ikke det samme som accept af sammenblanding af to selvstændige 
juridiske enheder til samme konto med deraf følgende overførsel af tab til 
Storbjerg Erhverv, som er selskabet uvedkommende. Det er desuden fremlagt i 
sagen som bilag 169 af 27. oktober 2019 side 49. 
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2.26. Jyske Bank har i processkrift D, side 1, 1. afsnit under overskriften ”Supplerende 
bemærkninger” anført, at sagen omhandler den som bilag 1 fremlagte swapaftale, 
og den rådgivning, som Storbjerg Erhverv modtog i den forbindelse. Som anført i 
de foregående processkrifter, særligt processkrift II, omhandler renteswappen i 
bilag 1 lånet på DKK 4.328.000, som aldrig blev optaget af Storbjerg Erhverv. Jyske 
Banks bemærkning om, at finansieringssummen er det samme er faktuelt forkert 
og viser, at banken har handlet i ond tro. Det er dokumenteret, at der er tale om 
to forskellige lån, med forskellige vilkår, herunder forrentning og til to forskellige 
projekter. 
 

2.27. Jyske Bank har fastholdt en renteswap for et lån der aldrig er optaget og det gøres 
gældende, at der som følge Jyske Banks handlinger, herunder fejlinformation og 
tilbageholdelse af oplysninger og dokumenter, ikke foreligger passivitet eller 
forældelse. De afgørelser, som Jyske Bank henviser generelt til, uden angivelse af 
referencer, vedrører ikke sager, hvor banken har handlet svigagtigt som i 
nærværende sag.  
 

2.28. Jyske Bank anfører videre i processkrift D side 3, 2. afsnit, at sagen alene handler 
om, hvorvidt Storbjerg Erhverv er bundet af swapaftalen og ikke de øvrige forhold 
som anført af Storbjerg Erhverv i processkrift III. Jyske Bank har således ikke 
kommenteret materielt på processkrift D, hvilket Jyske Bank opfordres (20) til. 
Jyske Bank har ved sine handlinger bevirket, at sagen ikke har kunnet føres på et 
oplyst grundlag.  
 

2.29. Jyske Bank angiver endvidere, at Carsten Storbjergs sygdomsforløb er uden 
betydning for sagen.  

 
2.30. Det afvises, at der foreligge passivitet eller forældelse i sagen, særligt med 

henvisning til at Jyske Bank har tilbageholdt væsentlige oplysninger og rettet i 
aftaledokumenter. Desuden gøres det gældende, at bevisbyrden for at der dels er 
rådgivet korrekt, dels er indgået en swapaftale, bilag E, påhviler Jyske Bank og at 
Jyske Bank ikke har løftet denne bevisbyrde. Der henvises herved bl.a. til dom 
afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven, 
Engskovvænget 92, 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 
Silkeborg. 
 
 
Klage over Lundgrens 

 
2.31. Storbjerg Erhverv har en stærk formodning om, at Jyske Bank har påvirket sagens 

førelse fra Lundgrens side idet Lundgrens ikke har fremlagt nogen af de 
anbringender og påstande, som Storbjerg Erhverv nu har fremlagt i sagen. Som 
bilag 198 fremlægges klagen over Lundgrens og advokat Dan Terkildsen. Som 
processkrift III pkt. 3.12.  
 

2.32. Som bilag 199 fremlægges svar fra advokat Dan Terkildsen, som bilag 200 
fremlægges afsluttende bemærkninger fra Storbjerg Erhverv til advokatsamfundet 
og som bilag 201 fremlægges advokatnævnets kendelse. 
 

2.33. Der henvises til bilag 168 og 170. I den forbindelse bemærkes, at advokat Dan 
Terkildsen fejlagtigt i processkrift II har anført at Storbjerg Erhverv havde tiltrådt 
swapaftalen den 16. juli 2008. Dette er sket uden forudgående godkendelse og i 
strid med realiteten og Storbjerg Erhvervs anbringender i sagen.  
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Realkreditlån på DKK 4.328.000 og tilhørende renteswap bilag E side 4 -5 W015776 
 

2.34. Sagens kerne er, at Jyske Bank har fastholdt en aftale om en renteswap af 16. juli 
2008, som blev aldrig blev godkendt (jf. bilag 1) for Storbjerg Erhverv i juli 2008 
for et lån på DKK 4.328.000, som aldrig blev hjemtaget eller udbetalt.  
 
Jyske Bank har konsekvent fastholdt, at Storbjerg Erhverv har fået det lån til et 
byggeprojekt (”projekt 1”, jf. nærmere nedenfor) som renteswappen var aftalt til 
udbetalt og foretaget rentebytte i henhold til renteswapaftalen for dette lån, på 
trods af at lånet aldring blev udbetalt.  
 
Jyske Bank har tilbageholdt flere dokumenter i sagen og fastholdt 
renteswapaftalen vel vidende, at lånet aldrig blev udbetalt samt at lånetilbuddet 
var bortfaldet, hvorved Jyske Bank har været i ond tro, hvilket dokumenteres i det 
følgende. Derudover er den renteswap, som Jyske Bank fastholdler aldrig blevet 
aftalt eller godkendt, idet Jyske Bank af egen drift og uden godkendelse 
fremsendte bekræftelse på en ny renteswap den 16. juli 2008 jf. nærmere herom 
nedenfor. Carsten Storbjerg godkendte en renteswap den 15. juli 2008, jf. bilag E 
side 4 og 5, som blev lukket den 30. december 2008 jf. bilag 28 side 2.  
 
I perioden 2009 til 2013 var Carsten Storbjerg alvorligt syg som følge af en 
hjerneblødning, hvilket Jyske Bank var informeret om da sygdommen indtraf i 
2009.  
 
I 2013 og årene efter anmodede Carsten Storbjerg om aktindsigt i dokumenterne 
hos Jyske Bank, herunder blandt andet om dokumentation for at lånet som der 
blev byttet rente med i henhold til renteswappen var hjemtaget og udbetalt. 
Carsten Storbjerg har løbende anmodet om aktindsigt på alle niveauer i banken, 
herunder til ledelsen.  
 
Først i oktober 2016, efter der var indgivet stævning mod Jyske Bank, fik Carsten 
Storbjerg endelig bekræftelse fra Nykredit på, at lånet ikke var udbetalt.  
 
 

3. Sagsfremstilling og bemærkninger 
 
Sagens forløb - processuelt 
 

3.1. Det skal bemærkes, som det også er oplyst i stævningen, at Carsten Storbjerg var 
alvorligt syg som følge af en hjerneblødning i perioden 2009-2013, hvilket Jyske 
Bank var informeret om. Carsten Storbjerg har siden 2013 anmodet Jyske Bank om 
aktindsigt udlevering af dokumenter. Manglende svar fra Jyske Bank har 
foranlediget retssagen, ligesom afgørende forhold først sent er anskueliggjort. 
 

3.2. I 2013 og flere gange de efterfølgende år anmodede Carsten Storbjerg Jyske bank 
om aktindsigt. 

3.3. I oktober 2013 klagede Carsten Storbjerg til Pengeinstitutankenævnet, da det af 
aftalerne fremgik, at der var klageadgang, jf. bilagene 2, 3 og 4 pkt. 17. Klagen 
blev afvist med henvisning til at den vedrørte erhvervsforhold.  
 

3.4. Herefter blev retssagen indledt ved stævning af 18. juni 2015 mod Jyske Bank. På 
daværende tidspunkt drejede sagen sig om ”en aftale om handel med afledte 
finansielle instrumenter og aftalens gyldighed.” Den omhandlede aftale om handel 
med afledte finansielle instrumenter, i dette tilfælde en swapaftale var baseret 
på et brev fra Jyske Bank til Storbjerg Erhverv (tidl. AAB Elvagten 1 ApS) af 16. juli 
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2008 fremlagt som bilag 1 i sagen. Den omhandlede renteswap vil blive 
gennemgået nærmere nedenfor og benævnt ”projekt 1”. Her skal fremhæves, at 
der i stævningen blandt andet henvistes til bilag 7, som var det dokument, som 
Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 sammen med øvrige 
aftaledokumenter. Jf. opfordring (1) anmodedes Jyske Bank om at fremlægge 
blandt andet bilag 7 underskrevet for Storbjerg Erhverv. Der blev også opfordret 
til at fremlægge kundeprofil for Storbjerg Erhverv udarbejdet forud for 
swapaftalens indgåelse, opfordring (2). Der henvises til det i stævningen anførte 
og de nedlagte påstande, som fastholdes. 
 

3.5. Jyske Bank afgav svarskrift den 10. september 2015. Som svar på opfordring 1 
fremlagde Jyske Bank bilagene F-K. Bilag K er imidlertid rettet af Jyske Bank og 
således ikke det dokument, der blev underskrevet den 10. juli 2018, jf. nærmere 
herom under afsnittet ”projekt 1”. Jyske Bank fremlagde ikke den underskrevne 
swapaftale. Som svar på opfordring 2 henviste Jyske Bank til at en medarbejder 
fra Jyske Bank kunne afgive forklaring i retten. Der henvises i øvrigt til svarskriftet. 
 

3.6. Storbjerg Erhverv afgav replik den 28. oktober 2015. 
 

3.7. Jyske Bank afgav duplik den 2. februar 2016 og fremlagde supplerende bilag V, som 
viser at der er en rente i Storbjerg Erhvervs disfavør. Bilag V henviser til en 
hovedstol på DKK 4.328.000 (jf. nærmere herom under afsnittet ”projekt 1”). I 
duplikken angives at der er byttet swapaftale. Det oplyses ikke at 
renteswapaftalen som blev godkendt den 15. juli 2008 blev lukket den 30. 
december 2008, jf. bilag 28 side 2. 

 
3.8. Foranlediget af at der fra Jyske Banks side blev fremlagt forskellige og 

uoverensstemmende oplysninger og dokumenter i klagesagen til 
Pengeinstitutankenævnet og retssagen og det forhold, at der ikke blev fremlagt 
fyldestgørende og underskrevne dokumenter var Carsten Storbjerg nødsaget til at 
foretage en undersøgelse med henblik på at få korrekt dokumentation i sagen.  

 
3.9. Carsten Storbjerg har ved flere lejligheder gjort koncernledelsen i Jyske Bank 

opmærksom på urigtighederne og anmodet om svar på de omhandlede forhold. 
 

3.10. Herefter skiftede Storbjerg Erhverv efter anbefaling til advokat Dan Terkildsen, 
Lundgrens Advokatfirma, som indgav processkrift I den 28. september 2018. Her er 
Carsten Storbjerg nu blevet opmærksom på, at det lån på DKK 4.328.000 som den 
påståede swapaftale er indgået for aldrig er blevet optaget eller udbetalt, hvilket 
er blevet bekræftet af Nykredit i oktober 2016. Nykredit bekræftede først efter at 
Storbjerg Erhverv indgav stævning mod Nykredit. I processkriftet opfordredes 
Jyske Bank til at fremlægge dokumentation for eksistensen og udbetalingen af 
lånet.  

 
3.11. Jyske Bank afgav den 5. november 2018 processkrift A med bilagene X til AH. Først 

ved dette processkrift fremkom således en række af de dokumenter, som Storbjerg 
Erhverv gennem hele processen har efterspurgt fra Jyske Bank. Det viser sig også 
her, at Carsten Storbjergs formodninger er korrekte, idet det ved fremlæggelsen 
af disse dokumenter fremgår, at Jyske Bank har rettet i dokumenter og 
tilbageholdt oplysninger, jf. nærmere nedenfor og som det også fremgår af Carsten 
Storbjergs ”Foreløbig Afsluttende Processkrift” af 27. oktober 2019 fremlagt som 
bilag 170. 

 
3.12. På baggrund heraf fremstår det at Jyske Bank har handlet svigagtigt ved at 

fastholde over for Storbjerg Erhverv, at det lån, som renteswappen, bilag E side 4 
og 5 var indgået for var udbetalt og ved at ændre i dokumenter, jf. nærmere 
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nedenfor. Storbjerg Erhverv bad Lundgrens om at fremlægge sine synspunkter og 
anbringender og om at fremlægge en række bilag. Dette skete imidlertid ikke. 
Carsten Storbjerg blev derimod den 21. september 2019 opmærksom på, at 
Lundgrens samtidig med repræsentationen af Storbjerg Erhverv mod Jyske Bank 
bistod Jyske Bank i forbindelse med en transaktion med ejendomme for omkring 
DKK 600.000.000. Det fremgår af oplysninger bla. på Lundgrens egen hjemmeside, 
at Lundgrens har påtaget sig advokatarbejde for Jyske Bank efter at Lundgrens har 
påtaget sagen for Storbjerg Erhverv.  

 
Som bilag 170 fremlægges artikel om salget af ejendomsporteføljen og udskrift 
fra Lundgrens hjemmeside, der viser advokatrepræsentationen af Jyske Bank, som 
skete efter at Lundgrens havde taget Storbjerg Erhverv som klient i retssagen mod 
Jyske Bank.  

 
Både Lundgrens og ledelsen i Jyske Bank var oplyst om dobbeltrepræsentationen. 
Det gøres gældende, at Lundgrens derfor var inhabil, ligesom det har formodningen 
for sig, at Lundgrens i den forbindelse ikke har varetaget Storbjerg Erhvervs 
interesser forsvarligt. Storbjerg Erhverv har desuden en formodning om at Jyske 
Bank anvendt Lundgrens som advokat i forbindelse med transaktionen med det 
formål at skade Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg har flere gange kontaktet 
både Jyske Bank medarbejdere og ledelsen i Jyske Bank. Sagen har desuden fået 
presseomtale og mediebevågenhed herunder i sociale medier. Ledelsen i Jyske 
Bank har således været bekendt med sagen mod Storbjerg Erhverv, herunder at 
Lundgrens repræsenterede Storbjerg Erhverv, idet dette var meddelt af Carsten 
Storbjerg den 9. februar 2018. Samtidig er advokat Philip Baruch som 
repræsenterer Jyske Bank i sagen mod Storbjerg Erhverv ledelsesmedlem i Jyske 
Bank. Det har således stået klart for ledelsen i Jyske Bank, at Storbjerg Erhverv 
var repræsenteret af Lundgrens mod Jyske Bank.  
 
For så vidt angår forholdende hos Lundgrens gælder som følge af de advokatetiske 
regler, at der skal foretages kontrol af habilitet forinden påtagelse af 
advokatopgaver.  
 
Der er således belæg for antagelsen om at Jyske Bank ved at anvende Lundgrens 
har påvirket sagen materielt. Motivationen for at Lundgrens rejser ledelsesansvar 
overfor Jyske Bank samt påstande om svig i denne sag er næppe stor i lyset af at 
Lundgrens samtidig har en opgave af den nævnte størrelse for Jyske Bank. Under 
alle omstændigheder har konsekvensen været, at de af Storbjerg Erhverv ønskede 
påstande ikke har været nedlagt og de ønskede anbringender ikke været gjort 
gældende i sagen, ligesom Lundgrens de facto ikke fremlage relevante bilag som 
ønsket af Storbjerg Erhverv. Derudover skal bemærkes, at Lundgrens ikke 
fremsendte kopi af processkrift B til Carsten Storbjerg ligesom Lundgrens ikke 
fremsendte kopi af egne processkrifter til godkendelse hos Carsten Storbjerg 
forinden indgivelse til retten, hvilket Carsten Storbjerg udtrykkeligt  
 
Der vil blive indgivet klage til advokatnævnet for Storbjerg Erhverv, og der tages 
forbehold for at fremlægge klagen med bilag i nærværende sag. 

 
3.13. Som følge af ovenstående forhold har det været overordentligt vanskeligt at få 

faktum frem i sagen, særligt som følge af Jyske Banks modvilje mod at fremlægge 
centrale dokumenter, som først er fremkommet ved processkrift A den 5. 
november 2018. Dette har bevirket, at det har været vanskeligt at opgøre påstande 
i sagen. Som en konsekvens af at Lundgrens ikke har nedlagt de af Storbjerg 
Erhverv ønskede påstande i sagen og gjort de ønskede anbringender gældende har 
Carsten Storbjerg selv fremlagt bilagene og efterfølgende været nødsaget til at 
skifte advokat. 
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Sagens indhold 
 

3.14. Storbjerg Erhverv blev stiftet den 3. oktober 2004. Selskabets formål er blandt 
andet at handle med ejendomme. Storbjerg Erhverv ejes af Carsten Storbjerg 
Skaarup, som er uddannet elektriker og arbejder som sådan. Carsten Storbjerg har 
ikke erfaringer med handel med finansielle instrumenter, der henvises herved til 
det i stævningen anførte. Det skal supplerende anføres, at Carsten Storbjerg har 
ønsket høj sikkerhed i forbindelse med låneoptagelse som anført overfor Jyske 
Bank, bilag 102.  
 
 
Købet af erhvervsgrund mart. nr. 1 ar, Mørdrup By, Mørdrup, Bybjergvej 43, 
Espergærde på 10.347 m2. 
 

3.15. I 2006 blev en erhvervsgrund udbudt til salg af Helsingør Kommune, jf. 
erhvervsprospekt af EDC, fremlagt som bilag 127. Den omhandlede grund skulle 
udstykkes fra matr. nr. 1 s, Mørdrup By, Mørdrup på adressen Bybjergvej. Af 
prospektet side 1 fremgår at det er grund nr. (10) på 10.351 m2. Grunden fik efter 
udstykning matr. nr. 1 ar. Udstykningen fremgår af bilag 33, hvoraf fremgår, at 
arealet efter opmåling var 10.347 m2. Carsten Storbjerg henvendte sig til Nykredit 
om finansiering af købet af grunden. Nykredit henviste til Jyske Bank som de 
oplyste Carsten Storbjerg, at have et godt samarbejde med. Storbjerg Erhverv var 
ikke kunde i Jyske Bank i forvejen. Af email fra Carsten Storbjerg af 15. maj 2006 
til Nicolai Hansen fra Jyske Bank fremgår at der anmodes om belåning med omkring 
DKK 2.100.000, bilag 36. Jyske Bank anbefalede Carsten Storbjerg at optage lån i 
sin privatbolig Søvej 5, Hornbæk. Carsten Storbjerg fulgte rådet og Jyske Bank tog 
pant for lånet på omkr. DKK 2.100.000 med DKK 3.000.000 i privatboligen. Bilagene 
127 og 33 blev udleveret til Nicolai Hansen. Carsten Storbjerg lånte herefter 
provenuet til Storbjerg Erhverv og købte erhvervsgrunden. Pantet er oplistet i bilag 
163. 
 

3.16. Efter købet af grunden overvejede Carsten Storbjerg forskellige projekter for 
udstykning og udvikling af grunden, jf. herved bilag 31 og 32. Som oplyst i mailen 
til Nicolai Hansen af 15. maj 2006, havde Carsten Storbjerg bestilte landmåler til 
at forberede udstykning til 6 grunde. Det 6 grunde fremgår af bilag 31. 
 
  
Projekt nr. 1 – grund 1599 m2, bygning 678 m2 
 

3.17. Det første projekt, som Carsten Storbjerg overvejede benævnes her projekt 1 og 
forberedtes i 2007. Dette projekt blev nøje gennemgået med Jyske Bank og alle 
dokumenter i relation til projektet blev udarbejdet, jf. nærmere nedenfor. Det 
skal holdes for øje, at projektet ikke blev gennemført. Jyske Bank var nøje 
orienteret om hele forløbet, herunder, at projektet blev skrinlagt. Derimod blev 
et andet projekt, ”projekt 2”, som vedrører en anden grundudstykning og en anden 
bebyggelse gennemført på et senere tidspunkt. Det skal også holdes for øje, at 
Carsten Storbjerg godkendte en aftale om en renteswap, W015776, den 15. juli 
2008 for det lånetilbud til projekt 1 på DKK 4.328.000, som bortfaldt den 20. 
november 2008. På trods af at projektet 1 blev kasseret og lånet var bortfaldet 
blev renteswapaftalen igangsat den 11. juli 2008 uden at der var det aftalte 
underliggende lån. Jyske Bank var vidende om at lånet ikke eksisterede, hvorfor 
der ikke var noget grundlag for et rentebytte. Det skal også holdes for øje, at der 
ikke var aftalt nogen renteswap for projekt 2, som Carsten Storbjerg anmodede 
om nyt lånetilbud til efter at projekt 1 var kasseret og lånetilbuddet hertil var 

291



  

 

 

Personlig rådgivning 

På juridisk grund 

 
Side 13 af 30 

 

bortfaldet. Lånet til projekt 2 blev udbetalt i juli 2009 og har således ingen relation 
til forholdet om renteswapaftalen.  
 

3.18. Projekt 1, drejer sig om en byggegrund på 1.599 m2 og en opførelse af en 
erhvervsbygning på 678 m2. Af bilag 32 fremgår, at Storbjerg Erhverv betalte 
faktura til landmåler for udstykningsforslag den 15. oktober 2007. Carsten 
Storbjerg mailede om projektet til Nicolai Hansen, Jyske Bank, den 23. januar 
2008, bilag 37. Carsten Storbjerg udarbejdede budget for projekt 1 som viste 
udgifter for DKK 4.334.765 ex moms. Budgettet blev af Carsten Storbjerg udleveret 
til Nicolai Hansen, Jyske Bank. Budgettet er fremlagt som bilag 39. Af email af 14. 
februar 2008 fra Nicolai Hansen til Carsten Storbjerg fremgår, at Nicolai hansen 
havde gennemgået forskellige papirer, som han havde fået udleveret men at han 
manglede kopi af tilbud for opførelse af hallen på grunden. Kopi af mailen er 
fremlagt som bilag 38. Carsten Storbjerg afleverede bilagene til Nicolai Hansen 
igen. Med i det endelige budget var blandt andet tilbud for opførelse af hal for 
DKK 2.403.596 fra Halspecialisten A/S. Der er fremlagt kopi af ikke underskrevet 
entreprisekontrakt vedr. hallen, af 21. april 2008, bilag 41. Som anført blev 
projektet ikke gennemført og ingen af de fremsendte tilbud eller aftaler blev 
indgået, hvilket Jyske Bank var oplyst om.  
 
 
Lånetilbud af 20. maj 2008, hovedstol DKK 4.328.000 – projekt 1 – bilag Y 

 
3.19. På baggrund af det fremlagte budget skrev Nicolai Hansen til Carsten Storbjerg den 

10. marts 2008, at han havde talt med Nykredit om projektet, jf. bilag 40. Den 13. 
marts 2008 fremsendte Nykredit oplæg til samarbejde til Nicolai Hansen, Jyske 
Bank. Brevet er fremlagt af Jyske Bank, som bilag X. Af brevet fremgår, at Nykredit 
har sendt oplægget på baggrund af de fra Jyske Bank modtagne dokumenter. Den 
20. maj 2008 fremsendte Nykredit lånetilbud til Jyske Bank med tilbud om lån til 
Storbjerg Erhverv (daværende AAB Elvagten 1 ApS). Som det fremgår indhentede 
Jyske Bank således lånetilbuddet fra Nykredit.  
 
Bemærk, at lånetilbuddet først blev fremlagt af advokat Philip Baruch som bilag Y 
ved processkrift A af 5. november 2018. Dette dokument er centralt i sagen, idet 
lånet aldrig blev hjemtaget og idet det er dette lån, som Jyske Bank har fastholdt, 
at der skulle være indgået en swapaftale for, dette uanset, at det har fremstået 
klart for Jyske Bank, at lånet aldrig blev hjemtaget og at lånetilbuddet var udløbet, 
jf. nærmere herom nedenfor.  
 
Jyske Bank fremlagde først bilag Y efter at Storbjerg Erhverv ved processkrift I af 
28. september 2018 opfordrede hertil med henvisning til, at Nykredit ved mail af 
18. oktober 2016 havde bekræftet, at lånet ikke eksisterede, jf. bilag 30. 

 
3.20. Af lånetilbuddet fra 20. maj 2008 skal fremhæves følgende: 

 
- Løbetid 20 år 
- Hovedstol 4.328.000 
- Variabel renteprocent pr. år. 5,0035 
- Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i:  

  Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039. 
- Lånets restgæld refinansieres første gang med virkning fra den 1. januar 

2019.  
- Lånets prioritetsstilling:  

Kr. 4.328.000 Nykredit Realkredit A/S (tilbudt lån) 
- Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008. 
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Det skal bemærkes, at der i bilaget fremlagt af Jyske Bank er lavet en markering i 
marginen ud for sætningen ”Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008”. 
Dette viser, at det var en deadline, som banken skulle være opmærksom på idet 
det er banken, der har lavet markeringen. Lånet blev ikke udbetalt den 20. 
november 2008.  
 
Det fremgår af side 3, at Lånets restgæld refinansieres første gange med virkning 
fra den 1. januar 2019.  
 
Det skal fremhæves, at projekt 1 blev kasseret og lånetilbuddet udløb som 
ubenyttet den 20. november 2008. Lånet blev således aldrig udbetalt. 

 
3.21. Da lånet i henhold til tilbuddet skulle refinansieres fremsendte Nykredit ligeledes 

den 20. maj 2008 en refinansieringsaftale direkte til Storbjerg Erhverv. Carsten 
Storbjerg har ikke været i besiddelse af det underskrevne dokument, hvorfor det 
er fremlagt i ikke underskrevet version som bilag 149.  
 
Jyske Bank har først ved bilag Ø fremlagt den underskrevne refinansieringsaftale, 
hvor det fremgår, at det er underskrevet af Carsten Storbjerg den 10. juli 2008. 
Det fremgår også, at refinansieringsaftalen vedrører det som bilag Y fremlagte 
lånetilbud på DKK 4.328.000. 
 

3.22. Øvrige aftaledokumenter er oplistet i stævningen side 2. Det skal bemærkes, at 
Jyske Bank lavede en byggekreditaftale den 9. juni 2008 med en kreditramme på 
DKK 1.800.000, bilag 55 til Storbjerg Erhverv – konto nr. 5050 135414-1. Denne 
konto tilhørte imidlertid et andet selskab, jf. bilag 56, som er den samme konto 
for EL Vagten A/S. Jyske Bank har således sammenblandet to selskaber til samme 
bank konto, hvilket Carsten Storbjerg først har kunne se den 16. august 2015. 
 

3.23. Nicolai Hansen fra Jyske Bank foreslog, at Storbjerg Erhverv indgik en swapaftale, 
og ønskede at lave alle dokumenter til projekt 1, herunder swapaftale klar til 
underskrift den 10. juli 2008. Han forsikrede Carsten Storbjerg, at ingen af 
dokumenterne ville blive anvendt, såfremt lånet, på DKK 4.328.000, bilag Y, som 
var beregnet for projekt 1 ikke blev hjemtaget. Der henvises for så vidt angår 
forløbet den 10. juli 2008 til stævningen pkt. 2.4. og 2.5, idet det supplerende skal 
bemærkes, at Nicolai Hansen forklarede Carsten Storbjerg, at der ikke var ville 
være nogen forskel, uanset om renten steg eller faldt, hvilket var afgørende for 
Carsten Storbjergs accept af at indgå en renteswapaftale for realkreditlånet. 

 
Det skal bemærkes, at på tidspunktet for stævningen, var Carsten Storbjerg og 
hans daværende advokat i den vildfarelse, at det realkreditlån på de DKK 
4.328.000, som renteswapaftalen skulle afdække renten på var hjemtaget, hvilket 
fremgår forudsætningsvis af stævningen.  

 
3.24. En række aftaledokumenter blev således udarbejdet af Jyske Bank og underskrevet 

for Storbjerg Erhverv den 10. juli 2008 på Jyske Banks initiativ til benyttelse 
såfremt projekt 1 blev gennemført og det hertil givne lånetilbud på DKK 4.328.000 
blev udnyttet og hjemtaget. Nicolai Hansen fra Jyske Bank forsikrede som nævnt 
Carsten Storbjerg om, at ingen af de på mødet den 10. juli 2008 underskrevne 
dokumenter i relation til lånetilbuddet til projekt 1 ville blive anvendt, såfremt 
lånet ikke blev hjemtaget og udbetalt.  
 
Følgende dokumenter blev underskrevet den 10. juli 2008: 
 
 
Aftale om handel med finansielle instrumenter 
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Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter bilag 2, blev underskrevet 
af Carsten Storbjerg den 10. juli 2008. Aftalen har et samlet risikobeløb på DKK 
1.650.000. Aftalen blev underskrevet med det formål, at såfremt lånet på DKK 
4.328.000 blev hjemtaget, kunne der indgås aftale om renteswap for dette lån.  
Der er tale om en rammeaftale, som ikke medfører nogen betalingsforpligtelse 
eller gældsforhold. 
 
Låneretten fremgår af kontoudtog for realisationskonto for Storbjerg Erhverv med 
valør fra den 11. juli 2008, bilag B. Bilag B må høre til den oprindeligt godkendte 
renteswap af 15. juli 2008 W015776. Da Jyske Bank gør gældende, at der skulle 
være godkendt en ny renteswap den 16. juli 2008 skal der foreligge en separat 
konto for denne, som Jyske Bank opfordres (15) til at fremlægge. 
 
 
Pantebrev for pålydende lån DKKK 4.328.000 
 
Pantebrevet er udstedt for lånet på DKK 4.328.000, serie 21E. Det fremgår, at 
lånets rente er variabel og pt. fastsat til 5,0035%, svarende til en nominel rente 
på 5,0978%. Carsten Storbjerg var alene i besiddelse af en ikke underskrevet kopi, 
fremlagt som bilag 141. Jyske Bank har først fremlagt det underskrevne pantebrev 
som bilag AC med processkrift A den 5. november 2018. Som det fremgår af 
lånetilbuddet til projekt 2, var dette pantebrev bortfaldet ved fremsendelsen af 
det nye lånetilbud, jf. bilag AG side 4 af 6. Bilag AG er ligeledes først fremlagt af 
Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018. Jyske Bank var i øvrigt 
bekendt med, at lånetilbud og pantebrev til projekt var bortfaldet, dels da det 
udløb den 20. november 2008 uden af være udbetalt, dels da projekt 1 blev 
kasseret, hvilket Jyske Bank var oplyst om, og dels, da Jyske Bank blev anmodet 
om at indhente et nyt lånetilbud til projekt 2 i 2009.  
 
Refinansieringsaftale – hovedstol DKK 4.328.000 
 
Som beskrevet ovenfor under pkt. 3.19, fremlagt som bilag Ø.  
 
 
Samtykke- og garantierklæring – Nykredit - bilag 147 og bilag Z 
 
Storbjerg Erhverv har fremlagt samtykke- og garantierklæringen som bilag 147. 
Carsten Storbjerg var ikke i besiddelse af det underskrevne dokument, men fik 
originale udleveret fra Nykredit på et møde den 11. oktober 2016. Det skal 
fremhæves, at det af originalen, som er det dokument, som Carsten Storbjerg 
underskrev den 10. juli 2008 fremgår, at Jyske Bank anmoder Nykredit om at 
udstede et lånetilbud til Storbjerg Erhverv med pant i matr. nr. 1 s Mørdrup By, 
Mørdrup. Samtykkeerklæringen blev underskrevet af Carsten Storbjerg til 
lånetilbuddet, bilag Y til projekt 1, som ikke blev gennemført. 
 
Jyske Bank har først fremlagt den underskrevne version som bilag Z med 
processkrift A den 5. november 2018. Det skal bemærkes, at der i den fremlagte 
version er rettet i matrikel nummeret, hvilket er sket efter Carsten Storbjergs 
underskrift.  
 
Som bilag 171 fremlægges samtykke- og garantierklæringen, som Carsten 
Storbjerg nu er kommet i besiddelse af, med Nykredit angivet som modtager øverst 
til venstre, som dokumenterer, at den er sendt til Nykredit med den angivne 
rettelse efter underskrift. 
 

294



  

 

 

Personlig rådgivning 

På juridisk grund 

 
Side 16 af 30 

 

Jyske Bank opfordres (16) til at udlevere det original underskrevne dokument til 
nærmere undersøgelse samt til at redegøre for hvem der har foretaget rettelsen i 
dokumentet samt hvornår rettelsen er foretaget. 
 
 
Uigenkaldelig fuldmagt, transport og håndpanteret i prioriteringsprovenu bilag 7 
 
Som bilag 7 til stævningen er fremlagt det ikke underskrevne dokument, idet 
Carsten Storbjerg ikke var i besiddelse af dette på daværende tidspunkt. Det 
fremgår, at Storbjerg Erhverv giver ”Jyske Bank uigenkaldelig fuldmagt til at 
forlange lånet udbetalt, at modtage og kvittere for samt at realisere obligationer 
og/eller låneprovenu ifølge: Valuta/beløb: DK 4.328.000, Realkreditinstitut og 
lånetype: Nykredit, var. rente, refinansiering og konverterbart, Serie/afd: 
21E/20år.  
 
Den uigenkaldelige fuldmagt, som blev underskrevet den 10. juli 2008 vedrørte 
således det som bilag Y fremlagte lånetilbud sendt fra Nykredit til Jyske Bank. 
Lånetilbuddet udløb som anført den 20. november 2008 og blev aldrig hjemtaget. 
 
Jyske Bank har som svar på den af Storbjerg Erhverv i stævningen angivne 
opfordring 1 fremlagt bilag K med henvisning til fuldmagten blev indgået den 10. 
juli 2008. Der er imidlertid rettet i dokumentet på side 1, således at der er indført 
et andet lån i dokumentet. Det et således ikke det samme som blev underskrevet 
den 10. juli 2008, jf. nærmere nedenfor under projekt 2.  
 
Fuldmagten til ralkreditlånet på DKK 4.328.000 Serie 21E var derfor udløbet den 
20. november 2008, hvor lånet ikke længere kunne udbetales. 
 
 
Kautionserklæring – bilag Æ 
 
Carsten Stobjerg skrev også under på kautionserklæring som selvskyldnerkautionist 
for lånet på DKK 4.328.000, serie 21E, som aldrig blev optaget. Dokumentet blev 
underskrevet til anvendelse forudsætningsvist, såfremt lånet på DKK 4.328.000 til 
projekt 1 blev udbetalt. Bilag Æ blev først fremlag af Jyske Bank med processkrift 
A den 5. november 2018. Kautionserklæringen er ugyldig, da lånet ikke blev 
udbetalt.  
 
 
Udbetaling af lån – bilag Å 
 
Carsten Storbjerg underskrev blanket om udbetaling af lån, fremlagt af Jyske Bank 
som bilag Å i 2018. Anmodningen om udbetaling af lån var for lånet på DKK 
4.328.000, jf. lånetilbuddet fra Nykredit, bilag Y. Da lånetilbuddet udløb den 20. 
november 2008, låneprovenuet aldrig blev udbetalt og da projektet blev kasseret, 
kan Jyske Bank ikke anvende dokumentet som grundlag for noget andet lån. Det 
fremgår, at dokumentet er øremærket til lånetilbud bilag Y. Jyske Bank har 
anvendt dette dokument og underskrevet den 15/4 2009 efter udløbet af 
lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y.  
 
Da det er Jyske Bank, der anmoder Nykredit om udbetalingen af lånet til en konto 
i Jyske Bank er Jyske Bank i sagens natur klar over, at lånet aldrig er udbetalt og 
Jyske Bank var klar over at Carsten Storbjerg havde anmodet om et nyt lånetilbud 
til projekt 2.  
 
En benyttelse af et dokument underskrevet den 10. juli 2008 til et lånetilbud som 
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det fremgår på side 2, som var udløbet, og som banken underskriver den 15. april 
2009 kan ikke være i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis. Det 
er også i strid med aftalen mellem parterne og redelig bankforretning. 
 
En hjemtagelse af det lånetilbud der var udløbet ville skjule at der var igangsat en 
renteswap den 16. juli 2008 til det ikke hjemtagede lån. 
 
 
Kautionserklæring – bilag 5 
 
Som bilag 5 til stævningen er fremlagt kautionserklæring, hvorefter Carsten 
Storbjerg hæfter som selvskyldnerkautionist for hvad Storbjerg Erhverv til enhver 
tid skylder Jyske Bank.  
 
 
Aftale om sikkerhedsstillelse – bilag 6A 
 
Jyske Bank fik sikkerhed form af pant i ejerpantebrev ejet af Carsten Storbjerg på 
DKK 3.000.000 med pant i Carstens Storbjergs private bolig, Søvej 5, Hornbæk. 
 
 
Bekræftelse af renteswap nr. WO15776 – 15. juli 2008 ref. WO15776999, bilag E s. 
4-6 
 

3.25. Den 15. juli 2008 ringede en medarbejder fra Jyske Bank til Carsten Storbjerg med 
det formål at få Carsten Storbjerg til at godkende, at renten på det tilbudte lån 
til projekt 1, bilag Y, blev låst fast. Carsten Storbjerg blev oplyst, at det var 
magtpåliggende for Jyske Bank, at renten, som jo ville være variabel i henhold til 
lånetilbud, bilag Y, blev sikret ved at der blev lavet en swapaftale.  
 
Som det fremgår af side 2 i bekræftelsen (bilag E side 5), er renteswappen for 
lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y. Det fremgår, at 
den godkendte renteswap lukkes den 30. december 2008, jf. bilag 28 side 2.  
 
Carsten Storbjerg godkendte renteswappen betinget af at lånetilbuddet, bilag Y, 
blev hjemtaget og udbetalt. Dette blev udtrykkeligt aftalt med Nicolai Hansen og 
er også konsistent i forhold til at aftaledokumenterne blev underskrevet for 
lånetilbuddet til projekt 1 den 10. juli 2008. Det var således den renteswap, der 
blev bekræftet ved brev af 15. juli 2008, som Carsten Storbjerg godkendte til lånet 
til projekt 1. Dette har Jyske Bank også bekræftet i svarskriftet på side 6, hvor det 
fremgår, at der var telefonmøde den 15. juli 2008. Det er dog forkert, når Jyske 
Bank skriver at det var renteswappen fremlagt som bilag 1, der blev godkendt den 
15. juli 2008, da bilag 1 er dateret den 16. juli 2008 og er en ny renteswap og lavet 
uden godkendelse fra Carsten Storbjerg. Som det vil fremgå nedenfor har Jyske 
Bank undladt at fremlægge den aftalte renteswap af 15. juli 2008 og det er første 
ved svarskriftet den 10. september 2015, at der som en del af bilag E er vedlagt 
den renteswap, som blev godkendt telefonmødet den 15. juli 2008, jf. bilag E side 
4. På tidspunktet for stævningen var Carsten Storbjerg således ikke i besiddelse af 
den bekræftelsen på den godkendte swapaftale af 15. juli 2008.  
 
Det skal supplerende bemærkes, at bilag E, side 4 og 5 var fjernet fra årsopgørelsen 
for 2008, bilag O. 
 
Efterfølgende har Jyske Bank sendt en bekræftelse på en renteswap den 16. juli 
2008, bilag 1 med nr. WO15785. Denne bekræftelse refererer til samme lån DKK 
4.328.000 på side 2. Carsten Storbjerg godkendte aldrig denne swapaftale.  
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Jyske Bank har i svarskriftet på side 6 anført, at Carsten Storbjerg ønskede at indgå 
den som bilag 1 fremlagte swapaftale. Dette er ikke korrekt, idet det er 
swapaftalen som bekræftet den 15. juli 2008, som Carsten Storbjerg bekræftede, 
jf. bilag E, side 4-6. På tidspunktet for indgivelse af stævningen i sagen den 18. 
juni 2015, var Carsten Storbjerg ikke i besiddelse af de relevante dokumenter, 
ligesom Carsten Storbjerg ikke var oplyst om, at det lån, som swappen blev aftalt 
til aldrig var udbetalt, herunder, at Jyske Bank havde benyttet dokumenter 
underskrevet den 10. juli 2008 til lånetilbud fremlagt som bilag Y som var udløbet 
til nyt lån og dermed som godkendelse af en swapaftale som aldrig var indgået 
eller godkendt af Storbjerg Erhverv. 
 
Ved brev af 16. juli 2008 skrev Jyske Bank til Storbjerg Erhvervs, at renteswap nr. 
WO15776 blev lukket den 30. december 2008, jf. bilag 28. Det fremgår at 
forretningen blev lukket med 0 i gevinst. Det var denne swapaftale, som Carsten 
Storbjerg godkendte som bekræftet den 15. juli 2008, jf. bilag E side 4.  
 
Den for Storbjerg Erhverv godkendte renteswapaftale med nr. WO15776 for 
lånetilbud Y på DKK 4.328.000 var således lukket den 30. december 2008, jf. bilag 
28. Dette var naturligt, da det underliggende lånetilbud og pantebrev var udløbet 
den 20. november 2008 som uudnyttet, da projekt 1 blev kasseret.  
 
 
Lånetilbud DKK 4.328.000 – bilag Y, udløbet den 20. november 2008 
 

3.26. Tilbuddet bilag Y bortfaldt som ikke hjemtaget den 20. november 2008. Som 
konsekvens heraf, bortfaldt de aftaler underskrevet den 10. juli 2008, som var 
indgået for lånet, dvs. fuldmagter og pantebrev, bilagene 147, Ø, Æ Å og Y. 
 

3.27. Jyske Bank blev desuden informeret om, at lånetilbuddet, bilag Y og pantebrevet, 
bilag AC, var bortfaldet i forbindelse med Nykredits fremsendelse af nyt lånetilbud 
til Jyske Bank den 6. maj 2009, jf. bilag AG side 4, jf. nærmere nedenfor om 
projekt 2. 

 
3.28. Jyske Bank var bekendt med, at projekt 1 blev kasseret og at lånet, som 

renteswapaftalen blev indgået for aldrig blev hjemtaget eller udbetalt.  
 

3.29. Renteswappen var dog verserende fra den 11. juli 2008 (og fortsat på tidspunktet 
for stævningen den 18. juni 2015) uanset at der ikke var udbetalt det lån i henhold 
til lånetilbuddet, som aftalen om renteswappen var tilknyttet. Aftalen om 
renteswap er således ugyldig idet der ikke kan indgås en aftale om en renteswap 
for et lån, der ikke eksisterer.  

 
3.30. Jyske Bank har i processkrift B, side 2 anført, at det bestrides, at swapaftaler 

indgås for et bestemt lån, hvorfor der ikke kan være en swapaftale for et lån, der 
aldrig er udbetalt. Jyske Bank har henvist til U.2016.3371H, som omhandlede 
spørgsmålet om en bankkundes hæftelse for swapaftalen, efter indfrielse af lån, 
som han havde indgået samtidig med swapaftalen. Hertil bemærkes, at der jo 
netop var tale om et underliggende lån, som swapaftalen blev indgået for.  

 
I nærværende sag er der slet ikke noget lån. Hele formålet med og grundlaget for 
en swapaftale er at bytte renten på et underliggende lån, hvorved henvises til de 
med stævningen fremlagte bilag 8-17 og det i stævningen anførte. En renteswap 
er en aftale mellem to parter om at bytte strømme af rentebetalinger og 
forudsætter derfor, at der er et underliggende lån.  
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Det skal i øvrigt fremhæves, at Carsten Storbjerg ikke underskrev nogen 
bekræftelse på renteswappen, således som det er sædvanligt, jf. dom af 12. 
februar 2014 afsagt af retten i Viborg, bilag 16, side 2, hvoraf det fremgår, at 
sagsøgeren i sagen underskrev bekræftelsen på den renteswap, som blev kendt 
ugyldig.  
 
Der henvises yderligere til artiklen fremlagt som bilag 14, hvoraf fremgår, at en 
renteswap primært bruges til at foretage renteafdækning af et underliggende 
variabelt forrentet lån.  
 
Derudover gøres det gældende, at Carsten Storbjerg alene godkendte en 
renteswap for det tilfalde, at lånet til projekt 1 blev hjemtaget, hvilket ikke sket. 
Allerede af disse grunde er renteswapaftalen bortfaldet og ugyldig.  
 
Da Jyske Bank på tidspunktet for indgivelsen af stævningen, konsekvent havde 
fastholdt, at det lån, jf. lånetilbud til projekt 1, bilag Y var udbetalt til Storbjerg 
Erhverv og at renteswappen knyttede sig til dette lån, med henvisning til både 
hovedstol på DK 4.328.000 og rente på 5,2%, og da Jyske Bank ikke ville svare på 
Carsten Storbjergs anmodninger om aktindsigt, var dette nødvendigvis 
forudsætningen for stævningen.  
 
De i stævningen anførte anbringender om ugyldighed på grund af mangelfuld 
rådgivning fastholdes. Jyske Banks rådgivning om renteswappen bestod i at Nicolai 
Hansen tegnede på et whiteboard og forklarede, at det ikke havde nogen betydning 
om renten steg eller faldt. Carsten Storbjerg havde den forståelse, at der var tale 
om en rentesikring og at han derfor ikke behøvede at bekymre sig om at renten 
steg eller faldt. Carsten Storbjerg fik desuden ikke rådgivning af sin daværende 
revisor, idet denne udtrykkeligt oplyste, at han ikke kunne rådgive om 
renteswapaftaler. Da Carsten Storbjerg havde oplyst at han ikke ønskede at 
spekulere i renten var han af den opfattelse af det ikke var relevant at få yderligere 
forklaring, da han jo ikke spekulerede i renten og da Nicolai Hansen havde 
bekræftet dette. Derfor var yderligere forklaring jf. bilag 19 ikke relevant.  
 
Først da Carsten Storbjerg i 2016 – efter indgivelse af stævning mod Nykredit fik 
bekræftelse på, at det lån, som Jyske Bank påstod var udbetalt, rent faktisk aldrig 
var udbetalt, var det muligt at gøre gældende, at der foreligger ugyldighed som 
følge af at det låne, som renteswappen blev godkendt for aldrig blev udbetalt. 
Nykredit bekræftede dette skriftligt den 18. oktober 2016, jf. bilag 28.  
 
Forud for indgivelsen af stævnigen mod Nykredit og Nykredits bekræftelse den 18. 
oktober 2016, på at lånet på DKK 4.328.000, som Carsten Storbjerg godkendte 
renteswappen af den 15. juli 2008 for, skrev Carsten Storbjerg til Jyske Bank, 
(blandt flere andre gange) den 24. april 2016, jf. bilag 156. Som det fremgår af 
brevet, beder Carsten Storbjerg om at få bekræftet om han har modtaget lånet i 
Nykredit, (lånetilbud bilag Y), som Jyske Bank har påstået gennem hele perioden. 
Carsten Storbjerg anmodede siden 2013 om aktindsigt, hvilket han ikke fik.  
 
Jyske Bank har således tilbageholdt oplysningen om, at lånet aldrig blev hjemtaget 
og endog flere gange tværtimod oplyst, at lånet var hjemtaget.  
 
 
Projekt nr. 2 – grund på 2.875 m2 – bygning på 847 m2 

 
3.31. Ultimo januar 2009 oplyste Carsten Storbjerg til Nicolai Hansen, Jyske Bank, at han 

var i gang med et nyt projekt vedr. udstykning af en grund på 2.875 m2 og opførelse 
af en bygning på 847 m2 i stedet for det først planlagte projekt 1. 
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Udstykningsplanen fremgår af måleblad fremlagt som bilag 49. Budgettet, som blev 
gennemgået med Nicolai Hansen fra Jyske Bank er fremlagt som bilag 47.  
 

3.32. Den 23. marts 2009 gav Teknisk Forvaltning, Helsingør Kommune byggetilladelse 
til projekt 2, delareal af matr. nr. 1 ar, jf. bilag 50.  

 
3.33. Carsten Storbjerg anmodede Jyske Bank om nyt lånetilbud til projekt 2 den 1. april 

2009. Nicolai Hansen gennemgik budgettet med Carsten Storbjerg for det nye 
projekt fremlagt som bilag 47. Rettelserne med håndskrift i budgettet er lavet af 
Nicolai Hansen. Jyske Bank godkendte budgettet på vegne af Nykredit. Nykredit 
bekræftede dette over for Carsten Storbjerg på møde den 11. oktober 2016, jf. 
mødereferat bilag 116, side 8. På baggrund af budgettet anmodede Jyske Bank 
Nykredit om et nyt lånetilbud.  

 
3.34. Der blev ikke drøftet eller lavet aftale om en renteswapaftale for lånetilbud til 

projekt 2. Det forekommer at Jyske Bank heller ikke har bestridt dette. Tværtimod 
forekommer det, at Jyske Bank fastholder, at den godkendte renteswap er gyldig 
som følge af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y skulle være udbetalt, hvorfor 
renten på dette lån kunne byttes i henhold til renteswapaftalen, jf. processkrift 
A. 

 
3.35. Herefter fremgår det at Jyske Bank – i stedet for at lave nye dokumenter for 

låneanmodningen til det nye lån benytter de gamle dokumenter for det første 
lånetilbud, som er udløbet. Ved brev af 15. april 2009 skrev Jyske Bank til Nykredit 
med anmodning om lånetilbud til udbetaling af DKK 4.328.000, jf. bilag AB. Dette 
lånetilbud var som anført udløbet den 20. november 2008. Bilag AB blev først 
fremlagt af Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018.  

 
3.36. Jyske Bank indhentede ikke underskrift fra Carsten Storbjerg på samtykke og 

garantierklæring til udstedelse af lånetilbud til projekt 2. Den samtykke- og 
garantierklæring, som Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 er fremlagt 
som bilag 147 og vedrørte lånetilbuddet til projekt 1, fremlagt som bilag Y. Dette 
bekræftes da også af Jyske Bank i processkrift A side 2 nederst, hvor den 
underskrevne erklæring er fremlagt som bilag Z. Erklæringen kan ikke gyldigt 
anvendes til andre lånetilbud og er ikke gyldig efter udløbet af lånetilbuddet bilag 
Y.  

 
Derudover er der ændret i dokumentet efter Carsten Storbjergs underskrift, og 
såfremt Jyske Bank har benyttet dokumentet, bilag Z, som grundlag for anmodning 
om udstedelse af lånet til projekt 2, tages der forbehold for at gøre gældende, at 
er der tale om dokumentfalsk, dels da der er ændret i dokumentet med den 
konsekvens, at det kan benyttes til andet end det oprindeligt aftalte ved Carsten 
Storbjergs underskrift, dels da dokumentet antageligt er anvendt til lånetilbud 2 
af Jyske Bank uden aftale med Storbjerg Erhverv. 

 
3.37. Jyske Bank fik heller ikke underskrift på kautionserklæring for så vidt angår lån til 

projekt 2. Den kautionserklæring, som Jyske Bank først har fremlagt med 
processkrift A den 5. november 2018, bilag Æ, vedrører ligeledes udtrykkeligt 
lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y, på DKK 4.328.000, serie 21E. Det samme gør 
sig gældende for så vidt angår refinansieringsaftalen, bilag Ø. Aftalerne kan 
således ikke gyldigt anvendes efter bortfald af lånetilbuddet, hverken til 
genansøgning om samme lånetilbud eller til nyt lånetilbud uden aftale med 
Storbjerg Erhverv. 
 

3.38. Det forhold, at Jyske Bank den 15. april 2009 anmoder Nykredit om at hjemtage 
det lånetilbud på DKK 4.328.000, jf. bilag Y, som var udløbet den 20. november 
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2008 dokumenterer, at Jyske Bank var vidende om, at lånet ikke var udbetalt på 
dette tidspunkt. Dette skal sammenholdes med at renteswappen var verserende 
fra den 11. juli 2008 – uden at der var optaget det underliggende lån, som 
renteswappen var godkendt for.  

 
3.39. Jyske Bank har fremsendt bilag AB til Nykredit uden Carsten Storbjergs vidende 

eller godkendelse, for det lånetilbud til projekt 1, som var udløbet. Meddelelsen 
til Storbjerg Erhverv af 15. april 2009 om at Jyske Bank havde bedt Nykredit 
hjemtage lånet på de DKK 4.328.000, bilag AA var således uden godkendelse eller 
fuldmagt fra Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg var ikke opmærksom på, at det 
var det lånetilbud, som var udløbet, som Jyske Bank forsøgte at hjemtage, jf. bilag 
AA. Dette var imidlertid heller ikke afgørende, da Nykredit fremsendte nyt 
lånetilbud til projekt 2 på andre vilkår, bilag AG, da det tidligere fremsendte 
lånetilbud var udløbet den 20. november 2008. 

 
3.40. Dette fremgår med tydelighed af bilag Å, som blev underskrevet af Carsten 

Storbjerg for lånetilbud til projekt 1, bilag Y, den 10. juli 2008. Anmodningen om 
udbetalingen af låne tilbud Y er således anvendt af Jyske Bank uden fuldmagt eller 
godkendelse fra Storbjerg Erhverv, da det alene vedrørte lånetilbud til projekt 1, 
bilag Y, som var udløbet, hvilket Jyske Bank var bekendt med. 

 
3.41. Jyske Bank skulle rettelig have anmodet om et nyt lånetilbud til projekt 2, på 

baggrund af det godkendte budget til en anden udstykning, hvilket var det med 
Carsten Storbjerg aftalte. Der var som anført ikke aftalt at der skulle indgås aftale 
om renteswap for det nye lånetilbud til projekt 2.  

 
3.42. Jyske Bank har således uden fuldmagt fra Carsten Storbjerg søgt at få Nykredit til 

at udbetale lånet som tilbudt til projekt 1 ved lånetilbud, bilag Y. Samtidig har 
Jyske Bank igangsat renteswap i juli 2008 baseret på at dette lån, uden at det var 
udbetalt. 

 
3.43. Den 15. april 2009 hævede Jyske Bank DKK 66.400 for tinglysning af lånet, som 

ikke blev hjemtaget, jf. bilag 56 side 3. Det skal bemærkes, at der fr Jyske Banks 
side er sket sammenblanding af selskaberne, idet det af bilag 56, side 1 fremgår 
at kontoen tilhører EL Vagten A/S. Den 16. april 2009 hævede Jyske Bank DKK 
13.517,36 i provision for lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet af 20. maj 2008 
til projekt 1, jf. bilag Y, som var bortfaldet den 20. november 2008, jf. bilag 53. 

 
Disse dispositioner er foretaget i ond tro, da Jyske Bank var bekendt med at 
lånetilbud og pantebrev var bortfaldet og da Carsten Storbjerg havde anmodet om 
lånetilbud til projekt 2, idet projekt 1 og det tilhørende lånetilbud var bortfaldet.  
 

 
Lånetilbud – projekt 2 - fra Nykredit til Jyske Bank, 6. maj 2009, lån DKK 4.300.000 
bilag AG 
 

3.44. Den 6. maj 2009 fremsendte Nykredit lånetilbud til Jyske Bank med tilbud om lån 
til Storbjerg Erhverv som et tilpasningslån i ejendommen Bybjergvej 43, 3060 
Espergærdet til projekt 2.  
 
Af lånetilbuddet fremgår blandt andet følgende: 
 
Lånetype: Tilpasningslån F1 – kontantlån 
Løbetid 20 år 
Hovedstol: 4.300.000 
Renteprocent pr. år: 2,9457 
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PÅ side 2/6 fremgår: 
 
”Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i: 4,00% Nykredit serie 12 
Ead årgang 2010 fondskode 0977284.” 
 
På side 3/6 fremgår: 
 
”Lånet skal udbetales senest den 6. november 2009.  
 
Når nærværende lånetilbud udbetales, bortfalder alle andre alternative 
lånetilbud, der måtte eksistere på låneudbetalingstidspunktet.” 
 
På side 4, sidste linje fremgår: 
 
”Det tidligere fremsendte tilbud/pantebrev er hermed bortfaldet”. 
 
Jyske Bank var således igen informeret om, at lånetilbuddet på DKK 4.328.000 og 
pantebrevet i tilknytning hertil var bortfaldet.  
 

3.45. Carsten Storbjerg var som anført på daværende tidspunkt ikke opmærksom på, at 
Jyske Bank ikke som aftalt havde anmodet om lånetilbud til projekt to som aftalt 
på baggrund af det med Nicolai Hansen gennemgåede tilbud, bilag 47. Men da 
Carsten Storbjerg modtog lånetilbuddet til projekt 2, fremgik det af tilbuddet, at 
det var et nyt tilbud, som aftalt med Jyske Bank til andre vilkår som anført ovenfor. 
Det fremgik som anført ligeledes, at det tidligere lånetilbud, bilag Y og pantebrev 
til projekt 1 var bortfaldet.  
 

3.46. Nykredit foranledigede, at pantebrevet for lånetilbuddet til projekt 1 blev 
kvitteret til aflysning af tingbogen den 6. maj 2009, jf. bilag AE. Dette i naturlig 
forlængelse af, at lånet på DKK 4.328000 ikke blev benyttet eller udbetalt og da 
det var bortfaldet som anført i lånetilbuddet af 6. maj 2009, bilag AG. Som 
anmelder er anført Jyske Bank, og der er underskrevet for Nykredit. Nykredit har 
i øvrigt tilbagebetalt de beløb, som uberettiget blev hævet fra Storbjerg Erhverv i 
den anledning. Jyske Bank oplyste ikke til Storbjerg Erhverv, at de havde låst 
renten fast ved en renteswap til et lånetilbud, som ikke blev hjemtaget. Derimod 
vælger Jyske Bank at handle som om og fastholde, at Storbjerg Erhverv har optaget 
lånet på DKK 4.328.000 jf. tilbud Y, til projekt 1, selvom det står klart, at det er 
et nyt lånetilbud til projekt 2 på andre vilkår og uden en aftale om renteswap. 
 

3.47. Den 10. maj 2009 krævede Jyske Bank flere sikkerhedsstillelser fra Carsten 
Storbjerg. PÅ daværende tidspunkt havde Storbjerg Erhverv en bygge kredit på 
DKK 1.800.000 og et lån i grunden på DKK 2.400.000. Som oversigt over 
sikkerhedsstillelserne henvises til bilag 163. 

 
3.48. Jyske Bank bad endvidere Carsten Storbjerg underskrive på et dokument om en 

låneret på DKK 1.800.000, bilag 3. Det skal bemærkes, at Carsten Storbjerg, som 
var i gang med at forberede byggesagen til projekt 2, fik en stor mængde 
dokumenter til underskrift fra Jyske Bank. Da det af dokumentet fremgik, at der 
var tale om en låneret, tillagde Carsten Storbjerg ikke dette dokument nogen 
særlig betydning. Det fremgår af punkt 17 i dokumentet, at der kunne klages til 
pengeinstitutankenævnet, hvilket Carsten Storbjerg gjorde senere. 

 
3.49. Den 11. maj 2009 bad Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på dokument om 

sikkerhedsstillelse, bilag 6. Det fremgår af dokumentet, at der gives pant i 
Ejerpantebrev næst efter DKK 4.328.000 Nykredit. Jyske Bank har fremlagt det 
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underskrevne dokument som bilag H. Som anført var der ikke noget lån på DKK 
4.328.000 i Nykredit. Storbjerg Erhverv modtog først et lån på DKK 4.300.000 til 
projekt 2, jf. tilbuddet fra den 6. maj 2009 den 3. juli 2009. Der henvises yderligere 
til bilag 73. Som bilag 20 er fremlagt en tilbagetrædelseserklæring, som Carsten 
Storbjerg har anmodet Jyske Bank om aktindsigt i, da han ikke var klar over om 
den var underskrevet. Jyske Bank opfordres 17 til at fremlægge den underskrevne 
erklæring. 

 
3.50. Den 19. maj 2009, efter modtagelsen af lånetilbuddet til projekt 2 af 6. maj 2009, 

bad Nicolai Hansen, Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på bilag 7, som 
oprindeligt var for lånetilbuddet til projekt 1 af 20. maj 2008, bilag Y. Nicolai 
Hansen lagde forsiden frem og spurgte om han kunne genbruge denne og ikke hele 
dokumentet, som var underskrevet på sidste side den 10. juli 2008. Jyske Bank har 
ved svarskriftet af 10. september 2015 fremlagt bilag K, uigenkaldelig fuldmagt, 
transport og håndpanteret i prioriteringsprovenu med angivelse af, at det var 
underskrevet den 10. juli 2008, således at det fremstår som om det var vedrørende 
det første lån på DKK 4.328.000 og ikke det andet lån på DKK 4.300.000 og ændret 
den 19. maj 2009. Som anført var det første lån aldrig udbetalt og på dette 
tidspunkt bortfaldet, hvilket har stået klart, da Nicolai Hansen jo ændrede 
dokumentet til at vedrøre lånetilbuddet til projekt 2 på DKK 4.300.000 og påførte 
teksten: 

 
”DKK 4.300.000 .. (afløser kr. 4.328.000 som aflyses)”. 

 
3.51. Jyske Bank godkendte tilbuddet til projekt 2, bilag AG på DKK 4.300.000. Carsten 

Storbjerg skrev under for Storbjerg Erhverv den 19. maj 2009 jf. bilag 51, at 
obligationerne kunne afregnes for lånet på DKK 4.300.000 til selskabets konto.  

 
3.52. Nykredit meddelte den 3. juli 2009 til Jyske Bank, at lånet på DKK 4.300.000 (jf. 

tilbuddet til projekt 2, bilag AG var udbetalt, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag 
AH.  

 
Det skal fremhæves, at Jyske Bank først ved processkrift A den 5. november 2018 
har fremlagt bilag AH med følgende forklaring på side 4 sidste afsnit: 
 
”Som bilag AH fremlægges lånetilbud af 3. juli 2009 fra Nykredit Realkredit A/S. 
Som det fremgår af bilaget omhandlede dette lånetilbud også et F1 
rentetilpasningslån med en hovedstol på kr. 4.300.000.  
..” 
 
Bilag AH er ikke som anført af Jyske Bank et lånetilbud. Overskriften på bilaget er 
”Udbetaling af lån” og det fremgår, at det er en meddelelse fra Nykredit til Jyske 
Bank om at det lån, som blev tilbudt til projekt 2 den 6. maj 2009, bilag AG, er 
udbetalt til konto nr. 5050 0001414093, som er Storbjerg Erhvervs konto hos Jyske 
Bank. Det fremgår at provenuet er DKK 4.270.525, som overføres til kontoen i Jyske 
Bank.  
 
Beløbet på DKK 4.270.525 gik ind på kontoen i Jyske Bank den 6. juli 2009, jf. det 
af Jyske Bank fremlagte bilag AJ, som er kontoudtog for Storbjerg Erhvervs konto.  
 
Det skal bemærkes, at der ikke foreligger tilsvarende korrespondance og 
meddelelse af udbetaling af lånet i henhold til lånetilbuddet til projekt 1 på DKK 
4.328.000 jf. bilag Y, da dette lån aldrig blev hjemtaget og udbetalt.  

 
3.53. Realkreditpantebrevet på DKK 4.300.000, jf. lånetilbuddet til projekt 2, af 6. maj 

2009, bilag AG blev tinglyst den 22. maj 2009 med Nykredit Realkredit A/S som 
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kreditor, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag AK. Lånet blev udbetalt den 6. juli 
2009, jf. bilag AJ. Det skal fremhæves, at det af bilag AK fremgår, at matrikel 
nummeret er 1 ay og arealet 2.875 m2., som er det godkendte og realiserede 
projekt 2.  
 
Dermed bliver det også relevant, at Storbjerg Erhverv stiller spørgsmål til den 
rettelse, der er lavet i matrikel nummeret på bilag Z, efter at Carsten Storbjerg 
skrev under på dette den 10. juli 2008 til anvendelse for lånetilbuddet til projekt 
1. En rettelse i matrikel nummeret kan medføre at dokumentet kan få et videre 
anvendelsesområde, jf. at lånet til projekt 2 tinglyses på et andet 
matrikelnummer. Uanset den efterfølgende rettelse og mulige benyttelse af 
dokumentet fastholdes, at det alene kunne anvendes til projekt 1, som det blev 
underskrevet for. 

 
3.54. Når Jyske Bank i processkrift B af 20. marts 2019 på side 2, næstsidste og sidste 

afsnit anfører at: 
 

”Dernæst bemærkes det, at swapaftalen blev indgået med Storbjerg Erhverv på 
baggrund af de oplysninger, som Jyske Bank modtog fra henholdsvis Storbjerg 
Erhverv og Nykredit. Som der tillige er redegjort for i processkrift A var 
pantebrevet på kr. 4.328.000 tinglyst, ligesom alle øvrige ekspeditioner i 
forbindelse med udbetalingen gennemført. 
 
Jyske Bank har fortsat ikke kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S 
efterfølgende valgte at lade pantebrevet aflyse i stedet for at udbetale lånet, 
ligesom Jyske Bank ikke har kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S 
efterfølgende tinglyste og udbetalte et lån til Storbjerg Erhverv på kr. 4.300.000. 
..” 
 
Er dette i direkte modstrid med de faktuelle oplysninger som gennemgået ovenfor.  
 
Samtidig er det anførte en bekræftelse på det som var aftalt, nemlig at Carsten 
Storbjerg på vegne af Storbjerg Erhverv godkendte en renteswap for lånetilbuddet 
på DKK 4.328.000 til projekt 1, jf. bilag Y. Det har således stået klart, at aftalen 
om rentebytte for tilbuddet på DKK 4.328.000 med rente 5,32% var bortfaldet idet 
aftalen om renteswap alene vedrørte dette lånetilbud, som var udløbet og 
bortfaldet.  
 
Som anført fremgik det af lånetilbuddet sendt til Jyske Bank fra Nykredit den 6. 
maj 2009 til projekt 2, at det tidligere lånetilbud og pantebrevet var bortfaldet. 
Derudover rettede Nicolai Hansen på side 1 i bilag 7, som var underskrevet for 
lånetilbuddet på DKK 4.328.000, således at det blev anvendt den 19. maj 2009 til 
udbetaling af lånet på DKK 4.300.000 jf. lånetilbuddet til projekt 2 af 6. maj 2009, 
bilag AG. Jyske Bank modtog brev om udbetaling af lånet til projekt 2 den 3. juli 
2009 og har aldrig modtaget brev om udbetaling af lånet til projekt 1. Der henvises 
i øvrigt til det ovenfor anførte.  
 
Det skal fremhæves, at aflysningen af pantebrevet, som Jyske Bank har fremlagt 
som bilag AE er i direkte forlængelse af, at lånetilbud og pantebrev for lånet på 
DKK 4.328.000 var bortfaldet, hvilket var oplyst til Jyske Bank den 6. maj 2009, jf. 
bilag AG. Når Jyske Bank aktivt anmoder om at få lånet til projekt 2 på DKK 
4.300.000 udbetalt, jf. bilag K efter at have modtaget lånetilbuddet og 
meddelelsen om bortfald af tidligere lånetilbud på DKK 4.328.000 kan det ikke lade 
sig gøre, at Jyske Bank er i uvidenhed om at lånet på DKK 4.328.000, som der blev 
godkendt en renteswap for aldrig blev hjemtaget og udbetalt. Nicolai Hansen har 
påført teksten  
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”DKK 4.300.000 .. (afløser kr. 4.328.000 som aflyses)” på bilag K. 
 
Jyske Bank har aldrig modtaget beløbet fra Nykredit, således som det er tilfældet 
med lånet på DKK 4.300.000. 
 
Det er Jyske Bank, der har gennemgået budgetterne for projekt 1 og projekt 2 og 
godkendt projekt 2 på vegne af Nykredit og herefter modtaget lånetilbuddet for 
projekt 2. Storbjerg Erhverv har ikke bibragt Jyske Bank nogen oplysninger om at 
lånetilbuddet for projekt 1 skulle have været udbetalt – tværtimod har Carsten 
Storbjerg i tæt dialog med Nicolai Hansen, som gennemgik budgetterne oplyst at 
projekt 1 blev kasseret og anmodet om lånetilbud til projekt 2.  
 

3.55. Nykredit har aflyst pantebrevet jf. bilag AF, som Jyske Bank uden fuldmagt fra 
Storbjerg Erhverv havde tinglyst. Carsten Storbjerg skrev alene under på bilag AC 
den 10. juli 2008 for det tilfælde at lånetilbuddet til projekt 1 af 20. maj 2008, jf. 
bilag Y blev udnyttet og udbetalt. Som anført var bekræftede Nicolai Hansen, at 
dokumenterne herunder pantebrevet ikke ville blive brugt, såfremt lånet til 
projekt 1 ikke blev hjemtaget og udbetalt. Jyske Bank har uden fuldmagt hertil og 
efter udløb og bortfald af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y og bortfald af 
pantebrevet tinglyst pantebrevet på DK 4.328.000, variabel rente, serie 21E, jf. 
lånetilbud Y og hævet tinglysningsgebyr på DKK 66.400 den 15. april 2009, jf. bilag 
56 side 3.  
 

3.56. Den 28. maj 2009 skrev Jyske Bank under på en garanti fra Nykredit på lånebeløbet 
på DKK 4.300.000, jf. lånetilbud til projekt 2, bilag AG. Lånet blev som anført 
hjemtaget den 3. juli 2009 og betalt til kontoen i Jyske Bank den 6. juli 2009.  
 

3.57. Den 8. juli 2009 skrev Casper Dam Olsen, Jyske Bank en mail til Carsten Storbjerg 
om at det i det byggebudget for projekt 2, bilag 47, som Jyske Bank havde 
godkendt manglede rente, provisioner og tinglysningsomkostninger, jf. bilag 48. 
Carsten Storbjerg har efterfølgende ved møde med Nykredit den 11. oktober 2016 
fået oplyst, at Jyske Bank selv godkendte byggebudgettet uden fremsendelse af 
dette til Nykredit, jf. mødereferat bilag 116 pkt. 10. Jyske Bank burde have oplyst 
Carsten Storbjerg om disse omkostninger skulle indgå i budgettet i forbindelse med 
låneansøgning. Storbjerg Erhverv kommer på dette tidspunkt i et 
afhængighedsforhold til Jyske Bank, som har undladt at medvirke til at oplyse 
bankens provisioner og renter mv., i forbindelse med gennemgangen og 
godkendelsen af budgettet.  
 
 
Carsten Storbjergs sygdom den 26. november 2009 og forløbet herefter 
 

3.58. Carsten Storbjerg blev alvorligt syg på grund af en hjerneblødning den 26. 
november 2009. Carsten Storbjergs ægtefælle informerede Nicolai Hansen om 
dette den 26. november 2009. Som dokumentation henvises til bilagene 142 – 146, 
der bl.a. viser, at Carsten Storbjerg blev hasteindlagt den 2. december 2009 med 
hjerneblødning og 13. december efter kraftigt epilepsianfald. 
 

3.59. Den 30. december 2009 krævede Jyske Bank yderligere sikkerhedsstillelse, jf. bilag 
J.  

 
3.60. Den 19. februar 2010, mens Carsten Storbjerg er plaget af alvorlig sygdom skrev 

Nicolai Hansen til Storbjerg Erhverv, og opgjorde finansieringsbehovet, jf. bilag 
29A. Derudover opgjorde Nicolai Hansen låneoversigt således: 
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”Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6, aktuelt ca. 1,7% + bidrag 0,8% 
.. 
Fastrentebytte 4.328.000 kr. Fast rente 5,32%.”  
 
Dette er i direkte modstrid med sandheden, jf. det ovenfor anførte, hvoraf 
fremgår, at Nicolai Hansen var vidende om, at lånetilbuddet bilag Y og den dertil 
hørende renteswap var bortfaldet – dette uanset at Jyske Bank gør gældende, at 
der var indgået en ny renteswap den 16. juli 2008 også til tilbud Y – og dermed i 
princippet to swapaftaler.  

 
3.61. Omkring juli 2010 underskrev Carsten Storbjerg på ”Dokumentation for rådgivning 

om lån med sikkerhed i fast ejendom”, hvoraf fremgår at han har optaget lån med 
sikkerhed i fast ejendom 1-3 gang inden for de sidste 10 år og at han ønsker høj 
sikkerhed for lånets ydelser og stor sikkerhed for beskyttelse af boligens friværdi 
ved rentestigning. Det fremgår videre, at Carsten Storbjerg ikke har nogen planer 
om at indfri/ekstraordinært afvikle lånet, jf. bilag 102. 
 

3.62. Som følge af at Jyske Bank ikke havde oplyst til Carsten Storbjerg at omkostninger 
og provisioner skulle medtagets i budgettet, bilag 47, i forbindelse med 
låneanmodning, var Storbjerg Erhverv nødsaget til at optage yderligere lån til 
byggesagen i oktober 2010, jf. bilag 103. 

 
3.63. Den 26. oktober 2010 skrev Nicolai Hansen til Storbjerg Erhverv, jf. bilag 62 med 

overskriften ”Styr på aftalerne”. Carsten Storbjerg var ikke klar over, at Storbjerg 
Erhverv ikke havde lånt de DKK 4.328.000, jf. også den tidligere korrespondance, 
hvor Jyske Bank oplyste til Carsten Storbjerg, at han havde lånt beløbet. Jyske 
Bank overvejer, at byggegrunden skal sælges. Det fremgår, at renten er låst fast i 
ejendommen via et rentebytte. Endvidere er forhåndsgaranti DKK 4.300.000 
forlænget ti 1. februar 2011. Det fremgår videre, at såfremt garantien over for 
Nykredit ikke frigives inden den 1. februar 2011 etableres følgende sikkerheder: 
pant i anparterne i Storbjerg Erhverv, virksomhedspant DKK 500.000 i El-Vagten 
A/S samt forhøjelse af ejerpantebrev i Bybjergvej 43 med DKK 500.000. 

 
3.64. Den 28. oktober 2010 bad Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på endnu en 

aftale om handel med afledte finansielle instrumenter, der giver en 
ramme/låneret på DKK 2.100.000. Det fremgår, at der kan klages til 
Pengeinstitutankenævnet af pkt. 17 i aftalen. 

 
3.65. Carsten Storbjerg var stadig alvorligt syg, jf. bl.a. bilag 144, idet han har svært 

ved at håndtere stress, har glemsomhed og nedsat belastbarhed. Dette fremgår 
også af korrespondancen med Jyske Bank. Som følge af sin tilstand er Carsten 
Storbjerg ikke klar over, at lånet på DKK 4.328.000 aldrig er udbetalt og at 
renteswappen derfor ikke er gyldig som en direkte følge heraf.  

 
3.66. Den 10. februar 2011 krævede Jyske Bank sikkerhed i anparterne i Storbjerg 

Erhverv, jf. bilag 91. Carsten Storbjerg har forgæves søgt oplyst fra Jyske Bank om 
denne sikkerhed er etableret. Jyske Bank opfordres 18 derfor til at oplyse og 
dokumentere om dette er tilfældet. 

 
3.67. Fra Nykredit modtog Carsten Storbjerg den 15. februar 2011 opgørelse over 

hovedstol og restgæld for hovedstolen på DKK 4.300.000, jf. bilag 130. Jyske Bank 
har taget provision af hovedstolen på DKK 4.300.000 og ikke restgælden, som 
hovedstolen løbende er nedbragt med. Restgælden var 3.985.724 den 15. februar 
2011. 

 
3.68. Efter et møde i Jyske Bank den 21. februar 2011 krævede Jyske Bank yderligere 
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sikkerheder fra Carsten Storbjerg. Carsten Storbjerg afleverede et håndskrevet 
brev til Casper Dam Olsen, Jyske Bank i marts 2011, hvor han blandt andet skrev 
at han bad banken vise hensyn, da han ikke kunne klare pres, jf. bilag 128. 

 
3.69. Da Carsten Storbjerg ikke havde modtaget kopi af kontoudskrifter for Storbjerg 

Erhverv konto 5050 135414-1, bad han i april 2011 om at modtaget kopier heraf. 
Carsten Storbjerg fik udleveret poseringsoversigt til internt brug uden saldo, jf. 
bilag 54. Det fremgår heraf, at der den 15. og 16. april 2009 blev hævet 
tinglysningsgebyr med DKK 66.400 og låneformidlingsgebyr med DKK 23.517,36 for 
det pantebrev, som var bortfaldet og det lån, der aldrig blev hjemtaget, jf. bilag 
Y.  

 
3.70. Jyske Bank krævede herefter at Carsten Storbjerg skulle sætte byggegrunden til 

salg efter mundtlige drøftelser. Dette krav understøttes af korrespondancen, jf. 
bilagene 62-69. 

 
3.71. Jf. bilag 63 krævede Casper Dam Olsen, at grunden blev sat til salg hos mægler 

inden den 1. maj 2011. I maj 2011 tog Jyske Bank virksomhedspant på DKK 400.000 
og krævede omkostninger herved, jf. bilag 161. 

 
3.72. Den 26. maj 2011 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg, at grunden skulle 

sættes til salg ved mægler senest den 1. juli 2011 og at Jyske Bank skulle have 
kopi af formidlingsaftalen. Jyske Bank hævede samtidig garantiprovisionen fra 
1,5% til 3%. Jyske Bank har desuden hævet provisionen af hovedstolen og ikke af 
det nedskrevne beløb. For at få et bedre salg fremsendte Carsten Storbjerg forslag 
om udstykning i tre grund med 3 mindre bygninger, jf. bilag 139, således at grunden 
kunne sælges i mindre stykker, hvilket Jyske Bank afviste.  

 
3.73. Den 29. juni 2011 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg med oversigt over 

de stillede sikkerheder, jf. bilag 93. Som følge af kravet om salg af grunden og 
brug af mægler blev Storbjerg Erhverv påført udgifter til Nybolig Erhverv, jf. bilag 
152. 

 
3.74. Carsten Storbjerg anmodede Jyske Bank om at garantibeløbet for lånet på DKK 

4.300.000 blev nedsat til de ca. DKK 3.850.000 som gælden var nedbragt med. Der 
blev løbende afdraget jf. bilag 110.  Casper Dam Olsen svarende, at han havde 
spurgt Nykredit om at de kunne nedskrive garantien til restgælden den 12. august 
2011, jf. bilag 109. Carsten Storbjerg har efterfølgende fået oplyst fra Nykredit, 
at de aldrig havde modtaget denne forespørgsel, jf. bilag 116, pkt. 6. Jyske Bank 
satte provisionen yderligere op til 3,5%. 

 
3.75. Den 4. november 2011 krævede Jyske Bank at Carsten Storbjerg udleverede kopi 

af formidlingsaftaler og salgsbudgetter for grund og privat ejendom, jf. bilag 65.  
 

3.76. Nykredit krævede betaling af DKK 815.000 til nedbringelse af garantien for 
forhåndslånet den 13. december 2011, jf. bilag 131. Endvidere bad Jyske Bank 
Carsten Storbjerg om at kontakte Helsingør Kommune for et evt. tilbagesalg af 
grunden, jf. bilag 66. Nedbringelsen skete først den 15. marts 2012, jf. bilag 136. 
I mellemtiden hævede Jyske Bank 3,5% i provision af de allerede nedbragte DKK 
400.000, jf. bilag 132 og bilag 53. Bidraget blev sat op til DKK 18.276, jf. bilag 130, 
side 2. 

 
3.77. Som bilag 110 er fremlagt oversigt over nedbringelse af hovedstolen på lånet på 

DKK 4.300.000. Jyske Bank krævede nedbringelse med DKK 299.000 og krævede en 
rente på 9,25%. Samtidig hævede Jyske Bank fortsat 5,32% rente i henhold til 
renteswappen, som var bortfaldet.  
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3.78. Den 11. januar 2012 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg, jf. bilag D, da 

Carsten Storbjerg havde stillet spørgsmål vedrørende renteswappen. Casper Dam 
Olsen forklarede, at det bagvedliggende lån blev ændret efter oprettelsen af 
renteswappen. Carsten Storbjerg som stadig var syg forstod ikke sammenhængen 
da der ikke var tale om en ændring af et bagvedliggende lån som anført af Jyske 
Bank. Carsten Storbjerg var bragt i den vildfarelse, at der var et oprindeligt 
bagvedliggende lån, jf. lånetilbuddet til projekt 1 på DKK 4.328.000, som jo som 
dokumenteret ovenfor aldrig var hjemtaget. Carsten Storbjerg handlede i tillid til 
Jyske Bank, jf. bilag 119. For så vidt angår Carsten Storbjergs sygdom, som Jyske 
Bank medarbejderne var bekendte med, henvises til bilag 145.  
 

 
Krav om salg af byggegrund - provenu 

 
3.79. På baggrund af kravet om salg af byggegrunden fra Jyske Bank blev grunden solgt 

til Helsingør Kommune den 2. maj 2012, jf. bilag 72. Jyske Bank nægtede at 
medvirke til afslutning af handlen og at modtage provenuet, som er normalt i 
forbindelse med bankens medvirken i forbindelse med salg af fast ejendom. 
Betalingen sket til Nykredit den 16. december 2012, jf. bilag 78. 
 

3.80. Jyske Bank fik underskrevet salgsfuldmagter for salg af Bybjergvej 43 og Carsten 
Storbjergs private ejendom, jf. bilagene 94 og 94A. Carsten Storbjerg har flere 
gange anmodet Jyske Bank om at tilbagelevere de originale fuldmagter, hvilket 
ikke er sket. Jyske Bank opfordres 19 derfor til at udlevere de originalt 
underskrevne fuldmagter. 

 
3.81. Jyske Bank krævede således grunden solgt, hvilket Carsten Storbjerg grundet sit 

afhængighedsforhold til banken ikke kunne undslå sig. Herefter nægtede Jyske 
Bank at modtage salgsprovenuet og nedskrive gælden og den efter Jyske Banks 
påståede ”overliggende” swap aftale. Provenuet indgik den 16. december 2015, 
jf. bilag 78 mens grunde blev solgt den 2. maj 2012, jf. bilag 72. I den 
mellemliggende periode betalte Storbjerg Erhverv 3 % alene i bidrag til Nykredit 
samtidig med at Jyske Bank hævede rente med 5,32% af beløbet. Jyske Bank har 
derved påført Storbjerg Erhverv et tab fra det tidspunkt, hvor Jyske Bank ikke ville 
modtage provenuet. Da beløbet endelig blev modtaget af Nykredit, som jo ikke var 
Storbjerg Erhvervs bank, og derfor undtagelsesvis havde oprette en 
deponeringskonto for modtagelse af provenuet, jf. bilag 75 side 8 og 9 samt bilag 
76. Der henvises supplerende til bilagene 68, 77, 111, 140, og 159.  

 
Carsten Storbjerg var som anført fortsat alvorligt præget af sygdom under forløbet. 

 
Der tages forbehold for at forhøje påstandsbeløbet med dette tab, jf. opgørelsen 
i bilag 160. 

 
3.82. I juni 2013 krævede Jyske Bank afvikling af Carsten Storbjergs konti i Jyske Bank, 

jf. bilag 74 og 74 A, dette på trods af, at Carsten Storbjerg overholdt sine 
forpligtelser. Carsten Storbjerg kontaktede advokat Søren Narv Pedersen, som 
skrev til Jyske Bank om afvikling den 28. juni 2013, jf. bilag 21. Jyske Bank oplyste 
ikke, at lånet på DKK 4.328.000 som renteswapaftalen var indgået for aldrig var 
udbetalt, hvorfor advokaten var af den opfattelse, at der var en aftale om 
renteswap.  
 

3.83. Den 28. august 2013, hvor Carsten Storbjerg er i bedring skrev han til Nykredit og 
bad om aktindsigt i lånetilbud, jf. bilag 113. Nykredit afviste at give oplysninger 
og til sidst var Carsten Storbjerg nødsaget til at indgive stævning mod Nykredit for 
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at få oplysninger om lån hos Nykredit. Herefter afholdes møde med Nykredit, jf. 
bilag 116 i oktober 2016, hvor Nykredit bekræfter, at der aldrig blev udbetalt lån 
på DKK 4.328.000 til projekt 1, jf. bilag Y. Dette blev også bekræftet skriftligt af 
Nykredit ved mail af 18. oktober 2016, jf. bilag 28.  

 
3.84. Carsten Storbjerg har adskillige gange siden 2013 anmodet Jyske Bank om 

aktindsigt, som er blevet afvist. Som bilag 156 er fremlagt brev af 24. april 2016, 
hvor Carsten Storbjerg anmoder om at få oplyst, om lånet på DKK 4.328.000 er 
hjemtaget.  

 
3.85. Jyske Bank spærrede alle konti i 2013 og 2014, jf. bilag 97 og 165.  

 
3.86. Da Carsten Storbjerg havde kontakte advokat Søren Narv Pedersen indgav han 

klage over Jyske Bank til Pengeinstitutankenævnet den 24. oktober 2013, jf. bilag 
22. Klagen blev afvist og afvisningen blev indbragt for Pengeinstitutankenævnet 
den 25. november 2013, jf. bilag 24. Klagen blev endeligt afvist den 18. juni 2014, 
med henvisning til, at den vedrørte erhvervsmæssige forhold, jf. bilag 23.  

 
3.87. Som bilag 172 er fremlagt email fra Carsten Storbjerg af 18. august 2015 om at få 

adgang til Storbjerg Erhvervs konto, da han ikke havde modtaget kontoudskrifter.  
 

3.88. Uden svar fra Jyske Bank og da Nykredit havde bekræftet, at der ikke var 
hjemtaget det for renteswappen godkendte lån var Carsten Storbjerg derfor først 
efter indgivelsen af stævningen i stand til at gøre ugyldighed gældende, som følge 
af, at lånet ikke var hjemtaget og at der derfor aldrig har været en renteswap. 

 
3.89. Carsten Storbjerg har flere gange skrevet til ledelsen, bestyrelse og direktion i 

Jyske Bank og bedt om at få dokumentation for hjemtagelsen af lånet på DKK 
4.328.000. Der henvises til bilagene 79 til 88 samt 99, 100, 134 og 169. Der 
fremlægges som bilag 173 kopi af brev af 30. april 2017 til direktionen. Der tages 
forbehold for at rejse ansvar mod de deri nævnte ledelsesmedlemmer i forbindelse 
med at Jyske Bank har taget betalinger for en renteswap på baggrund af et lån der 
ikke var hjemtaget, hvilket Jyske Bank var vidende om.  

 
3.90. Det gøres gældende, at der ikke foreligger passivitet eller forældelse, da Jyske 

Bank har givet forkerte oplysninger til Carsten Storbjerg og på trods af flere 
opfordringer hertil ikke har berigtiget dette. Først i oktober 2016 var det endeligt 
bekræftet, at lånet som renteswappen blev godkendt til ikke var hjemtaget, 
hvorfor ugyldighed som følge heraf først kunne gøres gældende herefter.  

 
3.91. Dernæst gøres det gældende, at Jyske Bank har udnyttet Carsten Storbjergs 

sygdom og påført Storbjerg Erhverv tab i perioden. 
 

3.92. Det gøres gældende, at renteswappen, bilag 1 ikke er bindende for Storbjerg 
Erhverv i henhold til aftalelovens bestemmelser og at Jyske Bank ikke har overholdt 
gældende regler for rådgivning. 
 
 
Opfordringer 
 

3.93. Jyske Bank har i øvrigt ikke besvaret Storbjerg Erhvervs opfordringer i processkrift 
III og IV fyldestgørende. Der anmodes om, at den manglende besvarelse tillægges 
processuel skadevirkning.  
 

3.94. Bevisførelse 
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Personlig rådgivning 

På juridisk grund 

 
Side 30 af 30 

 

De i sagen fremlagte bilag påberåbes. 
 
Storbjerg Erhverv påtænker at indkalde følgende vidner: 
 
Carsten Storbjerg 
Anne-Marie Skaarup 
Peter Sørensen 
Jeppe Buhl Rasmussen, Helsingør Kommune 
 
Nicolai Hansen, Jyske Bank 
Casper Dam Olsen, Jyske Bank 
Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank 
Morten Ulrik Gade, Jyske Bank 
Anders Christian Dam, Jyske Bank 
 
Storbjerg Erhverv er momsregistreret. 
 
København d. 1. november 2021 
 
Claes Hahn Balle 
Advokat (L) 
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PÅSTANDSDOKUMENT 
 

 

 

BS-402/2015-VIB Storbjerg Erhverv ApS 

CVR-nr. 27374476 

Bybjergvej 43 

3060 Espergærde 

(Advokat Claes H. Balle) 

 

 

mod Jyske Bank A/S 

CVR-nr. 17616617  

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg 

 (Advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen) 

 

1 PÅSTANDE 

 

1 Jyske Bank nedlægger følgende påstande: 

 

Påstand 1: Afvisning, subsidiært frifindelse 

 

Påstand 2: Frifindelse 
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Påstand 3: Afvisning, subsidiært frifindelse 

 

Påstand 4: Frifindelse.  

2 FORMALITETEN 

2 Det er Jyske Banks overordnede opfattelse, at Storbjerg Erhvervs påstand 1 og 3 er uklare 

og ikke kan danne grundlag for afsigelse af en dom.  

 

3 Påstand 1 og 3 er indeholdt i påstand 2 eller er en konsekvens af påstand 2, hvorfor 

påstandene ikke kan tjene som selvstændige påstande, men skal afvises. Tillige er påstand 3 

indeholdt i de sideordnede påstande i påstand 4 

 

4 Det gøres gældende, at påstande 1 må antages at være et anbringende for påstand 2, hvorfor 

Storbjerg Erhverv ikke har en konkret og individuel interesse i en særskilt prøvelse af disse.  

 

5 Der henvises til afgørelserne U.2009.1899H, U.2010.2389H, U.2013.1162/2H og 

U.2013.759H, som alle omhandler afvisning af påstande, som udgør anbringender til støtte 

for en anden påstand. 

3 SAGSFREMSTILLING OG ANBRINGENDER 

3.1 Indledning 

6 Nærværende sag drejer sig primært om, hvorvidt Storbjerg Erhvervs krav i anledning af 

påstået mangelfuld rådgivning fra Jyske Bank er forældet eller fortabt som følge af mangel-

fuld reklamation eller passivitet. Såfremt retten kommer frem til, at kravet ikke er forældet  

eller fortabt som følge af manglende reklamation eller passivitet , drejer sagen sig dernæst 

om, hvorvidt Jyske Bank har ydet mangelfuld rådgivning, som er ansvarspådragende for 

Jyske Bank. Dernæst omhandler sagen en række betalinger, som er foretaget i perioden 2005 

til 2015.  

 

7 Som Jyske Bank forstår påstand 1 med subsidiær modifikation, omhandler denne gyldighe-

den af swapaftalen.  

 

8 Vedrørende påstand 2 er der ikke nærmere redegjort for påstanden i Storbjerg Erhvervs pro-

cesskrifter. Endvidere er der ikke fremsat nogle anbringender til støtte for påstand 2, hvorfor 

der allerede som følge heraf må ske frifindelse herfor.  
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9 For så vidt angår påstand 3, så omhandler denne forrentningen af evt. beløb, som Jyske Bank 

skal tilbagebetale til Storbjerg Erhverv, jf. stævningen.  

 

10 Angående de sideordnede påstande under påstand 4 angår disse efter Jyske Banks opfattelse 

en række ældre betalinger, som er foretaget i perioden 2005 til 2015, og som nu kræves 

tilbagebetalt med tillæg af procesrente fra betalingens foretagelse.  

 

11 Det er Jyske Banks overordnede anbringende, at rådgivning ikke har været mangelfuld, 

hvorfor der hverken er grundlag for ugyldighed eller erstatning, ligesom Storbjerg Erhvervs 

påståede krav som følge af den påståede mangelfulde rådgivning er forældet eller fortab t 

som følge af manglende reklamation eller passivitet, hvorfor Jyske Bank vil være at frifinde.  

 

12 Dernæst er det Jyske Banks overordnede anbringende, at Storbjerg Erhverv har overdraget 

kravene i henhold til nærværende sag til tredjemand, jf. den kreditorskifteerklæring, som er 

fremlagt som bilag AT, hvorfor Jyske Bank vil være at frifinde under nærværende sag  i 

forhold til de af Storbjerg Erhverv nedlagte påstande, da Storbjerg Erhverv ikke (længere) 

er kreditor i henhold til de påståede krav, ligesom Storb jerg Erhverv ikke (længere) har en 

retlig interesse i at få prøvet kravene for domstolene .  

 

3.2 Den indgåede renteswap 

13 Den 3. april 2008 blev der afholdt møde hos Jyske Bank i Helsingør med deltagelse af Car-

sten Storbjerg Skaarup, Lars Aaqvist, Storbjerg Erhvervs revisor, revisor Frank Poulsen 

samt erhvervsrådgiver Nicolai Hansen. Kontakten til Jyske Bank var foranlediget af, at Stor-

bjerg Erhverv ønskede finansiering af byggeriet på ejendommen beliggende Bybjergvej 43.  

 

14 Allerede under dette møde forud for indgåelsen af swapaftalen var Storbjerg Erhverv bistået 

af finansiel rådgiver, revisor Frank Poulsen.  

 

15 Det blev under dette møde oplyst, at Storbjerg Erhverv ønskede en rentesikkerhed og for-

ventede ikke at konvertere underliggende lån.  

 

16 På mødet redegjorde Jyske Banks daværende rådgiver, Lars Aaqvist, om konsekvenserne 

ved stigende og faldende renter, hvilket blev gennemgået ved fremvisning af plancher i Jy-

ske Banks afdeling. Carsten Storbjerg Skaarup ville vide, hvad terminsydelserne ville blive. 

Carsten Storbjerg Skaarup interesserede sig ligeledes for den billigste faste rente, han kunne 

opnå. Det præsentationsmateriale, som blev forevist under mødet i banken, er på tidspunktet 

for sagens anlæggelse – 7 år efter indgåelsen af renteswappen – ikke længere tilgængeligt i 

Jyske Banks arkiv.  

 

17 Under mødet i Jyske Bank blev der redegjort for, at renteswappen var inkonvertibel.  
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18 Ved valg af variabelt lån tillige med en renteswap opnåede Storbjerg Erhverv en billigere 

fast rente end det, Storbjerg Erhverv kunne opnå ved traditionelt konverterbart realkreditlån. 

Det var for Storbjerg Erhverv magtpåliggende at sikre sig en fast og billig rente.  

 

19 På mødet den 3. april 2008 præsenterede Jyske Bank Storbjerg Erhverv for flere finansie-

ringsmuligheder, herunder indgåelse af en renteswap. Det var Storbjerg Erhverv, der i sam-

råd med Storbjerg Erhvervs revisor valgte finansieringen med en renteswap, idet der blev 

lagt vægt på, at renten var fast og lavere end ved et konverterbart realkreditlån.  

 

20 Det bestrides, at Jyske Bank i forbindelse med sin rådgivning havde lagt til grund, at Stor-

bjerg Erhverv havde indgående kendskab til finansielle derivater. Storbjerg Erhverv bærer 

bevisbyrden for dette postulat, hvilken ikke er løftet.  

 

21 Formålet med Storbjerg Erhvervs indgåelse af renteswapaftalen var, at Storbjerg Erhverv 

ønskede at foretage en afdækning af den renterisiko, som var på det variabelt forrentede 

realkreditlån, som Storbjerg Erhverv ønskede at optage i ejendommen beliggende Bybjerg-

vej 43, 3060 Espergærde. Den pågældende ejendom var opført eller skulle Storbjerg Erhverv 

til at opføre, og når ejendommen var endeligt opført, da ville Storbjerg Erhverv beholde 

ejendommen som udlejningsejendom.  

 

22 Som der omhyggeligt er redegjort for i processkrift A var der på tidspunktet for swapaftalens 

indgåelse alene drøftelser mellem Jyske Bank og Storbjerg Erhverv om en finansiering via 

et variabelt forrentet realkreditpantebrev på kr. 4.328.000. Det gøres gældende, at Jyske 

Bank på daværende tidspunktet hverken havde grundlag for eller anl edning til at antage, at 

finansieringen af Storbjerg Erhvervs projekt på ejendommen beliggende Bybjergvej 43, 

3060 Espergærde, skulle være en anden end et realkreditlån på kr. 4.328.000 med variabel 

rente. 

 

23 Den 15. juli 2008 blev der afholdt telefonmøde med Carsten Storbjerg Skaarup, hvor Carsten 

Storbjerg Skaarup bekræftede, at han ønskede at indgå renteswapaftalen, bilag 1.  

 

24 Den 16. juli 2008 fremsendte Jyske Bank en bekræftelse på renteswap nr. W015785, jf. bilag 

1, ligesom Jyske Bank om bilag AR har fremlagt den underskrevne version af bekræftelsen .  

 

25 Forud for indgåelsen af swapaftalen havde Storbjerg Erhverv den 10. juli 2008 indgået en 

rammeaftale – aftale om handel med finansielle instrumenter - med Jyske Bank, jf. bilag 2. 

Af rammeaftalen fremgik det blandt andet, at  

 

”Det samlede risikobeløb 
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Det samlede risikobeløb er summen af risikobeløbene for de enkelte risikotyper 

tillagt det urealiserede nettotab for kunden. Det til enhver tid samlede risikobe-

løb må ikke overstige modværdien af total 1.650.000 kr.  

 

Det samlede risikobeløb er IKKE udtryk for kundens maksimale tabsrisiko. Kun-

den hæfter for enhver indgået handel, uanset at maksimum for de enkelte risiko-

rammer og/eller det samlede risikobeløb bliver overskredet. Det samlede risiko-

beløb kan som følge af kursudviklingen blive væsentligt overskredet. Kunden 

hæfter for ethvert tab uanset størrelse.  

 

Det samlede risikobeløb og risikorammerne er beregnet ud fra bankens opgørel-

sesprincipper og forudsætninger. Banken kan uden varsel ændre opgørelsesprin-

cipper og forudsætninger.” 

 

26 Yderligere fremgår det omkring det urealiserede netto tab ved henholdsvis gul eller rød 

risikogrænse, at: 

 

”* Det urealiserede netto tab fremkommer ved, at der hver bankdag beregnes en 

markedsværdi af hver enkelt handel. Markedsværdien beregnes som den værdi, 

den enkelte handel kan realiseres til ved handel i markedet under normale mar-

kedsændringer. Hvis værdien er negativ for kunden, er der tale om et urealiseret 

tab. Hvis værdien af samtlige handlers urealiserede tab og gevinster lagt sam-

men giver et negativt beløb, er der tale om et urealiseret netto tab.”  

 

27 Det fremgik således udtrykkeligt af aftalen, at Storbjerg Erhverv kunne risikere at lide be-

tydelige tab, ligesom tabene ikke var begrænset til det i aftalen anf ørte samlede risikobeløb.  

 

28 Storbjerg Erhverv kunne løbende konstatere, hvorledes markedsværdien på den indgåede 

renteswapaftale udviklede sig, jf. de kontoudtog over realisationskontoen, som Storbjerg 

Erhverv fik fremsendt, og som er fremlagt som bilag B. Kontoudtogene udviser den løbende 

markedsværdi på renteswapaftalen. Storbjerg Erhverv kunne tillige via netbank se udviklin-

gen i markedsværdien, ligesom Storbjerg Erhverv hyppigt benyttede netbanken, jf. bilag U.  

 

29 Jyske Bank har løbende ydet supplerende rådgivning til Storbjerg Erhverv og talt med Car-

sten Storbjerg Skaarup om den indgåede renteswap, jf. eksempelvis bilag C og D samt E. 

Foruden den telefoniske drøftelse den 28. oktober 2008, hvor Carsten stillede spørgsmål til 

markedsværdien, jf. svarskriftet, side 6, nederst, har der tillige været drøftelser mellem par-

terne om renteswappen den 30. august 2010 og den 10. juli 2012. Den 30. august 2010 blev 

Carsten Storbjerg Skaarup under et møde underrettet om, at renten var faldet yderligere, 

hvorved den negative markedsværdi var blevet forværret. Carsten Storbjerg Skaarup oplyste 

i den forbindelse, at han ønskede at fastholde renteswappen, der afspejlede kreditforenings-

lånet. Ligeledes den 10. juli 2012 har Carsten Storbjerg Skaarup overfor Jyske Bank med-

delt, at renteswapaftalen skulle fastholdes trods udviklingen, da den afspejlede kreditfore-

ningslånet. Det gøres gældende, at der foruden fremsendelsen af kontoudtogene over reali-

sationskontoen, tillige er foretaget personlig rådgivning og drøftelser om renteswappen med 
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Carsten Storbjerg Skaarup, som ønskede at fastholde renteswappen uanset udviklinge n i 

renten. Det bestrides således, at Storbjerg Erhverv måtte have et krav, da Storbjerg Erhverv 

har ønsket at fastholdes swappen.  

 

30 Foruden aftalen om handel med afledte finansielle instrumenter af 10. juli 2008 , jf. bilag 2, 

indgik parterne yderligere 2 aftaler om handel med afledte finansielle instrumenter, hen-

holdsvis den 11. maj 2009, jf. bilag 3, og den 28. oktober 2010, jf. bilag 4 , med løbende 

ændringer af risikobeløb og risikogrænser.  Aftale om handel med afledte finansielle instru-

menter af 11. maj 2009 afløste den oprindelige aftale om handel med afledte finansielle 

instrumenter af 10. juli 2008, ligesom aftale om handel med afledte finansielle instrumenter 

af 28. oktober 2010 afløste aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 11. maj  

2009.  

 

3.3 Hvad er et finansielt instrument/derivat, og hvad er en renteswap?  

31 Begrebet "finansielle instrumenter" anvendes ofte i en bred betydning, der omfatter både de 

egentlige værdipapirer, såsom aktier og obligationer, samt de afledte finansielle instru men-

ter, som typisk refereres til som derivater. Denne terminologi kan man for eksempel se brugt 

i kapitalmarkedsloven (lovbekendtgørelse nr. 1767 af 27. november 2020.med ændringer). 

Derivater er kendetegnet ved, at deres værdi afhænger af værdien af et un derliggende fysisk 

eller finansielt aktiv eller en anden form for underliggende reference, for eksempel et indeks. 

Betegnelsen "derivater" dækker således over mange finansielle produkter af forskellig ka-

rakter, som eksempelvis renteswaps, terminskontrakter  mv. 

 

32 En renteswap er et derivat, hvor den underliggende reference er en markedsrente. En rente-

swap er et derivat, hvor to parter udveksler rentebetalinger i en periode på basis af en mellem 

parterne aftalt hovedstol. Man kan sige, at en renteswap er en af tale om at bytte renter i en 

aftalt periode - deraf også ordet "swap". Der er således ikke tale om et lån mellem kunden 

og banken, men udelukkende en aftale om at bytte rentebetalinger.  

 

33 En renteswap kan være relevant for en kunde, der har et lån med en va riabel rente, og som 

ønsker at ombytte denne variable rente med en fast rente helt eller delvist. En variabel rente 

indebærer en ukendt risiko for mulige fremtidige stigninger i rentebetalinger, hvorimod en 

kunde med en fast rente kender sine fremtidige rentebetalinger og har således fastlåst sin 

rentebetaling i den aftalte periode. En renteswap kan derfor bruges til at afdække kundens 

risiko mod, at renten stiger. For eksempel kan en kunde med et eksisterende lån med en 

variabel rente ønske at fastlåse rentebetalingen (for hele lånet eller en del af lånet), hvilket 

kan opnås ved en renteswap. 

 

34 Dette kan illustreres således: 
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35 Afhængig af renteudviklingen vil det over tid vise sig, om det var økonomisk attraktivt for 

kunden at have fastlåst sin rentebetaling til en fast rente, fordi den variable rente, i den 

periode renteswappen dækkede, generelt har oversteget den faste rente, eller om det havde 

været økonomisk bedre at have beholdt den variable rente, uden afdækning af renterisikoen 

med en renteswap, fordi den variable rente over tid ville have medført en lavere rentebeta-

ling. Det er selvsagt noget, der først kan afgøres retrospektivt. Hvis kunden, der har indgået 

renteswappen i eksemplet ovenfor, i renteswappens løbetid, er endt med at modtage en va-

riabel rente fra banken, som er højere end den faste rente, så har det været en økonomisk 

gunstig aftale for kunden, og omvendt har det været en ugunstig aftale for kunden, hvis den 

faste rente i renteswappens løbetid har været højere end den variable rente.  

 

36 Ved renteswappens indgåelse er markedsværdien 0 kr., bortset fra markedsspread samt ban-

kens marginal. Ved ordinært udløb er værdien 0 kr., da alle betalingsstrømme er betalt. En 

renteswap har mellem indgåelse og udløb en løbende værdi, der udvikler sig ove r tid. Vær-

dien af en renteswap afhænger af udviklingen i renteniveauet, og kan udvikle sig positivt 

eller negativt for kunden. Banken vil, i inter partes forholdet, stå overfor samme værdiæn-

dring, blot med omvendt fortegn. Værdien af en renteswap er således, for banken og kunden 

i inter partes forholdet, et spejlbillede af hinanden, dog med modsat fortegn. Der foretages 

de facto, i inter parters forholdet, kun én markedsværdiberegning, som således er positiv for 

den ene part og negativ for den anden part. I  eksemplet ovenfor, vil den løbende værdiop-

gørelse for kunden udvikle sig i negativ retning, hvis renteniveauet falder. Omvendt ved en 

rentestigning. 
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37 Indgåelse af aftaler om derivater mellem en bank og en erhvervskunde, som ikke er en fi-

nansiel virksomhed (heri refereret til som detailkunde), sker sædvanligvis ved, at man indgår 

en aftale direkte med hinanden (også kaldet Over-The-Counter (OTC) derivater). 

 

38 Sådanne OTC-derivater indgået mellem en bank og en detailkunde er kendetegnet ved, at 

deres kommercielle vilkår (hovedstol, rentesatser, løbetid og bankens marginal mv.) er in-

dividuelt fastsat, at modpartseksponeringen er mod den direkte aftalepart, og at det står 

parterne frit for at aftale, om der skal stilles sikkerhed for denne modpartseksponering.  

 

39 For to finansielle virksomheder er det et krav (i medfør af regler udstedt i henhold til For-

ordning (EU) nr. 648/2012 (også kaldet "EMIR")), at der stilles daglig sikkerhed for udvik-

lingen i markedsværdi (typisk baseret på et sikkerhedsdokument, som refereres til som "cre-

dit support annex" eller "csa"), men dette krav gælder ikke en derivataftale mellem en bank 

og en detailkunde. For derivater indgået mellem to finansielle virksomheder (interbank), der 

typisk vil lave mange handler med hinanden, vil der typisk på daglig basis blive lavet en 

nettomarkedsværdi opgørelse, og den ene part vil stille sikkerhed til den anden for det ud-

sving i markedsværdi (netto), der er sket siden markedsværdiopgørelsen fra dagen før, så 

man hele tiden eliminerer modpartseksponeringen.  

 

40 Dette nævnes for at gøre opmærksom på, hvorfor der kan være forskel på forholdet mellem 

to finansielle virksomheder og forholdet mellem en finansiel virksomhed og en detailkunde.  

 

41 Når en detailkunde ønsker at handle derivater med en bank, bliver der samtidig indgået en 

rammeaftale, der fastsætter de væsentligste juridiske vilkår mellem de to parter. Banken vil 

typisk have en standardaftale herfor. Indgåelsen af en eller flere derivattransaktioner kan 

herefter aftales mellem parterne og lægges ind under rammeaftalen. Et væsentligt vilkår i 

en rammeaftale er bestemmelserne om "slutafregning", som skal sikre, at hvis kunden mis-

ligholder, så har banken ret til at lukke alle transaktioner, opgøre nedlukningsværdierne på 

de enkelte transaktioner, og beregne et nettobeløb. Nedlukningsværdien for et derivat er 

markedsværdien af derivatet på nedlukningstidspunktet.  

 

42 De enkelte transaktioner dokumenteres i en bekræftelse (handelsbekræftelsen), som primært 

indeholder de kommercielle vilkår for derivattransaktionen. For en renteswap er det for ek-

sempel, hvem der betaler den faste rente, hvem der betaler den variable rente, hovedstolen 

på renteswappen, for hvilken periode renteswappen skal gælde, samt den faste rente og den 

variable reference rente. 

 

43 Populært sagt har en renteswap to "ben"; et ben givet ved den variable rente, og et andet ben 

givet ved den faste rente. Det faste rente ben ligger fast i hele renteswappens periode, hvor-

imod det variable rente ben løbende fastsættes i takt med udviklingen i re ferencerenten. 
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44 To parter kan også aftale at lave en swap, hvor begge ben består af variable renter og i 

forskellig valuta alt efter, hvad kundens ønsker og behov er. Når der nedenfor tales om 

renteswap tænkes der på den klassiske renteswap med en fast og en variabel rente, fordi det 

er en sådan renteswap, som nærværende sag omhandler.  

 

45 Jyske Bank forholder sig, som enhver anden bank, til den renterisiko, som banken selv løber 

ved at indgå en renteswap. Hvis banken ønsker at eliminere risikoen på renteswapp en, i form 

af risikoen for udviklingen i markedsrenten, kan den indgå en såkaldt "back -to-back"-trans-

aktion/hedgeforretning i markedet. For eksempel kan banken indgå en renteswap med en af 

sine bankmodparter, hvor banken betaler den faste rente og modtager  den variable rente. 

 

46 Det kan illustreres således: 

 

 

 

 

47 Som eksemplet viser, har Bank 1, som har indgået en renteswap med en kunde, nu "neutra-

liseret" sin egen risiko på renteswappens værdiudsving ved at lave en modsatrettet renteswap 

med bank 2.  

 

48 I praksis vil Jyske Bank ikke afdække hver derivattransaktion med en identisk, men mod-

satrettet, transaktion i markedet. Banken vil kigge på sin handelsbog og se, om nogle risici 

udligner hinanden, og afhængig af sin risikopolitik vil banken sørge for fornøden af dækning 

af sin egen risiko. Enhver indgået derivattransaktion er dog relevant for denne risikovurde-

ring og risikoafdækning, og nedlukkes en renteswap med en kunde, vil den samtidig 

"mangle" i bankens samlede risikoafdækning. Formålet med ovenstående er sål edes at gøre 

det klart, at trods en kunde måtte sidde med en renteswap med en betydelig negativ mar-

kedsværdi, har Jyske Bank ikke en tilsvarende indtjening. Banken kan have en positiv værdi 

på kundeforretningen, men har i så fald en negativ værdi på sin af dækningsportefølje. 

 

49 Det beløb, som tilgår banken i en renteswap, er den marginal, som er indeholdt i den faste 

rente, som kunden betaler 
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3.4 Retsgrundlaget 

50 Det fremhæves indledningsvis, at det er lovgivningen på tidspunktet for ydelsen af rådgiv-

ningen og indgåelsen af renteswapaftalen i 2008, som skal danne grundlag for rettens be-

dømmelse af den ydede rådgivning.  

 

3.4.1 Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder  

51 Helt overordnet gøres det gældende, at det såvel i teori som i retspraksis er statueret, at god 

skik bekendtgørelsen er en offentligretlig forskrift . Det følger af såvel teori som retspraksis, 

at en offentligretlig forskrift ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser.  

 

52 Det følger af dagældende vejledning nr. 10179 af 12. oktober 2007 til dagældende god skik 

bekendtgørelse under indledningen, at:  

 

”… 

 

Såfremt en virksomhed ikke overholder bekendtgørelsens regler, kan Finanstilsy-

net påbyde virksomheden at berigtige de forhold, der strider imod bekendtgørel-

sens regler, jf. § 38, stk. 1. Undlader virksomheden at efterkomme et påbud, kan 

den straffes med bøde, jf. § 39. 

 

Derimod vil manglende overholdelse af bekendtgørelsens regler ikke i sig selv 

have civilretlige konsekvenser. En kunde vil således ikke umiddelbart have et 

civilretligt krav mod en finansiel virksomhed, der ikke overholder bekendtgørel-

sens regler. Manglende overholdelse vil dog kunne have afsmittende virkning på 

visse civilretlige spørgsmål og vil efter omstændighederne kunne indgå i vurde-

ringen af, om en finansiel virksomhed efter dansk rets almindelige erstatnings-

retlige regler har handlet ansvarspådragende, eller om en aftale helt eller del-

vist skal ændres eller tilsidesættes efter aftalelovens regler.  

 

…” 

 

53 Det gøres gældende, at lovgiver i vejledningen udtrykkeligt har taget s tilling til spørgsmålet 

om, hvorvidt en overtrædelse af god skik bekendtgørelsen har direkte civilretlige konse-

kvenser, hvilket retten må følge i sin afgørelse.  

 

54 Uanset at der er tale om offentligretlige forskrifter uden direkte civilretlig betydning, afvises 

det ikke – helt generelt – at en overtrædelse af god skik bekendtgørelsen kan indgå i culpa-

bedømmelsen. Et ansvar forudsætter dog, at samtlige erstatningsbetingelser er opfyldt, hvil-

ket ikke gør sig gældende i nærværende sag.  

 

55 Mere specifikt bemærkes det, at den dagældende bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 

2007 om god skik for finansielle virksomheder, ikke finder anvendelse på swapaftaler, idet 
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swapaftaler betragtes som værdipapirhandel. Det følger af definitionen i dagældende be-

kendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel § 2, stk. 

1, at swapaftaler betragtes som værdipapirhandel, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 4, 

jf. bilag 5.  

 

56 Ovennævnte bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder finder  ikke anven-

delse på værdipapirhandel, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5, hvoraf fremgår:  

 

”Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på værdipapirhandel, jf. § 2, stk. 1, i 

bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.”  

 

57 Hvis retten mod forventning måtte tillægge bekendtgørelse nr. 1222 betydning, gøres det 

gældende, at det alene er § 3, § 4, stk.1-3, § 6, stk. 3 og 4, §§ 7-9 og § 10, stk. 2, der finder 

anvendelse på erhvervsmæssige kundeforhold, som nærværende, jf. § 1, stk. 3 og 4, jf. § 1, 

stk. 2. Henset til at Pengeinstitutankenævnet har afvist Storbjerg Erhvervs klage som er-

hvervsmæssig, forekommer det evident at anse Storbjerg Erhvervs kundeforhold med Jyske 

Bank som erhvervsmæssigt. Den af Storbjerg Erhverv påberåbte § 10, stk. 1, i stævnin gen, 

side 9, finder således ikke anvendelse på nærværende sag.  

 

3.4.2 Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel  

58 Som anført ovenfor under afsnit 51 gøres det tillige i forhold til bekendtgørelsen om inve-

storbeskyttelse ved værdipapirhandel gældende, at der er tale om en offentligretlig forskrift, 

samt at det såvel i teori som i retspraksis er statueret, at god skik bekendtgørelsen er en 

offentligretlig forskrift, der ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser.  

 

59 Det følger af vejledning nr. 9010 af 8. januar 2008 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse 

ved værdipapirhandel, der var gældende på tidspunktet for indgåelsen af renteswapaftalen, 

at:  

 

”Bekendtgørelsen erstatter §§ 19-23 i bekendtgørelse om god skik for finansielle 

virksomheder (god skik-bekendtgørelsen), som vedrører værdipapirhandlere, og 

som ophæves 1. november 2007. Værdipapirhandel er ikke omfattet af de øvrige 

regler i god skik-bekendtgørelsen.” 

 

60 Det ovenfor under afsnit 52 citerede fra vejledningen til god skik bekendtgørelsen finder 

således tillige anvendelse på investorbeskyttelsesbekendtgørelsen.  

 

61 Som anført ovenfor afvises det ikke – helt generelt – at en overtrædelse af god skik bekendt-

gørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan indgå i culpabedømmelsen. Et an-

svar forudsætter dog, at samtlige erstatningsbetingelser er opfyldt, hvilket ikke gør sig gæl-

dende i nærværende sag.  
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3.5 De 5 påberåbte mangler (fra stævningen) 

62 I forhold til de af Storbjerg Erhverv påståede mangler, kategoriseret under mangel 1-5 i 

stævningen, gøres det overordnet gældende, at Jyske Bank har udført og ydet en relevant, 

retvisende og fyldestgørende rådgivning overfor Storbjerg Erhverv.  

 

63 Det bestrides, at rådgivningen skulle have været mangelfuld, herunder at de af Storbjerg 

Erhverv anførte mangler (1-5) individuelt eller samlet skulle have haft en bestemmende ind-

flydelse på Storbjerg Erhvervs beslutning om at indgå renteswapaftalen med Jyske Bank.  

 

64 De enkelte påståede mangler behandles nedenfor.  

 

3.5.1 Mangel nr. 1 – Jyske Bank undlod at oplyse, at markedsværdien på renteswap’en 

udvikler sig asymmetrisk, hvorved Storbjerg Erhvervs tab i form af negativ mar-

kedsværdi ville være væsentlig højere end muligheden for en gevinst ved en rente-

ændring på eksempelvis +/- 1 pct.  

65 Indledningsvis bemærkes det, at Jyske Bank er af den opfattelse, at der på tidspunktet for 

renteswapaftalernes indgåelse ikke var en forpligtelse eller kutyme for pengeinstitutterne til 

at rådgive omkring konveksitet. Enhver tidsbegrænset låneaftale indeholder en asymmetrisk 

udvikling.   

 

66 Dernæst bemærkes det, at Storbjerg Erhverv via markedsværdiopgørelserne for renteswap-

aftalen, som nærværende sag omhandler, kunne gøre sig bekendt med rentefald og rentestig-

ningers faktiske påvirkning af markedsværdien. Såfremt denne påvirkning var anderledes, 

end hvad Storbjerg Erhverv mente at være blevet rådgivet om, måtte Storbjerg Erhverv under 

alle omstændigheder have reageret på et tidligere tidspunkt  end sket.  

 

67 Der henvises endvidere til Finansrådets responsum, bilag AM, der ved besvarelsen af spørgs-

mål 1, 2 og 3 har taget stilling hertil.  

 

68 Det kan således lægges til grund, at det ikke var sædvanlig pengeinstitutpraksis at rådgive 

omkring konveksitet i forbindelse med indgåelse af en  renteswapaftale i 2006, ligesom det 

er Jyske Banks opfattelse, at dette ikke havde ændret sig til 2008.  

 

3.5.2 Mangel nr. 2 – Jyske Bank undlod at oplyse om etableringsomkostningerne, idet 

Storbjerg Erhverv tværtimod blev oplyst om, at aftalen var uden omkostn inger.  

69 Den påståede mangel fremstår uklar for Jyske Bank, idet det ikke fremgår, hvad der menes 

med etableringsomkostninger. Det bemærkes i den forbindelse, at Storbjerg Erhverv ikke 
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har betalt nogen omkostninger for indgåelsen af selve aftalen. Storbjerg  Erhverv har været 

opfordret til at dokumentere, at der er sket betaling af omkostninger i forbindelse med ind-

gåelsen af renteswapaftalen, hvilken opfordring ikke er efterkommet, hvorfor det af retten 

kan lægges til grund, at der ikke er foretaget betaling  af etableringsomkostninger.  

 

3.5.3 Mangel nr. 3 – Jyske Bank undlod at oplyse, at Storbjerg Erhverv skal betale en 

rentemarginal for hele den normerede løbetid, selv om renteswap’en måtte blive 

lukket før tid. 

70 Storbjerg Erhverv betaler, som alle andre kunder, der har indgået en renteswapaftale med 

Jyske Bank, en rentemarginal, der indregnes som en del af den faste rente, og som kapitali-

seres ved aftaleindgåelsen. Jyske Bank beregner en marginal af en swapaftale, som indgår i 

kundens rente og betales løbende i swapaftalens løbetid. Marginalen opgøres allerede ved 

aftaleindgåelsen og kommer til udtryk ved, at swapaftalens markedsværdi er negativ ved 

aftalens start. Forskellen udlignes gennem aftalens løbetid, så markedsværdien ender med 

at være kr. 0,00 ved aftalens udløb.  

 

71 Storbjerg Erhverv har løbende fået tilsendt markedsværdiopgørelser, der fra start viste en 

negativ markedsværdi på renteswapaftalen.  

 

72 Der henvises til Finansrådets responsum, bilag AL, hvoraf fremgår, at der ikke kan påvises 

en sædvanlig pengeinstitutpraksis på spørgsmålet om, hvorvidt det er:  

 

”i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut ikke 

oplyser marginalen (bankkundens omkostninger ved aftalen) til en bankkunde i 

forbindelse med indgåelse af en fastrenteswapaftale.”  

 

73 Finansrådets Juridiske Udvalg bemærkede i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet, at:  

 

”marginalen ikke er lig med pengeinstituttets indtjening på en given forretning, 

men blandt andet dækker pengeinstituttets funding, kapitalomkostninger og  for-

tjeneste.”  

 

74 I forlængelse heraf kan det oplyses, at Finansrådets Juridiske Udvalg i samme responsum 

har besvaret følgende spørgsmål: 

 

”15. Responsumudvalget bedes oplyse, om det i perioden fra september 2007 til 

december 2009 var i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis at 

indregne kreditmarginal i den rente, der blev tilbudt kunden? 

Det bedes desuden oplyst, om det i denne forbindelse var i overensstemmelse med 

sædvanlig pengeinstitutpraksis at rådgive kunden med udgangspunkt i detailren-

ten og ikke i interbankrenten?”  

 

75 Finansrådets Juridiske Udvalg besvarede spørgsmålet således:  
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”Den rente, en kunde betaler, består af en række forskellige komponenter, herun-

der blandt andet fundingrenten, kapitalomkostninger og en fortjeneste til ban-

ken.  

Det er i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis at rådgive kunden 

i overensstemmelse med den rente, kunden skal betale.”  

 

76 Endelig fremgår det af praksis fra Realkreditankenævnet (sag nr. 21101003 af 8. januar 

2014) og Pengeinstitutankenævnet (sagsnr. 134/2014 af 5. november 2014), at manglende 

oplysning om marginal ikke udgør vildledning e ller fortielse af væsentlige informationer.  

 

77 Det gøres gældende, at der ikke er tale om en mangel, idet Storbjerg Erhverv fuldt ud var 

eller burde have været bekendt hermed, ligesom den påståede mangel ikke er påberåbt retti-

digt overfor Jyske Bank, hvorfor denne er bortfaldet. Det gøres endvidere gældende, at Jyske 

Bank har rådgivet Storbjerg Erhverv herom. 

 

3.5.4 Mangel nr. 4 – Jyske Bank undlod at oplyse, at markedsværdien fra dag et var ne-

gativ.  

78 Som ovenfor under mangel 1 anført, har Storbjerg Erhverv via markedsværdiopgørelserne 

for renteswapaftalen, som nærværende sag omhandler, kunne gøre sig bekendt med den ne-

gative markedsværdi. Såfremt markedsværdien var anderledes end, hvad Storbjerg Erhverv 

mente at være blevet rådgivet om, måtte Storbjerg Erhverv under alle omstændigheder have 

reageret på et tidligere tidspunkt end sket. 

 

79 Det gøres gældende, at der ikke er tale om en mangel, idet Storbjerg Erhverv fuldt ud var 

eller burde have været bekendt hermed, ligesom den påståede mangel ikke er påberåbt retti-

digt overfor Jyske Bank, hvorfor denne er bortfaldet. Det gøres endvidere gældende, at Jyske 

Bank har rådgivet Storbjerg Erhverv herom.  

 

3.5.5 Mangel nr. 5 – Jyske Bank undlod at oplyse, at der er tale om et komplekst finansielt 

høj-risiko produkt, der under ingen omstændigheder stemmer overens med Stor-

bjerg Erhvervs risikovillighed, der var lavest muligt, idet Storbjerg Erhverv fik den 

forståelse, at renteswap’en ville skabe økonomisk sikkerhed i form af en fast rente 

og dermed budgetsikkerhed.  

80 Som anført ovenfor var det Storbjerg Erhverv magtpåliggende at sikre sig en fast og billig 

rente. Dette gav Storbjerg Erhverv udtryk for på mødet i Jyske Bank den 3. april 2008. Det 

ses ikke, hvad Storbjerg Erhverv forstår ved ”komplekst finansielt højrisikoprodukt” eller 

om Storbjerg Erhverv dermed henviser til konkret definition. 
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81 Det bestrides, at Storbjerg Erhverv ikke fuldt ud forstod mekanismerne i renteswapaftalen. 

Storbjerg Erhverv er endvidere udtrykkeligt gjort opmærksom på risiciene ved indgåelsen 

af renteswapaftaler, herunder at der var mulighed for at lide betydelige tab, jf. de indgåede 

aftaler om handel med afledte finansielle produkter.  

 

82 Det gøres gældende, at der ikke er tale om en mangel, idet Storbjerg Erhverv fuldt ud var 

eller burde have været bekendt hermed, ligesom den påståede mangel ikke er påberåbt retti-

digt overfor Jyske Bank, hvorfor denne er bortfaldet. Det gøres endvidere gældende, at Jyske 

Bank har rådgivet Storbjerg Erhverv herom. 

 

3.6 Tinglysningen af pantebrevet – stort kr. 4.328.000 

83 Jyske Bank har omhyggeligt redegjort for processen i forbindelse med optagelsen og ting-

lysningen af pantebrevet, stort kr. 4.328.000, med sikkerhed i Storbjerg Erhvervs ejendom i 

processkrift A. På baggrund af det anførte i processkrift A fastholdes det, a t der blev tinglyst 

et pantebrev, stort kr. 4.328.000, med sikkerhed i Storbjerg Erhvervs ejendom. Det forhold, 

at Nykredit evt. i samråd med Storbjerg Erhverv efterfølgende valgte at aflyse det oprinde-

lige pantebrev på kr. 4.328.000 medfører ikke, at swapaftalen er ugyldig eller at grundlaget 

for swapaftalen har været forkert, idet Storbjerg Erhverv i øvrigt har fået udbetalt lån på kr. 

4.300.000 fra Nykredit med et låneprovenu på kr. 4.270.525, jf. bilag AH, som blev indbetalt 

på Storbjerg Erhvervs konto, jf. bilag AJ.  

 

84 Storbjerg Erhverv ønskede at sikre renten på sin realkreditfinansiering af ejendomsbygge-

riet, hvilken rentesikring Storbjerg Erhverv fik via renteswapaftalen. Det forhold, at hoved-

stolen på swapaftalen ved dens indgåelse har været marginal t større end den endelige finan-

siering, som Storbjerg Erhverv optog, ændrer ikke ved gyldigheden af swapaftalen.  

 

85 Som det fremgår af bilag 1, s. 2, udgjorde swapaftalens hovedstol kr. 4.328.000 på tidspunk-

tet for swapaftalens indgåelse, ligesom hovedstolen løbende nedskrives frem til swapafta-

lens ordinære slutdato i 2028. På de anførte betalingsdatoer i bilag 1 skulle Storbjerg Er-

hverv betale en fast rente på 5,32% af den aktuelle hovedstol på swapaftalen, ligesom Jyske 

Bank skulle betale en variabel rente - cibor 3 – af den aktuelle hovedstol på swapaftalen.  

 

86 Som det endvidere fremgår af swapaftalen, var hovedstolen, hvoraf rentebetalingerne skulle 

beregnes ud fra, pr. 30. juni 2009 nedskrevet til kr. 4.266.195,47. Storbjerg Erhverv har 

således alene betalt fast rente af et beløb på kr. 4.266.195,47 pr. 30. juni 2009, selvom denne 

primo juli 2009 optog et lån med en hovedstol på kr. 4.300.000. Det erindres i forlængelse 

heraf, at der pr. 30. december 2008 ikke blev foretaget nogen nettorentebetaling mellem  

parterne, jf. swapaftalen samt de fremlagte betalingsnotaer i bilag V.  
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87 Det bestrides på dette grundlag, at Storbjerg Erhverv skulle have lidt tab som følge af, at 

hovedstolen på swapaftalen oprindeligt var angivet til kr. 4.328.000 , og ikke kr. 4.300.000.  

 

88 Det bestrides i denne sammenhæng tillige, at swapaftalen indgås for et bestemt lån. Swap-

aftalen indeholder ingen henvisninger til Storbjerg Erhvervs lån, ligesom der ikke i swapaf-

talen eller aftalen om handel med afledte finansielle instrumenter er nogen bestemmelser 

om, at renteswapaftalen skulle bortfalde eller kunne opsiges med virkning for fremt iden i 

tilfælde af, at lånet bortfaldt eller blev indfriet. Dernæst bemærkes det, at swapaftalen blev 

indgået med Storbjerg Erhverv på baggrund af de oplysninger, som Jyske Bank modtog fra 

henholdsvis Storbjerg Erhverv og Nykredit.  

 

89 Som det fremgår ovenfor er en swapaftale og et underliggende lån 2 af hinanden uafhængige 

produkter. Der henvises i den sammenhæng til afgørelsen U.2016.3371H, og det i proces-

skrift B anførte herom. Det forhold, at Storbjerg Erhverv i løbet af swapaftalens løbetid har 

nedbragt sit lån med kr. 1.321.340, har således ingen indflydelse på renteswapaftalen og de 

betalinger, som Storbjerg Erhverv har været forpligtet til at foretage i henhold til swapafta-

len.  

 

90 Jyske Bank har fortsat ikke kendskab til, hvorfor Nykredit efterfølgende valgte at lade pan-

tebrevet aflyse i stedet for at udbetale lånet, ligesom Jyske Bank ikke har kendskab til, 

hvorfor Nykredit efterfølgende tinglyste og udbetalte et lån til Storbjerg Erhverv på kr. 

4.300.000. Det bestrides endvidere, at dette forhold skal komme Jyske Bank til skade, her-

under at Jyske Bank skulle bære ansvaret eller risikoen herfor, hvilket Storbjerg Erhverv 

ligeledes ikke har godtgjort. 

 

91 Storbjerg Erhverv har eller burde være fuldt ud bekendt med, at denne endte med at optage 

et realkreditlån på kr. 4.3000.000 i juli 2009, selvom swapaftalen havde en oprindelig ho-

vedstol på kr. 4.328.000. Som følge heraf gøres det gældende, at ethvert krav i anledning 

heraf er fortabt på nuværende tidspunkt som følge af forældelse og retsfortabende passivite t.  

 

3.7 Salg af byggegrund 

92 Storbjerg Erhverv i processkrift IV nedlagt påstand om, at Jyske Bank skulle have pådraget 

Storbjerg Erhverv et tab ved at kræve en byggegrund solgt. Dette bestrides , at Jyske Bank 

skulle have pådraget sig et ansvar i forbindelse med salget af grunden, ligesom det bestrides, 

at Storbjerg Erhverv skulle have lidt et tab i anledning heraf .  

 

93 Storbjerg Erhverv har ikke i processkriftet IV eller påstanden anført, hvilken byggegrund 

den nye påstand skulle relatere sig til, men ud fra det anførte i processkriftet IV og proces-

skrift III antager Jyske Bank, at påstanden relaterer sig til salget af grunden beliggende 

Bybjergvej 45, 3060 Espergærde. Storbjerg Erhverv har som bilag 72 fremlagt 
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tingbogsattesten for den pågældende byggegrund, hvoraf fremgår, at grunden blev overdra-

get med en overtagelsesdag den 1. juli 2012 på baggrund af en købsaftale af 2. juli 2012. Da 

det således er mere end 9 år siden, at købsaftalen blev indgået og grunden blev overdraget, 

gøres det gældende, at et eventuelt krav i anledning heraf er forældet eller fortabt som følge 

af retsfortabende passivitet fra Storbjerg Erhvervs side. Dette navnlig i et tilfælde som nær-

værende, hvor der siden 2015 har verseret en retssag mellem parterne vedrørende den ind-

gåede swapaftale, og hvor Storbjerg Erhverv først indtalte kravet ultimo 2020.  

 

94 Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen, og kan således ikke drages til ansvar herfor, 

ligesom Jyske Bank ikke har haft nogen indflydelse på, hvem der købte grunden, købesum-

men herfor, eller hvornår købesummen blev deponeret. I forhold til frigivelsen af købesum-

men, så påhviler det den, der berigtiger handlen, at frigive købesummen, når skødet er ting-

lyst anmærkningsfrit. Jyske Bank har ikke forestået berigtigelsen af handlen, ligesom køb e-

summen heller ikke har været deponeret hos Jyske Bank, hvorfor det tillige som følge heraf 

bestrides, at Jyske Banks skulle have pådraget sit et ansvar som følge heraf.  

 

95 Om baggrunden for salget af grunden bemærkes det, at blandt andet som følge af den ø ko-

nomiske situation i Storbjerg Erhverv blev det i forbindelse med en forlængelse af engage-

mentet med banken en forudsætning herfor, at grunden blev afhændet, jf. eksempelvis bilag 

64. Det fremgår således af bilag 64, at der var blevet bevilget en forlænge lse af garantien 

overfor Nykredit og trækket på byggekontoen frem til den 1. oktober 2011. Forudsætningen 

herfor var dog blandt andet, at grunden blev afhændet. Forudsætningen for afhændelsen var 

således blandt andet begrundet i Storbjerg Erhvervs økonomiske forhold, ligesom det stod 

Storbjerg Erhverv frit at skifte pengeinstitut, såfremt denne ikke kunne acceptere Jyske 

Banks betingelser og forudsætninger for en fortsættelse af engagement. Det bestrides i denne 

sammenhæng, at Jyske Bank skulle have pådraget sig et ansvar i anledning heraf, ligesom 

det gøres gældende, at Storbjerg Erhverv selv indvilgede i salget af ejendommen. Dernæst 

bestrides det, at Storbjerg Erhverv skulle have lidt et tab .  

 

96 Dernæst gøres det gældende, at salget af grunden ingen relati on har til den mellem parterne 

indgåede renteswapaftale, ligesom det bestrides, at Jyske Bank skulle have påført Storbjerg 

Erhverv et rentetab i forbindelse med salget af grunden, hvilket endvidere ikke er dokumen-

teret.  

 

97 Det bestrides, at Jyske Bank skulle have nægtet at modtage et provenu fra salget af grunden, 

ligesom det bestrides, at Jyske Banks skulle have pådraget sig noget ansvar i anledning 

heraf. 

 

3.8 Byggekredit - Konto 5050-1354141 

326



 

18 

98 Overordnet bestrides det, at Jyske Bank skulle have pådraget si g et ansvar i forhold til den 

pågældende konto, ligesom det bestrides, at de øvrige erstatningsbetingelser skulle være 

opfyldt, herunder at der skulle være lidt et påstået tab på kr. 280.747.  

 

99 Om den pågældende konto bemærkes det, at der var tale om en byggekredit. Byggekreditten 

blev oprindeligt etableret i regi af El Vagten A/S (nu ophørt efter konkurs) og blev efterføl-

gende i juli måned 2008 overflyttet til og forlænget af Storbjerg Erhverv efter aftale med 

Storbjerg Erhverv. Som bilag AN er fremlagt den fulde forlængelse af aftale, da bilag 55 

alene indeholder side 1 heraf. Som bilag AO er fremlagt de 3 kontoudtog som er fremsendt 

for kreditten fra dens oprettelse til dens udløb.   

 

100 Som det fremgår af bilag AO var der pr. den 30. juni 2008 et træk på kreditten på kr. 

280.746,96, hvilket beløb Jyske Bank antager henvisningen i processkrift IV vedrører. Det 

bestrides imidlertid, at dette beløb skulle være et tab for Storbjerg Erhverv, herunder at dette 

skulle være opstået ved den påståede sammenblanding af virksomheder, samt at denne på-

ståede sammenblanding skulle være sket fra Jyske Banks side.  Som anført ovenfor i afsnit 

99 blev kreditten og trækket herpå overflyttet til Storbjerg Erhverv efter aftale med Storbjerg 

Erhverv.  

 

101 Dertil kommer, at Storbjerg Erhverv siden modtagelsen af kontoudtoget har været bekendt 

med forholdet, som Storbjerg Erhverv nu støtter sit krav  på. Som følge heraf gøres det gæl-

dende, at Storbjerg Erhvervs påståede krav under alle omstændigheder er forældet eller for-

tabt som følge af retsfortabende passivitet forud for påstandens nedlæggelse.  

 

102 Dernæst bemærkes det, at Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg den 8. juni 2018 stævnede 

Jyske Bank og Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab for betaling af kr. 280.746,96, 

hvilken sag Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg hævede efter afgivelse af svarskrift.  

 

103 Som følge af at Storbjerg Erhverv tidligere har indtalt krav mod banken vedrørende den 

pågældende konto med et tilsvarende krav rent størrelsesmæssigt, for derefter at hæve sagen, 

da gøres det gældende, at Storbjerg Erhverv derved har accepteret posteringerne på konto-

udtoget, ligesom Storbjerg Erhverv under alle omstændigheder har fortabt et eventuelt krav 

ved passivitet.  

 

3.9 Krav i henhold til påstand 4 

104 Ud fra det anførte i processkrift V og de nedlagte rentepåstande må det lægges til grund, at 

de påståede krav er opstået i perioden 2005-2015, hvorfor det overordnet gøres gældende, 

at samtlige krav i henhold til påstand 4 er forældede forud for nedlæggelsen af de enkelte 

påstande under nærværende sag, jf. forældelseslovens § 3, ligesom det samtidig gøres gæl-

dende, at kravene er fortabt som følge af retsfortabende passivitet, henset til at Storbjer g 
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Erhverv har været bekendt med de påståede krav siden datoen for de enkelte posteringer.  

 

105 Vedrørende påstanden på kr. 66.400 er dette ud fra det angivne tinglysningsafgiften for 

tinglysningen af lånet på kr. 4.328.000, jf. bilag AC samt processkrift A, s . 3, 5. afsnit. 

Afgiften blev afholdt den 16. april 2009, jf. påstemplingen på pantebrevet, ligesom beløbet 

blev hævet fra byggekreditten den 15. april 2009, jf. bilag 56. Henset til at pantebrevet blev 

tinglyst, bestrides det allerede af den grund, at Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand 

skulle have et krav mod Jyske Bank i anledning heraf.  

 

106 Vedrørende påstanden på kr. 23.517 udgør dette ”Lånformidling Nykredit”. Beløbet blev 

hævet fra byggekreditten den 16. april 2009, jf. bilag 56. Henset til at pante brevet blev 

tinglyst, bestrides det allerede af den grund, at Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand 

skulle have et krav imod Jyske Bank i anledning heraf.  

 

107 Vedrørende påstanden på kr. 13.517 udgør dette provision til Jyske Bank i forbindelse med 

udstedelse af garanti på vegne af Storbjerg Erhverv ApS overfor Nykredit. Garantien ud-

gjorde oprindeligt kr. 4.328.000, men blev efterfølgende nedskrevet til kr. 4.300.000, jf. 

bilag 53. Beløbet blev hævet den 16. april 2009 fra garantikontoen, jf. bilag 53. Hense t til 

at garantien er stillet, bestrides det, at Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand skulle have 

et krav imod Jyske Bank i anledning heraf.  

 

108 Vedrørende påstanden på kr. 376.145 fremgår det hverken af processkrift V eller IV, hvad 

grundlaget for kravet skulle være, udover ”renter af provenuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 

dage”. Der er ikke fremført nogen anbringender til støtte for påstanden, hvorfor der allerede 

som følge heraf må ske frifindelse, når Jyske Bank bestrider kravet. Dernæst henvises der 

til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1, vedrørende salget af grunden og processen forbundet 

hermed. Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller berigtigelsen af handlen, hvorfor 

det bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at betale et ren tekrav af kr. 1.323.000 

til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand.  

 

109 Vedrørende påstanden på kr. 280.747 henvises der til det anførte i processkrift E, pkt. 3.2 

vedrørende den pågældende byggekredit. Kravet og grundlaget herfor bestrides således 

overfor såvel Storbjerg Erhverv ApS som tredjemand.  

 

110 Vedrørende påstanden på kr. 147.248 skulle dette efter det anførte i processkrift IV vedrøre 

Nykredit opkrævning af bidrag på 3% overfor Storbjerg Erhverv ApS i perioden, hvor Ny-

kredit har nægtet at modtage provenuet. Ud fra det anførte i bilag 78 har kr. 1.323.000 været 

deponeret i perioden 16. december 2015 til 16. februar 2016, hvorefter kontoen ophørte den 

17. februar 2016. Der henvises til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1. Jyske Bank har ikke 

deltaget i salgsprocessen eller berigtigelsen af handlen, hvorfor det allerede af denne grund 

bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at betale det påstævnte beløb til Storbjerg 
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Erhverv ApS eller tredjemand. 

 

111 Vedrørende påstanden på kr. 43.000 er der ikke nærmere redegjort for, hvad kravet skulle 

vedrøre, ligesom der ikke er fremført nogen anbringender til støtte for påstanden, hvorfor 

der allerede som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider kravet. Dernæst 

bemærkes det, at det var Jyske Bank – og ikke Nykredit – som stillede garantien.  

 

112 Vedrørende påstanden på kr. 34.287 er ikke fremført nogen anbringender til støtte for på-

standen, hvorfor der allerede som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider 

kravet. Dernæst henvises der til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1, vedrørende salget af 

grunden og processen forbundet hermed. Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller 

berigtigelsen af handlen, hvorfor det bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at 

betale påstanden på kr. 34.287 til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand.  

 

113 Vedrørende påstanden på kr. 20.300 omhandler denne ud fra det anførte i bilag 72 tinglys-

ningsafgiften i forbindelse med Storbjerg Erhverv ApS overdragelse af ejendommen belig-

gende Bybjergvej 45, 3060 Espergærde, til Helsingør Kommune ved skøde af 11. marts 

2013. Der er ikke fremført nogen anbringender til støtte for påstanden, hvorfor der allerede 

som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske Bank bestrider kravet. Dernæst henvises  der 

til det anførte i processkrift E, pkt. 3.1, vedrørende salget af grunden og processen forbundet 

hermed. Jyske Bank har ikke deltaget i salgsprocessen eller berigtigelsen af handlen, hvorfor 

det allerede af denne grund bestrides, at Jyske Bank skulle være forpligtet til at betale på-

standen på kr. 20.300 til Storbjerg Erhverv ApS eller tredjemand. Endelig er det udokumen-

teret, at det skulle være Storbjerg Erhverv ApS – og ikke Helsingør Kommune – som har 

afholdt tinglysningsafgiften i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen.  

 

114 Vedrørende påstanden på kr. 34.450 fremgår det hverken af processkrift V eller klart af 

bilag 163, hvad påstanden skulle omhandle. Der er ikke fremført nogen anbringender til 

støtte for påstanden, hvorfor der allerede som følge heraf må ske frifindelse, idet Jyske 

Bank bestrider kravet. 

 

3.10 Ugyldighed 

115 Storbjerg Erhverv gør knap 7 år efter indgåelsen af renteswapaftalen gældende, at rente-

swapaftalen er ugyldig i medfør af aftalelovens §§ 30, 31 og/eller 36.  

 

116 Overordnet gøres det gældende, at mangelfuld rådgivning ikke kan føre til aftalens ugyldig-

hed. Den relevante retsfølge af mangelfuld rådgivning er et spørgsmål om erstatning og om 

grundbetingelserne herfor er opfyldt . 
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117 Det er fast antaget i såvel teori som praksis, at ugyld ighedsindsigelser, der som aftalelovens 

§§ 30 og 31 er svage, skal fremsættes indenfor rimelig tid efter, at den situation, som frem-

bragte ugyldighedsgrunden, er ophørt, ligesom det er fast antaget i teori og praksis, at ugyl-

dighedsindsigelserne kan fortabes ved passivitet eller ved at ratihabere aftalen. Det betyder, 

at ugyldighedsindsigelsen skal fremsættes, når der foreligger oplysninger, der giver anled-

ning til en undersøgelse af, om en aftale er indgået på mangelfuldt eller urigtigt grundlag.  

 

118 Jyske Bank gør overordnet gældende, at ugyldighedsindsigelserne er fortabt ved passivitet, 

allerede fordi indsigelserne først er fremsat knap 7 år efter indgåelsen af renteswapaftalen, 

som nærværende sag omhandler, samt at de forhold, som måtte blive påberåbt ved rørende 

rådgivningen til støtte for ugyldigheden, ligger forud for indgåelsen af renteswapaftalen.  

 

119 Det gøres tillige gældende, at Storbjerg Erhverv har ratihaberet renteswapaftalen, og dermed 

givet afkald på at påberåbe sig renteswapaftalens ugyldighed ved løbende gennem hele pe-

rioden at have erlagt betalingerne i henhold til renteswapaftalen uden nogen form for protest 

eller forbehold i forbindelse med betalingerne. 

 

120 I forhold til ugyldighedsindsigelserne efter aftalelovens §§ 30 og/eller 31 gøres det tillige 

gældende, at der ikke er det fornødne grundlag for at bringe de påberåbte bestemmelser i 

anvendelse, idet disse forudsætter, at Jyske Bank har været i ond tro, hv ilket bestrides.   

 

3.10.1 Indenfor rimelig tid 

121 Som ovenfor anført følger det af såvel teori som praksis, at ugyldighedsindsigelserne skal 

påberåbes og gøres gældende over for den anden part inden rimelig tid eller uden ugrundet 

ophold. Dette betyder, at indsigelsen skal fremsættes, når der foreligger oplysninger, der 

giver anledning til undersøgelse af, om en aftale er indgået på et mangelfuldt grundlag. Som 

anført ovenfor er det Jyske Banks opfattelse, at Storbjerg Erhverv fuldt ud var bekendt med 

samtlige de påberåbte forhold omkring renteswapaftalen på tidspunktet for dens indgåelse.  

 

122 Såfremt retten mod forventning finder, at Storbjerg Erhverv ikke var bekendt med de påbe-

råbte forhold på tidspunktet for indgåelsen af renteswapaftalen, skal retten tage stilling  til, 

hvornår Storbjerg Erhverv blev bekendt med de pågældende forhold, samt om Storbjerg Er-

hverv da har gjort ugyldighedsindsigelserne gældende rettidigt.  

 

123 Til støtte for, at Storbjerg Erhverv ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt hen-

vises der til det nedenfor anførte omkring forældelse og passivitet, idet samtlige de der an-

førte forhold og anbringender påberåbes til støtte for, at Storbjerg Erhverv ikke har fremsat 

ugyldighedsindsigelserne rettidigt overfor Jyske Bank.   

 

3.10.2 Aftalelovens § 30 
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124 I forhold til det af Storbjerg Erhverv anførte omkring aftalelovens § 30 vedrørende svig, 

forstår Jyske Bank indsigelsen således, at Jyske Bank skulle have undladt at oplyse Storbjerg 

Erhverv omkring de negative sider ved renteswapaftalerne, som er anført under mangel 1-5 

i stævningen.  

 

125 Overordnet bestrides det, at der skulle være tilbageholdt oplysninger og udvist svig i for-

bindelse med renteswapaftalens indgåelse.   

 

126 Storbjerg Erhverv bærer bevisbyrden for, at der skulle være udvist svig, hvilken bevisbyrde 

ikke er løftet, idet det bestrides, at der gælder en lempet bevisbyrde.   

 

127 Jyske Bank har oplyst om alle væsentlige forhold vedrørende renteswapaftalen, ligesom Jy-

ske Bank ikke har undladt at svare på eventuelt fremsatte spørgsmål fra Storbjerg Erhverv.  

 

128 Det bestrides, at Jyske Bank derved skulle have fortiet oplysninger. Det bestrides tillige, at 

Jyske Bank vidste eller burde have vidst, at den påståede undladelse af at oplyse de anførte 

ulemper, kategoriseret under mangel 1-5, skulle have fremkaldt en vildfarelse hos Storbjerg 

Erhverv om produktets økonomiske struktur og betydning.  

 

129 Endvidere bestrides det, at Jyske Bank skulle have fortiet oplysningerne med det formål at 

tilskynde en aftale med Storbjerg Erhverv, hvilket er en forudsætning for, at en viljeserklæ-

ring kan bortfalde som følge af svig. Som bekendt var kontakten til Jyske Bank afledt af, at 

Storbjerg Erhverv ønskede finansiering af byggeriet.  

 

3.10.3 Aftalelovens § 31 

130 I forhold til det af Storbjerg Erhverv anførte omkring aftalelovens § 31 vedrørende udnyt-

telse, forstår Jyske Bank indsigelsen således, at Jyske Bank skulle have udnyttet Storbjerg 

Erhvervs manglende indsigt omkring renteswapaftalens økonomiske struktur og betydning 

henset til, at ordene ”manglende indsigt” er understreget i afsnittet.  

 

131 Det er en betingelse for anvendelsen af aftalelovens § 31, at der består et underlegenheds-

forhold mellem parterne, at det er denne position, som bevirker, at løftet bliver afgivet, og 

at løftemodtageren har udnyttet dette forhold, herunder, at udnyttelsen er utilbørlig.  

 

132 Overordnet bestrides det, at der består et underlegenhedsforhold, og at Jyske Bank skulle 

have udnyttet Storbjerg Erhvervs påståede manglende indsigt i renteswapaftalens økonomi-

ske struktur og betydning. 

 

133 Dernæst bestrides det, at der er det fornødne grundlag til, at aftalelovens § 31 kan finde 

anvendelse på nærværende sag, ligesom det bestrides, at Storbjerg Erhverv under ingen 
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omstændigheder ville have tiltrådt renteswapaftalen, såfremt Jyske Bank havde rådgivet og 

vejledt om de negative sider, som der er kategori seret under mangel 1-5.  

 

134 Endeligt bestrides det, at der er et væsentligt misforhold mellem parternes ydelser i henhold 

til renteswapaftalen.  

 

135 Såfremt retten mod forventning måtte finde, at aftalelovens § 31 finder anvendelse, gøres 

det gældende, at anvendelsen skal ske således, at renteswapaftalen fastholdes, men at vilkå-

rene lempes efter rettens skøn.  

 

3.10.4 Aftalelovens § 36 

136 Overordnet bestrides det, at aftalelovens § 36 finder anvendelse på nærværende sag, idet det 

samtidig gøres gældende, at swapaftalen ikke indeholder usædvanlige eller urimelige vilkår, 

samt at det ikke strider imod redelig handlemåde eller vil være urimeligt at gøre swapaftalen 

gældende mod Storbjerg Erhverv.  

 

137 Ved rettens vurdering af renteswapaftalens rimelighed skal forholdene på tidspunktet for 

renteswapaftalens indgåelse tages i betragtning.  

 

138 Storbjerg Erhverv bærer bevisbyrden for, at renteswapaftalen  er urimelig og i strid med 

redelig handlemåde, hvilken bevisbyrde ikke er løftet.  

 

3.11 Forældelse og retsfortabende passivitet 

139 Jyske Bank gør overordnet gældende, at samtlige krav, som Storbjerg Erhverv gør gældende 

i nærværende sag, er forældede eller fortabt som følge af manglende reklamation og passi-

vitet. 

 

140 Det bestrides, at Storbjerg Erhverv først i 2012 via advokat Søren Narv Petersen skulle være 

blevet bekendt med renteswapaftalens struktur og økonomiske betydning, ligesom det be-

strides, at Storbjerg Erhverv ved denne lejlighed skulle være blevet opmærksom på, at mar-

kedsværdiens værdi var væsentlig mere negativ, end det kunne påregnes på grundlag af råd-

givningen og vejledningen fra Jyske Bank.   

 

141 Storbjerg Erhverv har løbende modtaget årsopgørelser fra Jyske Bank udvisende markeds-

værdien for swapaftalen, ligesom Storbjerg Erhverv løbende har medtaget værdien i dennes 

årsrapporter.  

 

142 Foruden årsopgørelserne har Storbjerg Erhverv løbende, siden etableringen af renteswapaf-

tale, modtaget kontoudtog vedrørende bevægelser og udsving i realisationskontoen, der 
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indeholder en løbende opgørelse af den urealiserede markedsværdi af renteswapaftalen, jf. 

bilag B.  

 

143 Storbjerg Erhverv har i tillæg hertil siden etableringen af renteswapaftalen i 2008 via Jyske 

Netbank løbende benyttet sig af netbankens adgang til at følge udsving i markedsværdien af 

swapforretningerne på realisationskontoen.  

 

144 Det kan således lægges til grund, at Storbjerg Erhverv løbende og med korte intervaller – 

foruden de fremsendte kontoudtog og årsopgørelser – har fulgt udviklingen og bevægelserne 

i markedsværdien på renteswapaftalen på realisationskontoen.  

 

3.11.1 Forældelsesfristen 

145 I forhold til forældelsesfristen har Storbjerg Erhverv anført, at forældelsesfristen efter den-

nes opfattelse er på 10 år, hvilket efter Storbjerg Erhvervs opfattelse skulle bestyrkes af, at 

renteswappen skulle være solgt som et surrogat til et fastforrente t lån.  

 

146 Det bestrides, at renteswappen skulle være solgt som et surrogat til et fastforrentet lån, samt 

at renteswappen skulle være et surrogat til et fastforrentet lån.  

 

147 Om forældelseslovens § 6, stk. 1, bemærkes det, at denne vedrører pengelån og ubevi lgede 

overtræk på konti i pengeinstitutter og omfatter alene krav på tilbagebetaling af hovedstolen 

af pengelån, samt et pengeinstituts krav på tilbagebetaling af et ubevilget overtræk på en 

konto, jf. bestemmelsens ordlyd. 

 

148 Nærværende sag omhandler imidlertid ikke forhold, som forældelseslovens § 6, stk. 1, om-

fatter. Storbjerg Erhvervs krav er således hverken begrundet i eller udspringer af et pengelån 

eller et ubevilget overtræk, men begrundes i stedet med mangelfuld rådgivning i forbindelse 

med indgåelse af renteswapaftalen, som nærværende sag omhandler.  

 

149 For så vidt angår forældelsesfristen i forbindelse med mangelfuld eller ansvarspådragende 

rådgivning, er det fast antaget i såvel den juridiske litteratur som i praksis, at forældelses-

fristen er på 3 år regnet fra rådgivningstidspunktet, og dermed følger hovedreglen i foræl-

delseslovens § 3, stk. 1, jf. tillige U.2017.2023H.  

 

150 Det er uden betydning, om det påståede tab opstår løbende eller ikke kan opgøres endeligt, 

idet forældelsesfristen ikke regnes fra, hvornår tabet kan opgøres, men derimod fra mislig-

holdelsestidspunktet, jf. forældelseslovens § 2, stk. 3, dvs. rådgivningstidspunktet. Foræl-

delsesfristen i denne sag skal derfor regnes fra tidspunktet for rådgivningen og aftaleindgå-

elsen den 15. juli 2008.  
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151 Selv hvis retten måtte finde, at Storbjerg Erhvervs påståede krav skal kvalificeres under et 

ansvar udenfor kontrakt, hvilket bestrides, gør Jyske Bank gældende, at beregningen af for-

ældelsesfristen under alle omstændigheder vil føre til det samme resultat. Efter forældelses-

lovens § 2, stk. 4, skal fristen for erstatningskrav uden for kontraktforhold regnes fra tids-

punktet for skadens indtræden. Skadens indtræden må i så fald anses for at være tidspunktet, 

hvor den påståede fejlagtige rådgivning blev ydet. Også i dette tilfælde skal kravet rejses 

senest 3 år efter, at de relevante forhold, som begrunder kravet, har vist sig.  

 

152 Henset til at forældelsesfristen således er 3 år fra tidspunktet for rådgivningen at regne, var 

Storbjerg Erhvervs krav forældet i 2011, og under alle omstændigheder forud for stævnin-

gens indlevering til retten.  

 

3.11.2 Suspension af forældelsesfristen 

153 Det følger af forældelseslovens § 3, stk. 2, at forældelsesfristen først regnes fra den dag, da 

fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til kravet.  

 

154 Jyske Bank gør gældende, at Storbjerg Erhverv havde eller burde have haft kendskab til det 

påståede krav samt grundlaget herfor, hvorved kravet var forældet på tidspunktet for indle-

vering af stævning til Retten i Viborg den 18. juni 2015.   

  

155 Dette støttes på følgende forhold:  

 

156 Storbjerg Erhverv er i forbindelse med indgåelsen af swapaftalen på behørig vis blevet vej-

ledt og rådgivet omkring indholdet af en swapaftale, samt hvilke økonomiske konsekvenser 

det kan have at indgå en sådan aftale, herunder hvordan markedsværdien beregnes,  

 

157 Storbjerg Erhverv har løbende via netbank fulgt udviklingen i realisationskontoen, og der-

med haft kendskab til markedsværdien af den renteswapaftale, som nærværende sag om-

handler,  

 

158 Storbjerg Erhverv har løbende modtaget kontoudtog over realisationskontoen , hvorved 

denne har kunnet følge udviklingen i markedsværdien,  

 

159 Storbjerg Erhverv indgik efter den første aftale om handel med afledte finansielle instru-

menter yderligere 2 aftaler om handel med afledte finansielle instrumenter, hvorved risiko-

beløbene og risikogrænserne var ændret i forhold til den første aftale,  

 

160 Storbjerg Erhverv har stillet yderligere sikkerhed til Jyske Bank som følge af udviklingen i 

den negative markedsværdi,  
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161 Storbjerg Erhverv har årligt modtaget årsopgørelser fra Jyske Bank, hvoraf  markedsværdien 

af renteswapaftalen fremgår,   

 

162 Storbjerg Erhverv har medtaget renteswapaftalen, som nærværende sag omhandler i sine 

årsrapporter for 2010/2011, 2011/2012 og 2012/2013, hvilket har nødvendiggjort en stil-

lingtagen til, hvilken markedsværdi renteswapaftalen skulle medtages til, ligesom Storbjerg 

Erhverv har undladt swapaftalen fra de foregående års årsrapporter til trods for, at den var 

gældende,  

 

163 På baggrund af ovennævnte forhold – individuelt og i hvert fald samlet - havde eller burde 

Storbjerg Erhverv have haft kendskab til det påståede rådgivningsansvar, som følge af den 

påståede mangelfulde rådgivning, som Storbjerg Erhverv nu påberåber sig i stævningen.  

 

164 Jyske Bank bestrider samtidig, at Storbjerg Erhverv befandt sig i en retsvildfarelse, som kan 

begrunde en suspension af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. En sådan situation kan 

alene opstå, når der er ydet rådgivning om juridiske forhold/retlige spørgsmål. Storbjerg 

Erhvervs krav mod Jyske Bank støttes imidlertid ikke på en retsv ildfarelse, men derimod på 

et påstået ukendskab til de faktiske forhold vedrørende swapaftalerne, jf. de af Storbjerg 

Erhverv anførte mangler 1-5. 

 

165 I forhold til bevisbyrden bestrider Jyske Bank, at der skulle gælde en omvendt bevisbyrde. 

Det er den påståede fordringshaver, dvs. Storbjerg Erhverv, som har bevisbyrden for, at 

betingelserne for suspension er opfyldt. Denne bevisbyrde er ikke løftet af Storbjerg Er-

hverv. 

 

166 Vedrørende Storbjerg Erhvervs indbringelse af kravet for Pengeinstitutankenævnet ved 

klage af 24. oktober 2013, jf. bilag 22, og efterfølgende klage af 25. november 2013 over 

Pengeinstitutankenævnets forhåndsafvisning, jf. bilag 24, bestrides det, at denne klage til 

Pengeinstitutankenævnet skulle medføre en foreløbig afbrydelse af forældelsen,  jf. foræl-

delseslovens § 21, stk. 3, i og med, at Pengeinstitutankenævnet ikke har realitetsbehandlet 

klagen, men afvist denne, da klager fra erhvervsdrivende falder udenfor Pengeinstitutanke-

nævnets kompetencer, jf. Pengeinstitutankenævnets vedtægter § 2, stk. 3.  

 

167 Det gøres tillige gældende, at det måtte have været åbenbart for Storbjerg Erhverv, at Pen-

geinstitutankenævnet ikke kunne have realitetsbehandlet klagen, jf. Pengeinstitutankenæv-

nets vedtægter samt tidligere praksis fra Pengeinstitutankenævnet, h vorfor indbringelsen af 

klagen for Pengeinstitutankenævnet ikke medførte en foreløbig afbrydelse af forældelsen, 

jf. forældelseslovens § 20, stk. 2, nr. 1.  

 

168 Klagen til Pengeinstitutankenævnet er indgivet af Storbjerg Erhvervs daværende advokat, 

advokat Søren Narv Pedersen, hvorfor det må lægges til grund, at i hvert fald denne vidste 
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eller burde have vidst, jf. dennes professionsnorm, at Pengeinstitutankenævnet ikke behand-

ler sager for erhvervsdrivende, jf. vedtægterne for Pengeinstitutankenævnet. Det gøre s i for-

længelse heraf gældende, at Storbjerg Erhverv skal identificeres med dennes rådgiver.  

 

169 Såfremt retten mod forventning måtte nå frem til, at der er sket en foreløbig afbrydelse af 

forældelsesfristen ved Storbjerg Erhvervs klage til Pengeinstitutanken ævnet, da gøres det 

desuagtet gældende, at der er indtrådt forældelse forud for klagens indbringelse.   

 

170 Storbjerg Erhverv har i stævningen, side 25, gjort gældende, at forældelsesfristen i medfør 

af suspensionsbestemmelsen i § 3, stk. 2, var suspenderet frem til henvendelsen til advokat 

Søren Narv Pedersen, eller i hvert fald frem til tilpasningen af r ammen for finansielle in-

strumenter den 28. oktober 2010. Ud fra formuleringen må dette anbringende tages som 

udtryk for, at Storbjerg Erhverv ved aftalen om handel med afledte finansielle instrumenter 

af 28. oktober 2010 fik eller burde have fået kendskab til de forhold, som Storbjerg Erhverv 

begrunder denne sag med. Storbjerg Erhverv havde dog forinden indgåelsen af aftalen om 

handel med afledte finansielle instrumenter af 28. oktober 2010 indgået aftale om handel 

med afledte finansielle instrumenter af 11. maj 2009, hvorfor Storbjerg Erhverv i hvert fald 

fra dette tidspunkt fik eller burde have fået kendskab til de forhold, som Storbjerg Erhverv 

begrunder denne sag med. Derudover havde Storbjerg Erhverv allerede forud herfor indgået 

aftale om handel med afledte finansielle instrumenter af 10. juli 2008.  

 

3.12 Modregning 

171 Storbjerg Erhverv har anført, at såfremt retten måtte finde, at forældelsesfristen  ikke måtte 

være suspenderet i medfør af forældelseslovens § 3, stk. 2, da kan Storbjerg Erhvervs krav 

modregnes i Storbjerg Erhvervs tilbagebetalingsforpligtelse i henhold til det underliggende 

låneforhold og den til enhver tid værende negative markedsværdi, idet Storbjerg Erhverv i 

medfør af forældelseslovens § 24 er berettiget til at modregne med en forældet fordring.  

 

172 Indledningsvis bemærkes det, at forældelsesloven alene finder anvendelse på forældede 

krav. Krav, der er bortfaldet som følge af manglende rettidig reklamation eller passivitet, er 

derimod ikke omfattet af forældelsesloven og er herefter udelukket fra modregning.  

 

173 Jyske Bank bestrider, at Storbjerg Erhverv har eller teoretisk kan have lidt et tab, der kan 

bringes til modregning.  

 

174 Derudover bestrides det, at betingelserne for at kunne foretage modregning med forældede 

krav i medfør af forældelsesloven § 24 er opfyldt, hvorfor Storbjerg Erhverv er afskåret fra 

at foretage modregning med en forældet fordring i Jyske Banks krav.  
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175 Endvidere gør Jyske Bank gældende, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem Stor-

bjerg Erhvervs påståede erstatningskrav, som følge af påstået mangelfuld rådgivning, og det 

af Storbjerg Erhverv indbetalte beløb til Jyske Bank, ligesom det gøres gældende, at der 

ikke længere kan foretages modregning, idet Jyske Bank ikke længere har krav i henhold til 

swapaftalen mod Storbjerg Erhverv, efter at Storbjerg Erhverv frivilligt valgte at nedlukke 

swapaftalen og indfri markedsværdien (under protest) .  

 

176 Yderligere er der en begrænsning i adgangen til at modregne efter forældelsesloven § 24, 

når begge parter har uforældede krav, og modregneren tillige har et forældet krav og tilsva-

rende i tilfælde, hvor begge parter har forældede krav, og hovedmanden tillige har et ufor-

ældet krav, idet resultatet af en samlet opgørelse af parternes mellemværende da vil afhænge 

af, hvem af parterne der først afgiver modregningserklæring.  

 

3.13 Passivitet og accept af risiko 

177 I forlængelse af det ovenfor anførte omkring ugyldighed og forældelse gør  Jyske Bank tillige 

gældende, at der foreligger retsfortabende passivitet fra Storbjerg Erhvervs side, hvorfor 

ethvert krav – uanset at dette ikke er forældet – er fortabt som følge af passivitet fra Stor-

bjerg Erhvervs side. 

 

178 Storbjerg Erhverv har haft adskillige muligheder for at reagere overfor Jyske Bank vedrø-

rende den indgåede renteswapaftale siden indgåelsen i 2008, hvis Storbjerg Erhverv var 

utilfreds med rådgivningen herom. Dette har Storbjerg Erhverv ikke gjort.  

 

179 Som anført ovenfor under afsnittet omkring ugyldighed, skal der reklameres indenfor rime-

lig tid, såfremt en medkontrahent vil undgå at dennes indsigelser fortabes som følge af pas-

sivitet. Jyske Bank påberåber sig samtlige de anførte omstændigheder og anbringender an-

ført under afsnittet om ugyldighed og forældelse til støtte for, at Storbjerg Erhvervs krav er 

fortabt som følge af passivitet.  

 

180 Det gøres gældende, at Storbjerg Erhverv ikke har foretaget tabsbegrænsning ved at indfri 

renteswapaftalen på et tidspunkt, hvor markedsværdien var væsentlig mindre negativ end 

ved sagens anlæggelse.   

 

181 Det gøres gældende, at Storbjerg Erhverv har fortabt retten til at gøre indsigelser gældende 

mod renteswapaftalen, jf. reglerne om adfærds- og tolerancefuldmagter henset til, at Stor-

bjerg Erhverv, uanset markedsværdiens udvikling, kontinuerligt har indbetalt beløb i hen-

hold til renteswapaftalen til Jyske Bank uden nogen form for protester eller indsigelser, 

hvorfor Jyske Bank med rette har haft en forventning om, at der ikke ville blive rejst indsi-

gelser mod renteswapaftalen og grundlaget herfor. Det synes helt urimeligt, at Storbjerg 

Erhverv kan anlægge sag om rådgivning ydet mange år tidligere, når Storbjerg Erhverv 
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havde mulighed for at reagere overfor rådgivningen på et langt tidligere tidspunkt, og særl igt 

når sagen og kravet alene udspringer af, at Storbjerg Erhvervs forventninger til renten og 

renteswappen er blevet skuffede som følge af den generelle renteudvikling i samfundet.  

 

182 Såfremt retten ikke finder, der er grundlag for at statuere retsfortabende passivitet, gøres det 

gældende, at Storbjerg Erhverv ved dennes manglende reaktion har accepteret risikoen ved 

den indgåede renteswapaftale, hvorefter et eventuelt muligt erstatning skrav må bortfalde. 

4 SAGSOMKOSTNINGER 

183 Den samlede værdi af påstandene i processkrift V udgør efter 5.732.164. På baggrund heraf 

er det Jyske Banks opfattelse, at tilkendelsen af sagsomkostninger skal ske i forhold til et 

krav af en sådan størrelse. 

5 BEVISFØRELSE 

184 Jyske Banks bevisførelse under hovedforhandlingen vil bestå af fornøden dokumentation af 

sagens bilag samt forklaring fra Casper Dam Olsen, Nicolai Hansen og Lars Aakvist vedrø-

rende kundeforholdet med Storbjerg Erhverv og rådgivningen forbindelse med swapaftalens 

indgåelsen og den efterfølgende dialog med Storbjerg Erhverv herom og eventuel modafhø-

ring af de af Storbjerg Erhverv førte vidner. 

6 MOMSREGISTRERING 

185 Jyske Bank er ikke momsregistreret.  

 

Lund Elmer Sandager 

 

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen 
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Akut Elvagten

BILAG 36 

LUNDGRENS

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emnc:

Jyske Bank 

Hej Nicolai

Jeg har mode med Frank ( Revisor ) mener det er den 24/5 om grunden.
ban har oplyts mig at ban sarger belaning. sa det haster nok lidt hvis Jyske dank skal 
v$re med. om et godt tilbud.

Der skal kunne lanes 2.1 mil straks samt pa forhand gives en bygge kredit pa 
2 mil. til byggeri

Jeg har bet Landmaler om at sastte udstykning gang for 6 grunde. jeg regner med at 
s$lge 1 maske 2 grunde for ikke under 1 mil stykket.

Har talt med Danbolig om at det saetter en grund i udbud sa snart der forlasgger 
adstyknings plan fra landmaler. 
udbudspris ssttes til 1.6 mil.

ellers er mine planer, budget ps. jeg traekker ikke momsen fra.

Kob af grunden.
ca. -2.200.000 kr. ( - betalt 110.000 kr. )
Land maler har oplyst mig at det koster ca
100.000 kr. at udstykke
jeg skal bygge 6 skure i den forbindelse. ca. 6*15.000 - 60.000
kr.

Forventer salg 1 grund + 1.000.000
(maske flere)

Bygge omkostninger pr grund. for ca. 160 m2 bolig samt ca. 100 m2 lager ca.
1.600.000 kr.
Grundens pris
370.000 kr.
Udstykning med skur pasat
30.000 kr.
Div. + vand og klorak stik fuld bygge modning 250.000 kr.

Samlet bygge omkostninger
2.250.000 kr.

Forventet salgs pris i fclge Danbolig pr grund 3.800,000 kr.

Jeg forventer selv en pris i dag vil komme pa mellem 4,2 - 4,5 mil.

CS Elvagten A/S [Carsten@elvagten.dk]
15 maj 2006 11:45
Nicoiai Hansen
Elvagten A/S C Storebjerg
Re: Kab af grund

Jeg beholder selv 1 grund som Jeg selv kaber privat.
uanset hvad jeg g0r kommer der et overskud. sa jeg er ikke sa bange for at give pant 
selv.
i kan tage pant i min Bolig Sovej 5 3100 ornbask om nodvendigt.
jeg har huset til salg pt. men vil sansynligvis ikke saslge, det er jo ikke naemt at 
finde noget til en fornuftig pris.i dag. og sa syntes jeg mit hus er sat for billigt, 
det er pa Danboligs hjemme side, og jeg har en gasld pa ca. 1.500.000 kr. i huset.
Jeg vil ikke have i kontakter, Danbolig omkring mit eget hus.
men gerne hvis det er om grund salget / med hus pa. dog forst efter jeg er blevet 
kontaktet.

venligst
Carsten Storbjerg

1
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40333400
S0vej 5 3100 Hornbask

----- Original Message -----
From: "Nicolai Hansen" <NICOLAI-HANSEN@jyskebank.dk> 
To: <carsten@elvagten.dk>
Sent: Thursday, March 23, 2006 11:28 AM 
Subject: Kab af grund

Hej Carsten

Vi bar tidligere talt om, at vi skulle se pa om vi kunne give et tilbud pa 
dit kab af grund og opfarelse af ejendom.

I den forbindelse talte jeg med din revisor og vi aftalte jeg skulle sende 
det materiale jeg fik videre til dig.
Jeg har ikke glemt dig, men har endnu ikke modtaget noget fra Frank.

Hvis du har mulighed for det, ma du gerne "rykke" ham -- jeg har forsagt uden 
held.

Venlig hilsen

Nicolai Hansen
Erhvervsradgiver
Helsingar

Jyske Bank A/S
I.L. Tvedesvej 7
DK- 3000 Helsingar
Telefon 49 25 02 36 (Direkte)
NICOLAI-HANSENSj yskebank.dk 
CVR-nr. 17 61 66 17

2
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B I LAG 31

LUNDGRENS

! Opmjflngsdlstrlkt

lo 't<JQ \Itelga lovbekandtgisrfilse nr. 494 af 12,6.2003 er dan, som flytter, borttager, 

beskadlger •[(•r ddataagger et kandellgt skelmasrke eller et varigt masrka for 

opmiling, pligtlg til betale udglftarne ved dets genanbrlngelse, og kan idemmas bade, ;,f. § 46,

.Maleblad
i 12 08

[113

N

1599 nfin

1599

1599 ma

1599 ma

112;

'fS
(UNDER UDSTYKMNG)

Is
M0rdrup By, MardrupEjerfav:

Kommune; Helsingpr kommune

Per Christian Nielsen 

Landinspekter 

Dato: 6. juni 2006

Opm^lt I:

M§!forho!d:

Landinspektpf J-nr.: 2006199

junl 2006 

1: 1000

V'
LANDINSPEKTI3RKONTORET 

IS SRIK NIELSEN « PER CHRISTIAN NIELSEN A/S 

OLE AZMERSVSJ 3 - 3000 HELSING0R 

TELF. 4S 22 08 80 - FAX 4fl 29 80 8S

Sigoatorforklarln^
Andre slgnaturer: 

Se DS 104 og 196
: Bllndt skel, dar ll<ke bartfalder

Mil eller koordlnatef' dar kun er 01 bnj9 ved Indlaagnlngen pS matrlkelkortet, er anglvet meet klamme.

Mil eller koordlnatef- der er overfdrt fra en sag, der tidllgere er Indsendt til Kort & Matrikelstyrelsen, er maerket med GL
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%w HELSING0RLANDINSPEKT0RKONTORET
.. Ib Erik Nielsen & Per Christian Nielsen A/S

Landinspektaraktieselskab reg. nr. 220 975

3000 Helsinger 
fax: 49 26 60 86

BILAG 32

LUNDCRENS

deh 25.10.2007 
j. nr. 2006199

Ole R0mers Vej 3 
tlf: 49 22 09 86

FAKTURAAAB El-vagten 1 ApS 
ved/ Carsten Storbjerg 
Sevej 5
3100 Hornbask

Nummer
Konto __
Reference
Rekvirent

2276
40333400

Vedr.: Matr.nr. lar Merdrup By, Martirup
Bybjergvej, 3060 Espergserde

Undersagelse af ejendomsforhold, gennemgang af arkiv. 
udarbejdelse af udstykningsforslag, m0de angaende 
udstykning, telefoniske draftelser, udarbejdelse af 
matrikuiasr sag, samt fremsendelse af ansagning til 
godkendelse hos kommunen.
Udfert i perioden 10/5 - 6/6 2006

Landinspektartimer 9,50 tim 860,00 8.170,00

Made med rekvirent eg udarbejdelse af supplerende 
materials til kommunen.
Udf0rt i perioden 6/10 - 12/10 2006

Landinspektartimer 2,50 tim 860,00 2.150,00

Udaibejdeise af revideret udstykningsforslag, samt 
korrespondance med sagens parter.
Udf0rt i perioden 10/11 - 16/11 2006 samt 16/4 2007

Landinspektartimer 4,00 tim 860,00 3.440,00

Momspligtig
13.760,00

Momsbeleb
3.440,00

Momsfri afgifter
0,00

Moms
25,00%

Fakturatota!
17.200,00

: Netto30dage 
: 24.11.07

Betaling .. 
Betaling for

Efter forfald beregnes rentetillaeg 1 '/a % pr. maned fra regningsdato

E-mail: nielsen@plf.dkCVRnr. 18 38 93 98Bank Nordea: Reg. 2255 konto 0274 311 274
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Byggesagsnr.: 2007-08129

B I LAG 3^ 

LUNDCRENS

Pv i r */

Elvagten A/S 

Att: Carsten Storbjerg 

SevejS 

3100 Horn bee k

Tlf.: 43528585

Galten den 22, november 2007

Tifbud pS industrihal * isoferet ti! over 150C

Vi takkerfor Deres fienvendeise og har hermed forn0jelsen, at fremsende titbud pa en isoleret industrihal, 

Byggeriet tilbydes i princip som fremsendte tegninger af 10. oktober 2007, i avrigt t felgende udformning:

» St0rre!se Bygningsmal udv, sokkel - Ca, bredde 9,00 x laengde 51,10 mtr. i alt 460 m2. 

+ 1. sal ialtca. 133 m2 

+ indskudt bask i alt ca. 95 m2.

« Stitlspaer 13 stk. Stalspssr beregnet efter Dansk ingenisrforenings normer.

Taghceidning 30/25°» Benhojde 4,75/4,00 mtr • Centerafstand c/c 4,20 mtr.

I facader og tagflade monteres vindafstivning, udfares af spaerteverander, 

Spaerkonstruktionen leveres komplet slyngrenset og malet i standard farve.

c Tag Tagplader er eternitbolgeplader - med 15 ars produktgaranti.

Tagpladerne leveres i standard gra - ubehandlet.

Tagase er 75x175 mm tammer, samlet som gerberdrager i 7-deispunkt.

Der monteres vtnkelrygning og hcetter for tagrums ventilation,

• Isolering T aget udfores med U-vserdi 0,17 W/m20C:

Taget isoleres og beklaedes med folgende materialer:

150+75 mm isolering, 0,20 mm plastfolie som dampspaerre, 38x75 mm krydsforskaHing, 

25 x 100 mm spredt forskalling pr. c/c 400 mm. Loftbeklasdning 125 mm traebetonplader.

• Ovenlys Ovenlys svarende til 7% af gulvarealet, heraf leveres der oplukkelig brandvenWation

svarende til min. 2% af gulvarealet, Der leveres ragsensorer for automatisk aktivering af 

systemet. Til systemet leveres 6 stk, eentrater med brandtryk for manuei aktivering. 

Ekskl, fremfering af kabler og fodestrom.

* Udhaeng Stern, vindskeder og underbeklaedning udfores i trykimprasgnerede braedder.

Alternativt udfores industrihallen uden udhaeng = vedligeholdelsesfrlt.

• Tagrender 150 mm Silvermetallic staltagrender med nedlob fort til jord -15 &rs produktgaranti.

■ Side 1 af 3 -
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c Sider

wk
Tfiji i
w*1

Lj r-0 Q V^'”'

t

Isolsrlng

• Porte

* Dore 

a Vinduer

o Velfaerd

Beklaedning er 0,50 mm stalpiader fra Corus med 200 ptastisolbelsegning - Scintilla.

Der kan valges mellem 18 standardfarver, i.h.t. vedlagte farvekort, 25*30 are garanti. 

Stalpiaderne monteres med farvede Cometskruer. Losholte pa sider og gavle er 75x150 mm.

Sider udfesres med U-vasrdi 0,18 W/mZ0C:

Sideme beklsedes med felgende materialer:

Vindspaerre, 150+75 mm isolering, 0,20 mm plastfolie som dampspaerre, 38x75 mm 

krydsforskalling, 25 x 100 mm spredt forskalling pr. c/c 600 mm, som urtderlag for 

vsegbeklsedning i 12,5 mm fsbergipspfader til maiing.

6 stk. Ledhejseporte med indbygget gangdori lysntngsmSI - bredd'e 3,50 x hajde 3,50 mtr. 

Ledhejseportene leveres med 1 reekke ruder. Overflade lakeret i alu-farve.

Portene leveres og monteres med motor og el-betiening. El-motor ersaerskilt prissat 

Ekskf. fremfaring af kabler og fodestrom,

Leveres i princip som vist pa tegninger i hvid pvc med termoruder,

Leveres i princip som vist pa tegninger i hvid pvc med termoruder,

Som sasrskilt prissat, er der indbygget 13 stk Velux-vinduer med facadeelement.

Der udfores velfaerdsfaciliteter - i princip som vist pa tegninger.

Kontorpa 1. sal samt indskudt dask er beregnet for max, belastning 250 kg, pr. mz.

Alle lofter udfores med traebetonlofter - for god akustik.

Gulve pa 1. sal/indskudt daek afsluttes med gulvspanpiader.

Gulve I stueplan afsluttes med pudset betongulv. (Der er ikke medregnet klinker/fliser).

Alie skiUevagge udferes som lette vsegge, overflader afsluttes med glpspladertil maiing. 

Komplet med trappe I galvaniseret udforeise, indvendige dore og diverse abtering med lister. 

Kokkenelementer er saerskilt prissat.

c Montage Ovenstctende industrihal monteres komplet, 

c Fundament Rand- og punktfundamenter stobes til frostfri dybde.

Der er regnet med 0,90 mtr under terrsen og 0,20 mtr over terrasn.

Der armeres vandret med 2 stk. tentor 121 top og bund.

Randfundamentet afsluttes med 2 raekke lecablokke som pudses pa ydersiden, 

Jord opgravet fra sokkelrender, laegges i depot pa grunden.

Betongulv U-vaerdi for betongulv = 0,26 W/mz°C.

120 mm armeret betongulv stobt i beton 25. Guivet vibreres og glittes.

Gulvet I hallen isoteres med 75 mm trykfast isolering type 150.

Guivet i vetfaerdsrum isoleres med 220 mm isolering type 60.

Der indbygges max. 250 mm bundsikringsgrus der opstampes og finafrettes.

Evt. overskudsjord iregges t depot pa gmnden.

Kloak Der er medregnet standard kloakarbejde.

Tagvand: Tagvand f0res til skelbrcnd max. 25 mtr. fra bygning.

Spildevand: Spildevand fra wc/kakken feres til skelbrend max. 25 mtr. fra bygning.

Side 2 af 3-
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® WS Der er ikke medregnet vand-, varme- og saniteisarbejder.

c El Der er ikke medregnet el-arbejde.

c Mia ler Der er i kke medregnet malerarbejde.

c Komplet Der leveres alle nedvendige materialer, sasom ankerjern til speer, boite, sem, skruer etc.

• Projekt Byggeriet projekteres pS Dansk HaJbyggeri A/S egen tegnestue, tnd. udarbejdelse af myndig-
hedsansegning. tegninger og beregninger. Evt. gebyrer til myndlgheder afboldes af bygfierre. 

Pro]ektet udfores i samarbejde med kvalificerede underentreprenorer hvis kvalitet Dansk 

Halbyggeri A/S kan stS inde for.

• Pris Ovenstfende industrihat komple! kr. 3.585,000,00

+ Levering og montering af el-motor til ledhejseporte kr. 57,000,00

+ Levering og montering af Velux-vinduer med facadeelement kr. 273,000,00

+ Be I eb afsat til levering og montering af kokken-etementer kr. 75.000,00

Samlet pris i aft kr. 3,990.000,1)0

Prisen er ekskl, moms, og er gaeidende i 30 dage fra dato.

• Betaling Der betates a’conto efter udfert arbejde, netlo kontant 15 dage.

Vi forbeholder os ret til sikkerhedsstillelse.

^ Betingelser Dansk Halbyggeri A/S salgs- og leveringsbetingelser af juni 2007 

Dansk Byggeri's standardforbehold af januar 2007 

Hvor intet andet er naevnt er AB 92 gaeidende.

Vi anbefaler at De kontakter Deres forsikringsseiskab i god tid inden byggeriet pabegyndes og tegner de 

nodvendige forsikringer i forbindelse med opforelsen. N&r materialeme er leveret pa byggepladsen fienligger 

de p& bygherrens regning og risiko.

Vi haber tflbudet vii have Deres interesse, og er der noget De ensker uddybet, er De naturiigvis veikommen til 

at kontakte os, Vi serfrem til at here fra Dem.

Med venlig hilsen

£
DANSK HALBYGGERI A/S

Mogens Laustsen 

Adm. direktsr

- Side 3 af 3 -
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Side 1 af 1

BILAC 35

LUNDGRENSAkut Elvagten

Fra: Halspecialisten-Feodor Kouznetsov [fk@halspecialisten.com]

Sendt: 13. januar2008 15:46 

Til: elvagten@elvagten.dk

Emne: Tilbud

Kaere Carsten,

Jeg har regnet pei sagerne og er kommet frem til fplgende:

Jeg forslar at vi laver bygningen med 14 graders taghaeldning, swedes at pladsen ovenpci er bedst udnyttet. 

5,5 meter i benhpjde og 9 meter i bredden.

Jeg har taget udgangspunkt i de tegninger du har sendt til mig. Dog vil der blive udarbejdet et belt nyt saet, 

hvis du vaelger at ga videre med mig.

Det som er inkluderet i mit tilbud:

Udarbejdelse af projekt, varmetabsberegning og kommune og andre tegninger 

Levering af bygningen med mal 5,5x9x51,1 m i farve efter dit valg, med tagrender, (Jeg har 

ikke medregnet udhaeng, da jeg ikke vidste om du vil have det)

Montering af bygningen komplet- med stal og ovenlysvinduer i alt 12 stk isoleret (90x366) 

Isolering af bygningen med troldtex pa loftet, og delvis troldex/gips pa vaegene 300 mm 

isolering i loft og vaegge

Levering og montering af det indskudte daek til kontorene 

Levering og montering af trapper af stal (til kontorene)

Levering og monteringen af d0re udv/indv, porte(el hejs) i alt 6 stk og vinduer i alt 26

Levering og laegningen af gulve (parket) i kontorene og k0kken

Leveringen og laegning af fliser pa badvaerelser

Komplet spartle/maler arbejde

Opf0relse af skillevaegge/kontorene

Opf0relse af brandvaegge mellem lejemalene

Det som ikke er inkluderer i prisen:

Toilet/vask (levering af sanitetsprodukter mm, og vvs installationer) 

El installationer (levering af lys og installationen af det)

Levering af k0kken elementer dog monterer jeg dem gerne

Stdbning af fundamentet

Diverse kloak arbejder og jord arbejde

Samlet pris for alt ovennaevnte DKK 2.403.496 + moms

Hvis der er noget jeg har glemt, sS sig endelig til. Jeg ser frem til at h0re fra dig.

Venlig hilsen/ Kind Regards

Feodor Kouznetsov 

www.halspecialisten.com 

fk@halspecialistgn.com 

Mobil: + 45 28 59 94 55

10-12-2018
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Side 1 af 3

Akut Elvagten

BILAG 37 

LUNDGRENS

Fra: Elvagten A/S C Storebjerg [elvagten@elvagten.dk]

Sendt: 23 januar 2008 11:38

Til: Nicolai Hansen

Cc: Elvagten A/S C Storebjerg

Emne: vedr. Carsten Storbjerg / elvagten Bybjergvej tilbud p3 hal ( acpteret Pris, 2,4 mil) kopi af tilbud 
fra Halspecialisten-Feodor Kouznetsov

Hej Nicolai

jeg habet du forstar det jeg skriver, jeg ved jo godt noget kan vaere svaert at forsta. men mine 
fomemmelser for det her, er pa Jysk, og det er okay.

llermcd har jeg modtaget et tilbud der passer mig og ind i min budgelter. fra Halspecialisten-Feodor 
Kouznetsov 2.400.000 kr.
(prisen er udefra de tegninger Dansk Halbyggeri har lavet ) Jeg regner med at kunne fa lavet kloak 
og fundament for 5-700.000 kr.
Han har medregnet * fuldt projekt med kommune, parket i kontor og kokken, samt fliser i bad/wc. 
samt malerarbejder komplet.

han arbejder i ovrigt ogsa for dansk halbyg, det foiste tilbud jeg afleveret til dig. pa ca. 3.900.000 
kr.godt nok med kloak og fundament)
men uden * Fuldt projekt med kommune, parket i kontor og k0kken, samt fliser i bad/wc, samt 
malerarbejder komplet. ( nok, 250.000 kr ekstra.)

Jeg ville have Dansk Halbyg til at revider tilbudet ned til samlet 3,500.000 ( som er mit budget) kr. 
men han ville ga ned i pris. ( fra ca. 4.150.000 kr.)
efter sogning pa marked, har jeg nu fundet frcm til, en som iovrigt ogsa saetter halier op for samme 
firma,

pris. herefter for samme arbeide anslaet til mellem 2.900.000 og op til 3.1Q0.000 kr.

Jeg er pt. i pris forhandling med 2 kloak firmager, vi ender nok pa de 550.000 kr..

ps. mit samlet max budget er 4.800.000 + grunden. ( den er indsat til 1.200.000 kr. ) selv om faktisk 
pris er under 1/3 del.
( momsen traekker jeg fra.)

sa et budget 4.500.000 op til max 6.000.000 kr.
sa ca. 400.000 til 540.000 kr. i 5% obli. 20 ar. leje forventet min 540.000 max. 720.000
ved mellem 7.500 -10.000 kr, i lejepris pr del

Alle priser er plus moms

05-12-2018
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Side 2 af 3

leg har made med Feodor her til aften hos mig, hvor vi mere seriost kan drofte i gang settling

mange hilsner Carsten

40333400

-----Original Message-----
From: Halspecialisten-Feodor Kouznetsov

Sent: Sunday Jsrtuary 13, 2008 3:46 PM 
Subject: T-bec

Kaere Carsten,

Jeg har regnet pa sagerne og er kommet frem til fplgende:

Jeg forslar at vi laver bygningen med 14 graders taghaeldning, saledes at pladsen ovenpei er bedst 

udnyttet. 5,5 meter i benhojde og 9 meter i bredden.

Jeg har taget udgangspunkt i de tegninger du har sendt til mig. Dog vil der blive udarbejdet et belt nyt saet, 

hvis du vaelger at gS videre med mig.

Det som er inkluderet i mit tilbud:

Udarbejdelse af projekt, varmetabsberegning og kommune og andre tegninger 

Levering af bygningen med mil 5,5x9x51,1 m i farve efter dit valg, med tagrender, (Jeg 

har ikke medregnet udhaeng, da jeg ikke vidste om du vil have det)

Montering af bygningen komplet- med stal og ovenlysvinduer i alt 12 stk isoleret (90x366) 

Isolering af bygningen med troldtex pa loftet, og delvis troldex/gips pa vaegene 300 mm 

isolering i loft og vaegge

Levering og montering af det indskudte daek til kontorene 

Levering og montering af trapper af stal (til kontorene)

Levering og monteringen af d0re udv/indv, porte(el hejs) i alt 6 stk og vinduer i alt 26

Levering og laegningen af gulve (parket) i kontorene og k0kken

Leveringen og laegning af fliser pa badvaerelser

Komplet spartle/maler arbejde

Opf0relse af skillevaegge/kontorene

Opf0relse af brandvaegge mellem lejemalene

Det som ikke er inkluderer i prisen:

Toilet/vask (levering af sanitetsprodukter mm, og vvs installationer)

El installationer (levering af lys og installationen af det)

Levering af kpkken elementer dog monterer jeg dem geme

Stpbning af fundamentet

Diverse kloak arbejder og jord arbejde

Samlet pris for alt ovennaevnte DKK 2.403.49o t moms

Hvis der er noget jeg har glemt, sa sig endelig til. Jeg ser frem til at h0re fra dig.

Venlig hilsen/ Kind Regards

Feodor Kouznetsov

05-12-2018
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www.halspecialisten.com 
fk@hal5pecialisten.com 
Mobil: + 45 28 59 94 55

Side 3 af 3

Bull Guard Anti-virus har skannet denne e-mail og fundet den fri for virus. 
Prov BullGuard gratis: www.bul1guard.com

BullGuard Anti-virus bar skannet denne e-mail og fundet den fri for virus. 
Prov BullGuard gratis: www.bullguard.com

05-12-2018
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BILAG 56 

LUNDGRENS JYSKE BANK BILAC 56

LUNDGRENS

El Vagten A/S 
S0vej 5 
3100 Hornbaek Ay

n
<1.

Kontoudtog
Kontonummcr

I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Hdsingerr 

Tdefor 89 89 18 00 

Telefax 89 89 18 01 

wwwjyskebank. dk

nr. 1
5050 135414-1

Byggekredit

IB AN
Laneret
Uato

DK49 5050 0001 3541 41 
1.800.000
U5.U2.2UU8 Side 1/1

DATO POSTERINGER PA KONTOEN VAL0R
UDBETALING/
INDBETALING SALDO

12.07.06 Transport 0,00
17.07,06 Laneret andret med 
7.07.06 Fra privat konto 

x7.Q7.06 Etablering af byggekredit

17.07 1.800.000,00 
17.07 2.150.600,00 
17.07 5.000,00-

0,00
2.150.600.00
2.145.600.00

17.07.06 Rentesatser er andret i dag.
Lan r

19.07.06 Restbetaling af grand
6,0000

19.07 2.110.200,00-
31.07.06 Gebyr iflg. nota nr. 1
04.08.06 Rentesatser er andret i dag.

Opsparing^ ^ i i : 0,8750

01.08 0,00
35.400,00
"35"740"0700"

Lan
02.10.06 Til privat konto
06.10.06 Rentesatser er andret i dag.

6,2500
02.10 21.400,00- 14.000,00

Opsparing : 1,1250
Lan : 6,5000

08.12.06 Rentesatser er andret i dag.

29.12.06

Opsparing
Lan
Rente

1,2500
6,7500

01.01 173,36 14.173,36
02.01.07 Renter privat kredit 
^4,02.07 Check Helsingar Kommune 
9.03.07 Rentesatser er andret i dag.

02.01
14.02

29
83

357,36-
181,24-

15.184,CO- 
98.365,24-

30.03.07

Opsparing
Lan
Rente

1,3750
7,0000

01.04 972,49- 99.337,73-
02.04.07 Rnter, privat kredit
07.06.07 Rentesatser er andret i dag.
.... ....Opsparing

02.04 30.281,92-

1,5000

129.619,65-

Lan : 7,2500
29.06.07 Rente 01.07
02.07.07 Overf0rt Renter, privat prio.konto 02.07

2.277,81-
32.127,27-

131.897,46-
164.024,73-

28.09.07
01.10.07
28.12.07'otToITob'
05.02.08

Rente 01.10 
Overf0rt Renteudgifter grundkob 01.10 
Rente 01.01

2.990,98-
33.595,12-
3.666,20-

167.015,71-
200.610,83-
204.277,03-

Overfart Renter privat kredit 
Rentesatser er andret i dag.
Lkn : 7,5000

07.01 33.573,56- 237.850,59-

1^>
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© JYSKE BANK

Kontoudtog nr. 2
Kontanutnmer 5050 135414-1

AAB Elvagten 1 ApS 
S0vej 5 
3100 Hombsk

I. L, Tvedosvej 7 

DK-3000 HeJsingor 

Telefon 89 89 13 00 

Telefax 89 39 18 01 

www.jyskebank.dk

Byggekredit

IBAN DK49 5050 0001 3541 41
Lineret 1.800.000
Dato 04.02.2009 Side 1/1

ODBETALING/
DATO POSTERINGER PA KONTOEN VAL0R INDBETALING SALDO

05.02.08 Transport 237.850,59-
31.03.08 Rente 01.04 4.338,68- 242.189,27-
01.04.08 Overfart Renter privat lAn 01.04 33.252,45- 275.441,72-
02.04.08 Rentesatser er andret i dag.

Opsparing : 1,6250
LAn : 7,7500

30.06.08 Rente 01.07 5.305,24- 280.746,96-
03.07.08 Overfart renter privat 03.07 33.419,39- 314.166,35-
04.07.08 Rentesatser er sndret i dag.

LAn : 8,0000
11.07.08 Laneret asndret med li.07 0,00 314.166,35-
06.08.08 Laneret asndret med 06.08 0,00 314.166,35-
30..09.08 Rente 01.10 6.297, 05- 320.463,40-
01.10.08 privat Ian til grund, rente 01.10 35.590,34- 356.053,74-
01.10.08 Rentesatser er asndret i dag.

Lan : 8,5000
13.10.08 Jordteknik 13.10 28.000, 00- 384.053,74-
13.10.08 Halspecialisten 13.10 62.500,00- 446.553,74-
15.10.08 Rentesatser er eendret i dag.

Lan : 9,0000
22.10.08 Rentesatser er *ndret i dag.

Lan : 9,2500
30.10.08 Rentesatser er eendret i dag.

Lan : 9,7500
18.11.08 Rentesatser er eendret i dag.

Opsparing : 1,1250
Lan : 9,5000

15.12.08 Rentesatser er sndret i dag.
Opsparing : 0,3750
Lan : 9,2500

30.12.08 Rente 01.01 - 10.179,68- 456.733,42-
05.01.09 Renter privat lAn 05.01 36.527,64- 493.261,06-
15.01.09 Rentesatser er eendret i dag.

Opsparing : 0,0000
Lan : 9,0000

04.02.09 Rentesatser er eendret i dag.
Lan : 8,7500

—

JYBADKKK, CVR-NR. 17616617
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iKll JYSKE BANK ‘5^

AAB Elvagten 
Savej 5 
3100 Hombask

1 ApS

Kontoudtog
Kontonummer

I. L. Tvcdesvej 7 

DK-3000 ttdsingfirr 

Telefon 89 S9 18 00 
Telefax 89 89 18 01 

www.jyskebank.dk

nr. 3
5050 135414-1

Byggekredit
IBAN
Dato

DK49 5050 0001 3341 41 
01.12.2009 Side 1/1

UDBETALING/
DATO POSTERINGER PA KONTOEN VAL0R INDBETALING SALDO

04.02.09 Transport 493.261,06-
12.03.09 Rentesatser er aendret i dag.

Lan : 8,5000
31.03.09 Rente 01.04 10.700,00- 503.961,06-
6l.64.69 Renter, prioritetslan 01.04 25.6ll,6l- 528.972,07-
02.04.09 HalSpecialisten, fakt. 1054 02.04 31.250,00- 560.222,07-
15.04.09 Tinglysning pbt Nykredit 15.04 66.400,00- 626.622,07-
16.04.09 L&neformidling Nykredit 16.04 23.517,36- 650.139,43-
12.05.09 12.05 12.583,50- 662.722,93-
19.05.09 DONG Energy 19.05 27.125,00- 689.847,93-
i9.65.69 HELSING0R KOMMUNE 19.05 46.976,00- 736.823,93- 
20.05.09 Tinglysning EP 1,5 mio. 20.05 37.900,00- 774.723,93- 
20.05.09 Rentesatser er asndret i dag.

Lan : 8,2566
26.05.09 Ref.5006444055 Matr.nr. 1 ar Mordru 26.05 12.600,00 762.123,93-
30.06.09 Rente 01.07 14.405,42- 776,529,35-
01.07.09 Garantiprov 5050 143655-9 01.07 16.218,22- 792.747,57-
01.07.09 Garantiprov 5050 143798-7 01.07 12.113,64- 804.861,21-
03.07.09 Udgaet garanti Halspecialisterne 03.07 11.850,30 793.010,91-
09.07.09 Erik Madsen fakt 02720 09.07 187.500,00- 980.510,91-
24.07.09 Rentesatser er andret i dag.

Lan : 8,7500
'20.OB.09 5050 141409-3 20.08 1.000.000,00 19.489,09
25.08.09 Laneret aendret med 25.08 1.800.000,00- 19,489,09
30.09.09 Rente 01.10 11.109,93- 8.379,16
01.10.09 Garantiprov 5050 143655-9 01.10 16.257,32- 7.878,16-
02.10.03 Vedr. 5050 141409-3 02.10 7.900,00 21,84
01.12.09 Rente 01.12 4,37- 17,47
01 .12.09 Overfort 01.12 17,47- 0,00
01.12.09 Kontoen er udgaet

JYBADKKK, CVR-NR. 17616617 3-^
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Manglende papirer Side 1 af 1

BILAG 38

LUNDGRENSAkut Elvagten

Fra: Nicolai Hansen [NICOLAi-HANSEN@jyskebank.dk]

Sendt: 14. februar2008 14:28 

Til: elvagten@elvagten.dk

Emne: Manglende papirer

Hej Cars ten

Jeg har gaet de forskellige papirer som jeg har faet indleveret igennem.

Jeg mangier en kopi af det endelige tilbud pa hallen.

Derudover skal jeg bede om en kopi af dine regnskaber for 2005/06 og gerne 2006/07, hvis det 

er klart

Hvis du ogsa har et personligt regnsklab fra 2006 mi du gerne smide en kopi af det ind til mig. 

Ring endelig hvis spprgsmal til dette.

Venlig hilsen

Nicolai Hansen
Erhvervsradgiver

Helsingar

Jyske Bank A/S
I.L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Helsinggr

Telefon 89 89 17 74 (Direkte) 

NICOLAI-HANSEN@jyskebank.dk 

CVR-nr. 17 61 66 17

www.ivskebank.dk

28-11-2018
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BILAC 40

LUNDCRENS

Akut Elvagten

Nicolai Hansen [NiCOLAI-HANSEN@jyskebank.dk] 

10. marts 2008 12:38 
CS Elvagten A/S
SV: Sender: Tilbud vedr. Hal til lejemal.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hej Carsten
Jeg har talt med Nykredit idag.
De taget forbi grunden senere idag,- og regner med vi har noget fra dem indenfor ca. 1 
uges tid.
Jeg har bedt en kollega se pa det med indbetalingen.
Vh Nicolai
-----Oprindelig meddeielse-----
Fra: CS Elvagten A/S [mailto:Carsten@elvagten.dk] 
Sendt: 9, marts 2008 20:46 
Til: Nicolai Hansen
Emne: Fw: Sender: Tilbud vedr. Hal til lejemal.
Hej Nicolai
Jeg sender lige tilbudet pa kloark til hallen. 
er meget ok

det er vedhaftet, og prisen

ps.
vil du godt bede en om at finde ud af hvem der har betalt 2/6 2006 ref 
70278471 kr. 669,38 pa konto udtog 176
jeg kan ikke se hven det er. har fundet de andre umulige indbetalinger men mangier kun 
denne, for at vaare oppe til date

hilsen carsten,
elvagten

----- Original Message -----
From: "Erik Madsen" <emadsen@firma.tele.dk>
To: <carsten@elvagten.dk>
Sent: Sunday, March 09, 2008 9:15 AM 
Subject: Sender: Tilbud vedr. Hal til lejemal.

Filerne er vedhasftede og er klar til at blive af sendt med denne meddeielse.

BullGuard Anti-virus har skannet denne e-mail og fundet den fri for virus. 
Prov BullGuard gratis: www.bullguard.com

1
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Jyske Bank
Att,: Nlcolal Hansen
I.L, Tv€desve, 7
3000 H€lslnggr

OPL,IEG TIL FORRETNINGSSAMARSEJDE

Jeg her nu gennsmgtet Aab Elvagten I ApS bygg€projekt om opfrr€lsc !f 590 kvm

erhvervsbygnlng pt Bybjrrgvej 43, EspergErde, og vl kan ud fra de modtagne

dokum.nter lndlker€ frlgende:

R6alkr.dlttlnantlGrlng DKl( 4,3 mlo'
M€d baggrund I Nykredtts vardlaGtttelse 8f ejendommen og dens anvandelse kan

der lndlkcres en realkrcdltnnanslerlng pt DKK 4,3 mlo. Ltnet kan optages over 20

tr.

Ltnet skal h6ve 1. prlorltet.

Vedrorende stlftelsesomkostnlnger k.n vl lndlkale f6lgende prlser:

LUND
ELMER
SANDAGER

Nykredit BILAG X

13. marts 2008

DKK
DKK

20.oo0
5.000

. Stlftelsesprovlslon DKK 43,000
- rabat DKK 23.000

. Lenesagsgebyr

. Admlnlstratlonsbldrag 0,80% p,s.

. Herudover betales normal kuftage

. Herudover stempel og tlnElysnlngsafglft.

1

Med hsnsyn tll realkredltltnens foruds!.tte d!t, at ltneudmgllngen opfytdEr
realkredltlovens krav, og llgger lndrnlor Nykrcdlts egen vurderlng af ejendommen.

Der tage3 forbehold for og endellg godkendelse af frlgende:

. Feerdlgmeldlns af ejendommen

. Eygeetllladelse pg cJendommen

. Forslkrlngspollc€

. sencste regnskEb fr8 2006/07 fta Aab Elvagten 1 Aps

. senestc personllg! .6gnEkab trt Carsten Skaerup

. Dokumenteret leralndtagt pt mln. tkr. 5oO lform at lndgtede lejekontrakter

. Krutlon fra El vlgten A,/S samt Carsten Skaarup

t{ykedlt Rcalkr.dlt 
^/SSdr. J..nbrnov.J {

34oo Hlllara{
Tr. 48 20 33 00

frr 4A 20 33 0l

Ltnet kan optages I DKK, Euro, fast r€nte, Tllpasnlngslen, ct8oR 6 - hertll kan

etableres renteloft, fast rente etc. €fter rlslkoprotll og behov.
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7

Nykredit

Ltneforholdet vll Ulllge vere underlagt Nykredlts almlndellge forretntngsbetlngels€r.

og accept af ovennavnte forlllEger, vll der bllve udstedt ltnetllbud
etc,

A,/s

ffi",Ptt<------
E hvaw, Hlllallal

It. a4 55 33 09
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Bilag

Ihomas Schioldan Sgrertsen
Advokat (L)
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BILAC 39

LUNDCRENS

Der ska! gores plads til et gasfyr i mitte af bygningen

Nyt bygge budget p§ Bybjergvej 43 Espergaerde 

678 m2

ved 1 bygning p3 1S§9 m2 gruno

19.219

53.000 

13.750

15.000 Afsat

Afgifter Vand 

Afgifter Kloak

Afgifter El

Afgifter Gas

(med sivbrand)

(andmaier pr. grand 200.000/6 

jordbunds undersageiser

35.000

20.000 afsat

2.403.496 tilbud 

566.100 tilbud

hal. Jammer maler porte mm 

Grave arb mm betong

efsat til ws arbejder fyr og varme samt vand 

afsat til el arbejder tavier lys mm

300.000 afsat 

300.000 afsat

udenoms arbejder

240.200 tilbud

60.000 afsat

10.000 afsat

50.000 afsat

afgravning og lasgge fiiser afvandning 

afsat til belaegnings sten 600m2 

Planter

Advokat. Rrvisor, Arktiktek r&dgivning, andet.

250.000 afsat 

4.334.765 eksi. moms.

Uforudset

total

bygge pris pr. m2 6.393 kr. + moms

For carsten Elvagten Sovej 5 3100 Hornbsek 

40 33 34 00

c~

lSf
t-) Ucoki Til
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From: Jens Funder <JFU@rd.dk>
Sent: 08 April 2008 12:27:37
To: carsten@elvagten.dk
Cc:

Subject: Bybjergvej 43, Espergærde :

?Bilag
Z'l')

'?LegalBase

Carsten Skaarup :

Som aftalt denne mail.

Jeg vil gerne bede dig fremsende følgende, gerne i kopi:

seneste regnskab for AAB Elvagten 1 ApS
seneste regnskab for EI Vagten NS
seneste personlige regnskab

og meget gerne kopi af lånetilbud fra Nykredit

Med venlig hilsen
Jens Funder

Erlivervsradqiver - RD

Realkredit Danmark

Erhvervscenter Hillerød

Postboks 160

Torvet 4, 1. sal
3400 HillerØd
Telefon +45 45 12 58 80

Lokal 33734

Mobil +45 40 80 26 12

Fax +4S 45 12 58 81

jfu@rd.dk
?.

;på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejtagelse mod(ager e-mailen, bedei vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svay-
funktionen. Samtidig beder vi dig slet}e e-mailen i dit system uden at videyesende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethveri vedhaeffe( bilag efker vores overbevisning er fri for virus og andre fej, som kan påvirke computeren eller it-systemet hvori den modtages og læses, åbnes den på
modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opslået i forbindelse med ak modtage og bruge e-mailen.

?is message may con(ain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the
message from your system withoui making, distribu(ing oi retaining any copies of it.
Although we believe rhat the message ana any affachments are free from viruses and other errors ihat might afled the computei oi IT syskem wheie it is yeceived and read, the recipient opens
the message a( his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising fiom the receipt or use of khis message.a
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From: Nicolai Hansen <NICOLA?-HANSEN@jyskebank.dk>
Sent: l0?Qpril2008l5':32:93
To: fp@fp-revision,dk; elvagten@elvagten.dk
Cc:

Subject: Byggekredit contra forhåndslån i Nykredit

Bilag

Ilg
'?LBg31Base

Hej Frank og Carsten

Tak for sidst.

Som aftalt får I her beregning på hvad der bedst kan betale sig ifb. med byggeriet.

BYGGEKREDIT:

Maksimum 4.300.000 kr.

Rente 7,50 o/o
Gns. træk i 6 mdr.: 2.150.000 kr.
Rente 6 mdr.: 80.625 kr.

Sikkerhed: Ejerpantebrev 4.000.000 kr. koster 61.400 kr. at etablere.

Samlet udgift ved byggekredit i 6 mdr. anslået: 142.025 kr.

FORHÅNDSLÅN :

Cibor 6 lån på 4.300.000 kr. i Nykredit, rente anslået 4,96 o/o
Bidragssats anslået: 0,8 '/o
Forhåndslånsgaranti: 1,5 o/o i garantiprovision
Spærret deponeringskonto til provenu: 3,50 o/o

Omkostninger for 6 mdr. :
Rente Cibor 6 lån: 106.640 kr.

Bidrag: 17.200 kr.
Garantiprovision: 32.250 kr.
Udgifter ialt: 156.090 kr.

Indestående på deponeringskonto i gns. 2.150.000 kr. i 6 mdr.: 37.625 kr.

Nettoudgift i 6 mdr. anslået: 118.465 kr.

Da jeg ikke havde en decideret oversigt over hvornår de enkelte betalinger forfaldt har jeg regnet udfra et gns.
træ-k/rndestående på 50 o/o i 6 mdr. f.s.v. angår byggekreditten og deponeringskontoen.'

Udfra ovenstående vil det være billigst at finansiere byggeriet ved et forhåndslån gennem Nykredit.

Jeg hører gerne jeres bemærkninger til ovenstående.

Venlig hilsen

Nicolai Hansen
Erhvervsrådgiver
Helsingør

Jyske Bank A/S
I.L. Tvedesvej 7
DK-3000 HelsingØr

Telefon 89 89 17 74 (Direkte)
NICOLAI-HANSEN@jyskebank.dk
CVR-nr. 17 61 66 17

?.jy?.
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From: Jens Funder <JFU@rd.dk>
Sent: 21 April 2008 11:46:44
To: carsten@elvagten.dk
Cc:

Subject: Byggeri på Bybjergvej 43, 3060 Espergærde !

I I'

Carsten Storbjerg Skaarup !

Undskyld den noget sene tilbagemelding, som skyldes, at også jeg blev ramt af en lungeinfektion.

Du oplyste, at du har fået et lånetilbud fra Nykredit på kontant kr. 4.300.000.

Vi kan alene, på det foreliggende grundlag, tilbyde en kontant belåning på ca. 3.650.000.

Såfremt du ønsker at få tilsendt lånetilbud, så giv mig venligst en melding.

Med venlig hilsen
Jens Funder

Erhvervsradqiver - RD

Realkredit Danmark

Erhvervscenter Hillerød
Postboks 160

Torvet 4, 1. sal
3400 Hillerød
Telefon +45 45 12 58 80
Lokal 33734
Mobil +45 40 80 26 12
Fax +45 45 12 58 81

jfu@rd.dk
?.

;på, at denne e-mail kan indeholde fomolig information. Hvis du ved en fejtagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejen ved at bruge svay-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden ak videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethver} vedhæffet bilag ef}er vores overbevisning er fri for virus og andre fej. som kan påvirke computeren eller it-systemet hvori den modtages og læses, åbnes den på
modiagerens eget ansvar. V: påtager os ikk'er noget ansvar for tab og ;kade, som er opstået i for6?ndelse med at r;od;ag'-e-'om ;ruge e-;a'irø:i'.'

?is message may con(ain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sendei of the mistake by sending a reply, then delete the
mflQeanøx f}rim vrtl Il @{Idhrvs IjlilhMI Il rnak!nn tlie*rilql Il!vsfi r=t le.*-sihihh -1--- - --i- - -l iimessage from your system without making, distributing or ietaining any copies of it
Although we believe rhat the message ana any affachmen(s are fr;e from viruses and other errors that might affed (he compu(er OT IT syslem vvhere it is received and read, the recipient opens
the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage ansing from the rece!pt OT use of 'kh:s ;essage.'
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Side 1 af 1

Akut Elvagten

Fra: CS Elvagten A/S [Carsten@elvagten.dk] 

Sendt: 25. april 2008 08:00 

Tii: Nicolai Hansen

Emne: Fw: kontrakt

BILAG -41 

LUNDCRENS

Hej Nicolai

henned en kopi af kontrakt med halbygger og betalings plan til ham

venligst carsten

— Original Message —
From: Feodcr Kuznetsov

To: ark iansvendsen@vahoo.r;om
Cc: crrsten@elvaQten.dk

Sent: Monday, April 21, 2008 10:09 AM
Subject: kontrakt

Hej Jan,

Jeg sender lige fra min privat email adresse. Sender en kopi til Carsten...pr mail og med posten

Venlig hilsen/ Kind Regards

Feodor Kouznetsov

08-12-2018
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JiO

MELDGAARD
ADVOKATFIRMA

DATO: 21.april2008 

J-NR. : 17437

REF. : BB

ENTREPRISEKONTRAKT

Mellem Aab Elvagten ApS

Savej 5 
3100 Hornbask

herefter benaevnt bygherren

og

Halspecialisten ApS 
0sterg^irdsvej 216, hal 2 

8340 Mailing

herefter bencevnt entrepreneren

indgas herved aftale om entreprenorens udfarelse felgende fagentreprise:

1.0. Opgaven.

1.1. Aftalen torpligter entrepreneren til at udfere fagentreprisen vedrerende opferelse af hal pa 

adressen Rybjergvej, 3060 Espergaerde.

2.0. Aftalegrundlaget.

2.1. Aftalegrundlaget mellem bygherren og entrepreneren udger felgende:

Entreprisekontrakt
Tilbud af 1. februar 2008 (bilag 1)

Tidsplan (bilag 2)

2.2. Aftalen er reguleret af AB 92 med de tilfojelser og sendringer, som fremgar af neervaerende 
aftale.

3.0. Entreprenerens ydelse.

3.1. Entreprenerens ydelse bestir af levering og opsaetning af bygning, herunder projektering, 
myndighedsgodkendeiser og udfarelse.

3.2. Entreprenerens ydelse indeholder ikke beplantningsforslag eller terraenkontering.

3.3 Entreprenoren sorger for egne velfserdsfaciliteter I felge geeldende lovgivning
3.4 Entrepreneren sorter eget affald i bunker ude ved vejen,bygherren f^r afhaentet affaldet
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4.0. Bygherrens ydelse.

4.1. Bygherren sarger for, at byggegrunden Bybjergvej, 3060 Espergaerde er byggemoden og 
baerer ansvaret for jordbundsforhold. Jord og baton entreprise samt projekt for jord og baton 
entreprise er bygherre leverance.

5.0. Entreprisesummen.

5.1. Som vederlag for entreprisen, fuldt faerdig og konditionsmaessigt afleveret, betaler bygherren 
entreprenaren den samlede entreprisesum, der udgor

DKK 2.403.000,00 + moms

5.2. Bygherren stiller bankgaranti for entreprisesummen og garantien frigives I henhold til folgende 
betalingsplan:

a. Rate 1 DKK 50.000,00 + moms
Ved projektets fremsendelse til Kommunen
Ved projektets godkendelse udbetales der DKK 25.000,00 + moms

b. Rate 2 DKK 400.000,00 + moms
Spasrene afsendes fra fabrik og der ligger dokumentation herfor

c. Rate 3 DKK 200.000,00 + moms
Bygningen er monteret og lukket

d. Rate 4 DKK 600.000,00 + moms
Materialer er leveret pa pladsen (isolering,traebeton,
gips, tommer)

e. Rate 5
Bygningen er isoleret {loft, ydervaegge) DKK 600.000,00 + moms
Opforelse af rum i stuen/kekken 

Opferelse af indskudt daek

f. Rate 6
Gulvet og fliser er lagt pS kontor og badevaerelser, DKK 400.000,00 + moms 
alt er malet og spartlet

g. Rate 7
Bygningen er afleveret og godkendt DKK 128.000,00 + moms

5.3. Bygherrens evi. paberabeise af mangier berettiger ikke til at udove tilbageholdelse af et storre 
belob end den manglende ydelse er vurderet til. Evt. mangelskrav afklares ved 1 drs 
gennemgangen medmindre manglen er vaesentlig.

5.4. De opgivne priser er fast i 12 maneder regnet fra naervserende aftales underskrift og 
indeksreguleres herefter. Entrepreneren tager dog forbehold for forhojelse af stalpris, s&fremt 
der indtrasder vaesentlige aendringer i markedsprisen pa stai.

5.5. Andre opgaver som ikke er aftalt, afregnes pa timebasis a DKK 270,00 + moms pr. time.

5.6. Alle materialer, som ikke er inkluderet i tilbuddet vil blive faktureret til nettopris + 10%.

5.7. Entrepreneren vselger evrige materialer sammen bygherren, der ikke er selvstaendig nsevnt i 
tilbudet scisonn maling, spartle, parket mv.

5.8. Der tages forbehold for forhejelse af entreprisesummen for uforudsete myndighedskrav som 
felge af bygningens placering og/eller anvendelse.

2
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6.0. Ekstraarbejde.

6.1. Intet arbejde eller forandringer i arbejdet, son medferer krav om aendring af betaling ma 
igangssettes uden forudgaende skriftiig godkendelse af byggeiedeisen.

7.0. Tidsplan.

7.1. Hovedtidsplan, der vedleegges som bilag 2 til denne aftale er ga:ldende.

8.0. Forsinkelse.

8.1. Entreprenaren patager sig ikke ansvar tor forsinkelse, der skyldes vejrlige forhold eller force 
majeure lignende forhold, forsinkelse I materialelevering eller lignende. Vejrligsdage opgares I 
henhold til definitionen i"AB92” og DMI's ugentlige registreringer

8.2. Scifremt entreprenaren konstaterer, at afleveringstidspunktet ikke kan overholdes, skal 
entreprenaren uden ugrundet ophold underrette bygherren.

9.0. Udskydelse og standsning af opgaven.

9.1. Udskydes lesningen af opgaven, efter at losningen af opgaven er pabegyndt, uden at udsky- 
delsen skyldes entreprenorens forhold, er entreprenoren berettiget til - foruden honorar for 
det indtil udskydelsen udforte arbejde - at krasve de omkostninger dsekket, som entre- 

preneren far i anledning af, at opgaven udskydes.

9.2. Genoptages opgaven, som har vaeret udskudt, er entreprencren berettiget til at kraeve 
honorar for det merarbejde, som er forbundet med opgavens genoptagelse.

9.3. Standses en pabegyndt opgave, har entreprenoren krav pa dsekning af udgifter som bestemt i 
pkt. 9.1.

10.0. Forsikring.

10.1. Bygherren tegner en generel all risk-forsikring. I forslkringen er indeholdt saedvanlig brand- og 

stormskadeforsikring samt forsikring af egne byggematerialer, der opbevares pa pladsen.

10.2. De til entreprisens udferelse medvirkende entreprenarer er medforsikrede I byggeperioden ' 
overensstemmeise med AB 92 § 8 stk. 1.

10.3. Entreprensrens forsikring daekker tyveri af entreprenorens byggematerialer som befinder sig 
pa byggepladsen under udferelsen af projektet.

11.0. Sikkerhedsstillelse.

11.1. Entreprenarens sikkerhedsstillelse udger 15% eller I alt kr. 360.450,00.

11.2. Sikkerhedsstillelsen stilles I form af betryggende bankgaranti eller kautionsforsikring, nar 

naarvserende entrepriseaftale er underskrevet af begge parter.

11.3. Nar aflevering har fundet sted, nedsasttes sikkerhedsstillelsen til 10% af entreprisesummen.

11.4. Sikkerhedsstillelsen nedsaettes til 2% af entreprisesummen 1 ar efter afleveringstidspunktet, 
medmindre bygherren forinden har rejst skriftlige krav om afhjaslpning af mangier. I si fald 

nedskrives sikkerheden, n&r manglerne er afhjulpet.

3
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11.5.

12.0.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.0.

13.1.

13.2.

14.0.

14.1.

15.0.

15.1.

15.2.

16.0.

Sikkerheden cipherer 5 ar efter afleveringstidspunktet.

Misligholdelse.

Gar entreprenaren sig skyidig i vaesentlig misiigholdelse af aftaien med bygherren, er denne 

berettiget til straks at ophaeve entreprisekontrakten.

Ophaaves aftaien efter pkt. 12.1. har entrepreneren kun krav pa honorar for si star en del af 
det far ophsevelsen udferte arbejde, som er anvcndeligt for bygherren i forbindelse med den 
samlede opgaves lesning.

Gar bygherren sig skyidig i vaesentlig misligholdelse af aftaien med entreprenaren er 
entreprenaren berettiget til at ophaeve radgivningsaftalen.

I tilfeelde af ophaevelse efter pkt. 12.3 er entreprenaren berettiget til honorar som opgjort i pkt. 
5.

Byggestram og Byggevand.

Entreprenarens imedarbejdere bor pa byggepladsen, og bygherren sarger for byggestram og 
byggevand og afholder omkostningen hertil.

Tvister.

Eventuelle tvister, der ikke kan lases ved forhandling mellem parterne, afgares ved dansk 
domstol og efter dansk ret.

Til aftaien barer falgende bilag:

Biiag 1: Entreprenarens tilbud af 1. februar 2008

Biiag 2: Tidsplan for arbejdets udfarelse

Underskrifter.

11.5.

12.0.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.0.

13.1.

13.2.

14.0.

14.1.

15.0.

15.1.

15.2.

16.0.

Som Bygherren Som Entreprenar;

Hornbaek, den / 2008 Mailing, den / 2008

Storebjerg Ejendomme ApS 
Direktar Garsten Storgaard

Halspecialisten A/S

Direktar Feodor Kouznetsov

4
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From: Nicolai Hansen <N?COLAI-HANSEN@jyskebank.dk>
Sent: 07 May 200813:33'34
To: fp@fp-revision.dk? carsten@elvagten.dk
Cc:

Subject: Status på valg af lån m.m.

Bilag

2'L'2,
LegalBase

Hej Carsten og Frank

Jeg har ikke hBrt noget omkring forhåndslånet - hvad er status på det?

Til Frank: Sender du ikke seneste regnskab og specifikationer for El-vagten til mig?

På forhånd tak

Venlig hilsen

Nicolai Hansen

Erhvervsrådgiver
Helsingør

Jyske Bank A/S
I.L. Tvedesvej 7

3000 Helsingør
Telefon 89 89 17 74 (Direkte)
nicolai-hansen@jyskebank.dk

CVR-nr. 17 61 66 17

http?jyskebank.dk/helsinqor

ør au sihret moa tab ph aine hunaerp J7Ske Søkkert Salq!
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LUND
ELMER
SANDACER

BILAG Y

E !r,av
8€llog.nhed

Lan.ulbud

Hermed tllbyder vIAAB ELVAGIEN I Aps, srv€J 5,3100 Hornbek ltn.

Endvldarr er tllbuddet samt rrlgend! dokum€nt€r srndt tll AAB ELVAGTEI{ 1 APS:

' Informatlonsblad
.Ltngulde

Kontakt venllg3t Blrgltte B. Bllle pt teletonnr. 44553309, hvls dar er behov tor yderllgere oplysnlnger'

Med venllq hllsen
Nykredlt

Jane V. Andersen
E hv.wsrldglva.

Blrgitte 8. Bllle
Xund..hol

Bllag:
lnformatlonsblad
Paotcbrev med tlnglysningsgenpart
Blanket 'Udbetallng af ltn"
ForhSndslSnegarantl

.ryske Bank
l. L. Tvedcsve, 7
30OO Helslngrr

O.lo 20. mar 2oo8
Slrsltte B. Bllle
13447 t4 02
lat

ttl6tdtlr9 By , Adrd.rrq
gybrersvcr.l:

1060 E3pcrgard.

or732543?
Nicolal Hintcn

ykradit
S.^d.€ Jcmb.hlvc, I
l.lOO Hllle.ird
nt {4553300
Fex 44SS3lol

1/1
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Jyske Bank
I. L. Tvedesvej 7
3000 Helslngor

Oilo

E errlomsnr,
l,latr, nr

E..lav
gellgg€nheC

20. m.l 2m8
Blrlittc g. tlilte
t344lt4 02
lir
ilrftkup By, !l6.drup
gybl€igvoi 4l
,060 Erg€.gardc
05732S437

lllcolal HaffienRelea€n(t

Tllbud pl forhlndslAn 6om Nykr.dlt CIBoR6 I 6rondomm€n Eybrergv€, 43, 3o5o E6pergard€

Llntype Obllg.tlonrlln . vrrleb.l rente

Lobetld I lr
Dct llnte belob (hovedstol) i kr.
Varlabel renteprocent pr. lr. t

t, trs ydelse i kr. for sk.t

20

4.328.000,00
5,OO35

375.753

rl Oet €. forudsat, .t rentenlveauet torbllver ur.dret ,rem tll 01.07.2008. Eftert lgende b€rcgnlngrr er b!3eret
pt Nykredlts .ktuelle r€ntoforventnlng pl 4,9581% p,..

I dette ltnetllbud flndes de grundlaggend€ nsgletalog betingelser for ltnet. Yderllgere oplysnlnger
om det vldere ltneforl6b, beskrivelse af de forskelllge ltntyper samt de Almlndelige
for.etnlngsbestemmet5er for realkreditudltn flnd€s i vedlagte LSnguide,

Nylredlt
Stndrc ,cmb6i€vc, 4
l{0O Hlll.r6rl
nr. 4{ss3l00
F r 44553301

r/6
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Oplysnlngor om nyt lln
Hovedtal Obllgatlonsltn - v.ri.b€l rente

LrbetE I 3t
DEt llnt. b.lsb I kr.

Varlabel renteproceot pr. lr!
lilbudskurs
1. trs ydelse I kr. frr skatt
,. trs ydele. I kr, efr€r rk.t (2S,Ot%)

l. lrs rent€ oO bidrag I kr.
Sldragssats i procert pr. lr
Eft KIv rente p.a, ekskl. omkostninoe. I procant frr skltt
EffeRlv renta p.a. ekskl. omkGtnlog€r I proc€nt €fter sklt
Atdragsform
Antal termln€r pr. tr

20
4,32a.OOO,OO

s,0035
99,25

375.753
314.O16

246.950
o,80o0

6.0
4,4

Annultet
4

ItRenten er blregnet ud tr. dell .ktuelle obllgallon3rent€ o9 endres sgm udgangspu.kt v.d hv€.
renteragulerlng.

r, Ydelsen .r b.regnet som et gennrmsnlt, hvor ydelsen .ner forste renteregulerlng cr brlcret p! Nykredlts
rktlelle renteforvrntfllng pl 4,958r% 9.a,

r) Den effektlve rentr er beregnet ud trr den aktuelle obllgatlonsr.nt. o9 andres som udElnEspunlit ved hver
renter€gUlerlng.
I den etrektlve rente ekskl. omkostnlnger r proc€nt rr indreEnet ku6tab/kurrgevln3t ved s.lg af obllgatloner
samt bldrag.

Beregnlngcrne cr baseret pt kurserne den 19. maj 2008

Forudsat Nykredlts accept, ksn der dog lnden to. lEnet3 lgbetld bevllg.s 6fd..9sf.lhed I en ell!r tlere
perloder I overensstemmelse med den tll enhver tld galdendc lovglvnlng. Ntr afdragsfrlheden 6nskes,
er det tllllge en forudsatnlng, at lSntager lkke har ellcr har hatt r€stancer overfor Nykredlt eller er
reglstreret I RKt, llgesom der lkke mt vare tlnglyst udlag I lSntagers ejcndom,

Tllbudskursen er forel6blg o9 0,10 kurspolnt under den offlclelle genn€msnltskurs pE OMX Den
Nordlsk! BOrs Kobenhavn den f9. maj 2008. Kursen fastsattes frrst rndellgt ved lndgtelse af
Fastkursattale eller pe ltnets udbetallngstldspunkt. /Endrlng I kursen har for kontantlen lndflydelse pt
de fremtldlge ydelser og for obllgatlonsltn pl provenuet.

Vl 9rr opmarksom pt, at der I beregnlngerne lkke er tag€t h6jde for en €venhJel beskatnlng af
kursgevlnsten.

Ltnets rente reguleres hvert halv. gr. Renteregulerlngen sker p9 baggrund af Natlonalbanken dagllgt
noterede 6 mtneders Clbor rent€sats (Copenhagen Intergank Offered Rate) den 5, sldste bankdag I

henholdsvls Junl og deccmber. Rentesatseo tlll.egges 0,0@O procentpolnt og 9an9es med 355/360
som tslge af torskell? I renteberegnlngsm€toder. Denne rentesEta gald.r med vlrknlng fra l. Jaouar
o9 1. Jull 09 de €ftert lgende 5 mtneder.

Rentesatsen kan bercgnes pt and€n mEde ved .cflnanslerlng.

LEnets rente bllver oplyst pg termlnsopkravnlngen, llgesom rcntesatsen kan ses pt www. Nykredlt,dk.

LSnet tllbydes med en lndlvlduel bldragssats, der galder lndtll vldere, Las mere om bldragssatsen I

Ltngulden.

2/6
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Oln ettektlve rente lnkl. omkostnlnger frr skat er 5.2%. Efter skat er den effektlve rente lnkl.
omkostnlnger 4,79o.

Dcn effektlvc .ente lnkl. omkostnlng€r vlssr de s8ml€de omkostnlnger I procent pr. tr forbundet med
oprettelse og atvlkllng at lgnet under de nuvEr€nda torudsatnlnger. Las mere om den €ffektlve rentG

lLtngulden.

Det lSnte bel6b fremskaftes ved salg af obllgatlon€r l:
. Nykredlt serle 2l E trgang 2019 fondskode 0977039'

Ltnet er konverterbart.

L8nets restgald reflnanshres frrste gang med vlrknlng fra den I' Januar 2019. Ved hver
reflnanslerlng fa5tl2e99er Nykredlt tldspunktet for narste retlnanslerlng.

Lln.t kln udbat l.t' nlr vl htr modt gat o0 godkCndt
, . Tlnglyst anmerknlngstrlt pantebrev ell.r garantl herfof.
1. Vedlagte erklaring om afglvelse af samtykke i underskrevet stend.
. Kopl at debltors/debltorernes pas el,er korekort, hvor CPR-nr. og underskrlft fremgtr oq kopl af

syqeslkrlngsbevls eller skattekort, hvor CPR-nr. og adresse fremg8r. Denne legltimatlofl skal I

henhold tll lovglvnlngen for€llgge, lor der kan udbetales lEn. Krav€t om, at kopl af fremvlstc
legltlmatlonsdokumenter skal vedl-gges, kan Ikke erstattes af garantl eller anden indr3tlelse for, at
legitlmation er forevlst.

'.. Vedlagte garanti for forhtndsEn stor 4.328.00O dkk underskrevet af et pengelnstltut eller et
skadesforslkringsselskab. Kontakt venllgst Nykr€dlt ved onske om at stllle anden slkkerhed i form at
eksempelvls hEndpant I obllgatloner cller kontanter.

. . Vedlagte kautlonserklrrlng underskrevet al Carstcn O. Skaarup
i. Vedlagte kautlonserklaerlng underskrevet af ElVagten A/5
: seneste personlige regnskab for Carsten Skaarup.

J Udtkrlft fr" Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Len.tllbuddet kan andres 6ller helt borttalde, hvls
Nykredlt lkke kan godkende lndholdet ludskrlften.

UdbetallngsbGtlng€ls€r
LAnets prlorltetsslllllng :

kr. 4.328,ooo,oo Nyk€dlt Realkredlt ry'S (tilbudt €n)

L8net skal udbetales senest deo 20. novemb€r 2008. \8,., I

Konverterbare l3n kan lkke udbetales senere end 6 mtneder eftcr dlbuddeB Efglvelse, hvls den
otflclelle kur3 pt de obligatloner, der ligger bag ltnet, er ovcr kurs 100 pt udbetallngstldspunktet

Hvls lSnet helt eller delvlst udbetale6 via VP-overrrrsel. er gebyret 750 kr. Dcr skal tilllge betales
vedhangende kuponrente, som opkreves ved udbatallngen (VP-overfrrsEl),

Ntr narvarende lSnetllbud udbetales, bortfalder all! andre alt€matlve ltnctllbud, der mStte €kslsterc
p3 lSnudbetaling6tldspunktct.

Glirntl kln trlglvqt, nl. vl h.r modt g€t

316
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. Fardlgmeldlng fra Nykredlts koflsulent. Nykredlt skal foretage en endeltg vardlansattelse, n3r
byggearberdet/forbedrlngen er udfart. Dat tllbudte l3n kan .educer€s, hvls vardlansettelsen efter
gEldende regl€r lkk8 glver mullghed for det tllbudte l3n,

. Kopl af brandpollc€ I krbers navn.

. Speclflccret lejellste med anglvelse afdet enk€lte l.JemEls are3l. Ldellsten skal vare 8ttesteret og
skal lndehold€ oplysnlng om dcn trlbe leje ekskl. elog varme. Ler€n skal mlnd3t udgrre 506.000,00
kr., og leJellstens lndhold skal kunne godkendes at Nykredlt.

. lbrugtagnlngstllladelse,

G€nar6ll. oplysnlngc,
Ved at lndge en Fastkursaftale med Nyk.edlt pt d.t nye lgn, €r det mullgt at fastsette lenets storrelse
p3 grundlag af den aftalte kurs og dermed fastholde ltncts kontanwardl. oeRe vll medfrre, at ltnets
hovedstol forrges.

Illbuddet er udarberd€t pl baggrund af oplysnlnger fra ltntager. Fejl eller mangler herl kan medfrre,
at ltnetllbuddet bonfalder, eller at ltnet forlanges lndfrlet helt €ller delvlst.

Nykredlts gebyrer fremgtr af prlsbladet, d€r kan rekvlreres.

Ved obllgatlonshandler I forblndelse med realkedltltn yder Nykredlt den hrjeste kundebeskyttelse
svarende tll kundekat€gorl: Detallkunde. Laes mere om kundebeskyttelse og kundekategori t

LEngulden.

416

Ved obllgatlonshandel med Nykredit lforblndelse med dettc ltn accepteres de Almlndelige
forretnlngsb€stemmelser for obllgatlonshandel, som kan flndes I Ltnguiden,

Der henvlses I Evrlgt tll Nykredlts Almlndellge forretnlngsbest€mmelser for realkradltudll n.

Lvrlgt kan vl oplys.
Ved lSnets udbetallng vll der bllve modr€gnet 175 kr. for tlngbogsatt€st.
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Budget for lAnetilbud

Kur3vrrdl Y€d lanaopt!9.13.

obligatlonsltn - varlabel rente 4.328.OOO,oo kr, tll kurs 99,25...............,..,.....,.,kr. 4.295.54o

Omkoetnlng6r vad optag€l3s at lln
Ltnesagsgebyr......
Stlftelsesprovlslon,,.,,.,..,.,........,.,.....kr. 43.280
-1nd|v|due|rabat,..,,,...,.,..,........,..,,.kr. 23.280
Kurtage,.....,,,.,...,,
nnglysnlngsafglft tll staten (procentdel)..........................
Tlnglysnlngsatglft til staten (fast del)
Gebyr tll staten for tlngbogsattest... kr 95.871

AnsEet bel6b tll udbetallng......... .....,....kr. 4.199.569

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr,

5.000

20.000
4.296

65.000
1.400

r75

st6
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Sp€citlkatlon af handelsomkostnlng.l
AnslSede handclsomkostnlnger ved optagelse af 13n:

Kursfradrag ...,...... kr,
Kurtag€...,............ ..,............,........... kr.

Handelsomkostnlnger ved optag€lse a, ltn i a|t..,...,...........,....,.......,,,.,..,...,., kr.

4.328
4.296

a.624

AnslSede handelsomkostnlnger ved optagelsc af ltn udgrr I alt o,2ovo af summen af kursv€erdl og
kursfradrag ved optagelse af lln.

616

445



O JYSKE BANK

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsingar 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.j yskebank.dk

Kontonr.: 
Sagsnr..:

5050 135414-1 
5050 17046/1

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

Lantager SIDE 01/05

AAB Elvagten 1 ApS 
Savej 5 
3100 Hornbaek

CPR/SE.nr: 002737-4476

Kreditramme/stiftelsesomkostninger

Ny kreditrarnme/traekningsret....
LANEBEL0BET er...................
Tidligere kreditramme/traekningsr'

1.800.000,00 kr. 
1.800.000,00 kr. 
1.800.000,00 kr.

Rente m.v. pa udskrivningstidspunktet d. 09.06.2008 kl. 11.13
f

7,7500% rente pr cir /
7,7500% rente pr cir af b^vilget overtraek 

20,0000% rente pr cir af
Renten, der er variabel/ tilskriyes sidste bankdag i hvert kvartal. 
Misligholdelsesrente
rentesats for ubevilget overtraek pd Totalkonto, p.t.
Rentesatsen oplyses^pd forlangende og fremgdr i ervrigt af bankens prisbog.
Eventuelle overtraksrenter pg misligholdelsesrenter kan kraeves uden varsel.
Rente og provisidnsbetingelser og terminer for betaling af disse samt lignende ydel- 
ser og gebyrer fastsaettes af banken. I bankens generelle forretningsbetingelser "Sddan 
handler JyskeBank" er beskrevet med hvilke varsler, aendringer kan ske.

ievilget overtraek

bankens pll enhver tid gaeldende generelle
25,00%.

/
Afvikling /

!

Beregnet lobetid
Kreditten indfries den 01.09.2008, medmindre der traeffes ny aftale om afvikling.
Det beregnede betalingsbelab den 01.09.2008 udgor 1.823.695,78 kr.
Afviklingen er beregnet pd baggrund af rente m.v. pd udskrivningstidspunktet og fuld 
udnyttelse af traekningsretten. En aendring af rente m.v. vil derfor medfare aendring i 
ydelsernes starrelse.
Alle posteringer, der felger af den aftalte afvikling eller rentetilskrivning, sker pd 
den sidste bankdag inden datoen for det pdgaeldende belobs forfald. Posteringen 
har dog altid rentepdvirkning (valor) pr. forfaldsdatoen.
Eksempel: En ydelse, der forfalder mandag den 01.04., bliver haevet fredag den 
29.03. men med rentepdvirkning (valor) mandag den 01.04.

0 dr 3 mdneder

Individuelle betingelser

Renten i denne aftale er en favorrente, der er aftalt under hensyn til det sam 
lede forretningsmellemvaerende mellem Idntager og banken. En amdring heri giver 
banken ret til, med en mdneds varsel, at forhoje renten til en rentesats, der

Bilag AN
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0 IYSKE BANK

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsing0r 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.j yskebank.dk

Kontonr.: 5050 135414-1
Sagsnr..: 5050 17046/1

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

Individuelle betingeiser (fortseettelse) SIDE 02/05

ligger inden for det til enhver tid geeldende rentespsnd iht. bankens prisliste.

Sikkerhed

Ssrskilt dokument

Lanebetingelser

Opsigelse af Ian og kreditter til erhvervsmsssig anvendelse

LSntager og banken kan n3r som heist opsige variabelt forrentede I5n og kreditter til indfrielse med 4 ugers uarsel. Fastforrentede 

I3n er fra bankens og I3ntagers side uopsigelige i den aftalte lobetid. Dog kan banken i tilfeelde af, at belob i henhold til ISne-/ 

kreditaftalen ikke bliver betalt rettidigt, opsige det samlede engagement uden varsel. Hvis I3net eller kreditten - uanset om for- 

rentningen er fast eller variabel - er sikret ved kaution, kan banken opsige iSnet/kreditten uden varsel, hvis en kautionist kom- 

mer ud for en eller flere af de begivenheder, som er omtalt i nedennaavnte misligholdelsesbestemmelser under pkt. a-h samt pkt. j.

Slutafregningsbestemmelse for Ian og kreditter til erhvervsmeessig anvendelse

Slutafregning er en endelig opgorelse i nutidsvaardi af bankens og kundens mellemvaerender. Disse mellemvaarender udlignes 

i hinanden og fratraekkes provenuet af eventuel realiseret sikkerhed. Alt efter resultatet tilfalder nettomellemvasrendet enten 

kunden eller banken, Banken kan vaelge at slutafregne i tilfaslde af misligholdelse, jf. nedennaevnte misligholdelsesbestemmelser,

Slutafregning kan foretages i enhver nuvasrende og fremtidig forpligtelse mellem kunden og banken, som giver ret til:

■ Kontant afregning, herunder indestSender pS konti, rettigheder erhvervet ved transport fra tredjemand og fordringer erhvervet 

ved checks og veksler.

■ Krav p3 levering af vaerdipapirer, blandt andet tilbagelevering af vaardipapirer overdraget til banken som pant eller eje.

Krav, som er omfattet af aftaler mellem kunden og banken om finansielle instrumenter slutafregnes efter disse aftaler.

Banken har dog mulighed for at foretage een faelles slutafregning, n5r der, samtidig med slutafregning efter denne bestemmelse, 

sker slutafregning af andre forpligtelser.

Banken kan efter tidspunktet for slutafregning regulere slutafregningssaldoen med

* provenuet fra sikkerheder, der bliver realiseret efter slutafregningstidspunktet.

* endeligt opgjorte krav ifelge forpligtelser, som kun kan opgores senere, fx garantiforpligtelser.

* betalinger og sikkerhedsstillelser, som banken senere modtager i god tro om indledt bobehandling af debitor eller kautionistens

bo.

• krav. som forfalder efterfplgende.

N3r banken vaelger at slutafregne, vil ISntager modtage meddelelse herom med information om tidspunktet for slutafregning.

Byggeriets start

Inden der traskkes pS byggekreditten, skal banken have modtaget folgende dokumenter:

• Tinglyst ejerpantebrev med den aftalte panteret i den pSgaeldende ejendom, udfaerdiget efter nasrmere aftale med banken, samt 

eventuelt supplerende sikkerhed.

• Igangsaetningstilladelse og godkendte tegninger.

• Brand- og stormskadepolice for byggeri under opforelse samt police for all risk forsikring.

■ Tingbogsattest.
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BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

SIDE 03/05Lanebetingelser (fortseettelse)

* Servitut- og byggelinieattest.

' Matrikelkort.

* Skoda.

* Sanest modtagne ejendomsskattebillet (ikke blot girokvittering).

* Accepterede tilbud og/eller entreprisekontrakter.

* En eventual fordelingsplan underskrevet af samtlige hSndvaarkere.

* Dokumentation for at den forudsatte egenkapital er til stede. Banken kan forlange kontant egenkapital indbetalt p3 bygge 

kreditten.

Banken kan i ovrigt forlange enhver dokumentaiton, som den finder nodvendig.

Byggeriet skal igangseettes, sS snart de nodvendige tilladelser foreligger. Banken kan opsige byggekreditten til omgaende indfrielse, 

hvis den skonner, at byggeriet sinkes unodigt.

Udbetaling fra byggekreditten

Udbetalinger sker i rater eller gennem lobende a conto-udbetalinger. Alle udbetalinger skal attesteres af bygherren eller dennes 

fuldmaegtig, fx den tilsynsforende arkitekt.

Der udbetales kun fra byggekreditten, n5r banken mener, at vilkSrene herfor er opfyldte. Banken bar ret til at besigtige byggeriet 

og at beregne sig gebyr herfor.

Bygherren m3 ikke bruge belob fra byggekreditten til andre formal end til daakning af udgifter vedrarende byggeriet. Bygherren har 

eneansvaret for fordeling af de belab, som banken udbetaler fra byggekreditten.

Selv om byggekreditten er opsagt, har banken lov til at faerdiggare byggeriet for bygherrens regning og risiko.

Forhold til transporthavere

Ovennaavnte vilkSr for udbetalinger fra byggekreditten gaalder ogsS i forhold til eventuelle transporthavere, jf princippet i G»lds- 

brevslovens § 27. Alle udbetalinger fra byggekreditten forudsaetter bygherrens samtykke. Da banken ikke er debitor i henhold 

til skyldsforholdet, men kun har pStaget sig at yde byggekredit pS saerlige betingelser, tager banken bl.a. disse forbehold 

ved notering af transport i en byggekredit:

• Banken pStager sig ikke over for transporthavere nogen forpligtelse til at stille byggekreditten belt eller delvist til 

disposition.

* Transporthavers eventuelle krav for ekstraarbejde, pris- og lanstigninger og eventuelle variable maengder m.v. er banken 

uvedkommende.

* Banken har efter aftale med bygherren lov til at foretage udbetalinger pS byggekreditten i strid med fordelingsplan. 

byggekontrakt eller lignende, herunder til andre personer end de heri naevnte. Det gaelder isser, hvis arbejdet eller 

leverancer ifolge aftale med bygherren udfores af andre, eller der som felge af ekstraarbejder eller andre forhold, 

fx pris- og lanstigninger, pSlober ekstra byggeudgifter.

' Uden udtrykkelig aftale pStager banken sig ikke over for transporthavere noget ansvar for undladt eller fejlagtig 

oplysning om tidligere anmeldte byggekredittransporter.

Banken beregner sig et gebyr for notering af transporter. Gebyret haeves pS byggekreditten.
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SIDE 04/05Uinebetingelser (fortSEettelse)

Prioritering

Prioriteringen skal gennemfores snarest muligt. LSnene skal oplages gennem banken.

Banken bar lov til omgSende at hjemtage starst muligt realkreditlSn som torhSndsISn, det vaare sig som et obligationslfin 

eller som kontantlSn iht. de til enhver tid gaaldende regler for hjemtagelse af forhSndsISn. Hjemtages ISnet som et 

obligationsISn, kan banken til enhver tid saalge obligationerne.

Provenuet/obligationerne fra realkreditlSnet placeres p3 en sikringskonto eller i et sikkerhedsdepot, der herved er hSndpantsat 

til banken, til sikkerhed for

’ primaart bankens garanti over for realkreditinstituttet 

* sekundaart naarvarende byggekredit 

■ tertiaart debitors engagement med banken.

Misligholdelsesbestemmelser

Uanset ovenstiende er ISn og kreditter ophaavet, hvis ISntager

a) standser sine betalinger

b) kommer under bobehandling

c) indleder forhandlinger om akkord, likvidation eller anden gaeldsordning.

Endvidere kan banken uden varsel ophaave ISn og kreditter. hvis ISntager

d) udsaattes for individuel retsforfolgning i form af udlaag eller arrest.

el afgSr ved doden.

f) tager fast ophold uden for landets granser. hvis der ikke p5 forhSnd er truffet aftale om iSnets/kredittens fortsatte 

afvikling.

g) tilsidesaetter vilkSr aftalt med banken eller naavnt i bankens forretningsbetingelser “SSdan handler Jyske Bank".

h) har givet urigtige oplysninger i forbindelse med ISnetilsagnet.

it ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til lanedokumentet eller kreditaftalen. For lin/kreditter til privat

anvendelse, kan opheevelse dog forst ske 8 dage efter, at skriftligt pSkrav herom er sendt til en af iSntagerne pS 

den af banken senest kendte adresse.

j) fSr aandret sine forhold vaasentligt til skade for banken.

k) for selskabers vedkommende ophorer ved fusion med et andet selskab.

Omkostninger

Ud over ISnebelabet/det trukne belab samt kreditomkostninger (stiftelsesomkostninger, fremtidige renter m.v., 

forsendelses-Zavrige omkostninger) skal Ifintager betale

* en af banken fastsat overtraaksrente for bevilget og ubevilget overtraak 

’ et af banken fastsat gebyr for rykkerskrivelser

* bankens udgifter til varetagelse af sine interesser som panthaver, herunder eventuelt udlasg til forsikringspraamie

* en af banken fastsat misligholdelsrente, n3r I/in og kreditter opsiges til indfrielse som falge af misligholdelse. 

Misligholdelse beregnes af hele det skyldige belab.

* bankens inkasso- og sagsomkostninger, fogedgebyr m.v. i tilfaalde af ISnets/kredittens misligholdelse.

Anvendelse af indbetalinger

Alle indbetalte belob bruges forst til at dsekke rente og provision og dernaast til at daakke forfaldne afdrag og overtraak. Dette 

gaalder ogsS belob, der er indbetalt af kautionister eller pS anden mSde stammer fra stillede sikkerheder.

/Endring af ydelse
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Ved renteasndringer kan banken nedssette eller forhaje ydelsen pS variabelt forrentede ISn og kreditter, sS lobetiden fastholdes.

Fuldmagt til at indhente regnskabsoplysninger tn.v.

LSntager giver ved sin underskrift pS ISne-/kreditaftalen banken fuldmagt til hos ISntagers eventuelle revisor/regnskabsforer at 

rekvirere periode- og Srsregnskaber/Srsopgorelser, budgetter og revisionsprotokoller. De indhentede oplysninger vil kun blive brugt 

internt i banken.

I ovrigt gaelder bankens almindelige forretningsbetingelser "Sadan handler Jyske Bank", som jeg erklaarer at have modtaget.

Underskrifter

Som debitor: Herved bekrsftes dateringens rigtighed, 
underskrifternes cegthed og de forplig- 
tedes myndighed:

:n

7

Snerlevei 10
goOO-HetemgW'AAB ^l-Vagten 1 ApS
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Bflry 2
Ihomas Schioldan Sorensen
Advokar (L)

4;1ds sm handel med afledte finansielle instrumenter

$ IYSKE BANK

rrgKE BANX
He!singer
I. L Tvedesvej 7
3fltr Helsingor
Telefon E9 89 18 00
Tehhx 89 E9 18 01

l(gltoru. 50si0 2EoU&1
Sagru. SAfl 0pg4/ |

AAB Elvagten I ApS
Sovei 5
3100 Hombak

QR-rv / C\lR-nt. 04737 447 6

Jyske Bank (herefter kddet banken) eti Iler herved en ragure til rldighed lor AAB Elvagcn 1 ApS frierefter
rammer, der opfylder kundens behov og somkaldet kundm). AftalEn er opretbl med de'i form{ at hstsa+te

styrer krmdms risici ved hjalp af forre med afledte finansielle ins tmnenter.

Altalen galder for alle de vEluta-, og vErdipaphforetninger, kturden indgar med banler. En enkelt
valuta- revarc og v kan bestA af flerc geruidigt betingede handler
(kombina ticrsprodulter).

Afta.len omhtter et sarnlet risi risikoramm€ pr. risilotyF og vslgte produkter. Banken fasbett€r ud
fra kundens bdrov, profil og og risikobelob. Opfalgning p! aftalte
risikobelob tager ten

Det samlede rbitobelsb

Krmden er forpltgtet dl at ddtate i et Ersde med banken ved ur€aliseret n€tto tab pa
Svarende til24 % af det sasdede rbikobelob og efterblgende kaldet gul rilito$sue

1.650O00,00 Ir.

3%.00,00 kr.

Balken er berettiget tit at H yderligen sikkerhcd eller lulle forretsringer ved
ur€alls€ret netto tab pl 643.50010 k.
Svarcnde til 39 % al det sasrlede risilobelob og eftertulgende kaldet rod risikogr.ense

Typer: Rammepr. lrpe:

lv.lutarblko 0,fi) kr.
2 Rcnlerisiko r .485.m0, kr.
3 i*thrldlo 0,00 kt.
4Blvarerlslko 0,00 kr.

Det aktu€lle risikob€lob beregnes til enhver tid al banken og det €r banleG rfuikovegte der til enhver tid er
geldmde.

' 
ar-"r -"" "r-ra"
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dE 2.1
Valutatisiko viser, kurdens estimerede risilo for tab hvis der sker andringer i valutakur:eme.

R$t.rldko viser, krmderu estimercde risiko for tab, hvis renteniveaet adrer sig.

Alti+, og rlvrnrisiko viser, kundens estimer€de rbiko fo,r tab, hvis der cker andringer i altie eller
rlvarekurser,

qgfiets€sprhcipper og forudsatinger karr til enhver tid endres af banlen i slvel opadglende son
nedadgnende rehing uden varsel.

I Valr d aArab ftiaisietle irutnrmcntcr,/prodrkter

Det sanlede risikobeleb er susrmen aI risikobelsbene lor de rnkelte rieikotyper tillagt det urealiserede
nettohb for kunden. Det til enhver tid samled€ risikob€lob ml ikke overstige modvardien af total
1.650.000,00 kr.

Det saarlede risikobelab er IXKE udFyk ,c kunders maksimale hbsrisiko. Kundm hefter for enhver
indg0et handel, uanset at makslmum fior de errkelte risiloramme. oglelhr det sanhde risikobelob bliver
oveEtredet. Del samlede rislkobelsb kan som fulge af kursudviklingen blive vesentligt ov€Fkredet.
Kundcn hefter lor ethvert hb ualrs€t starElse.

Det samlede risikobelob og risikonmmeme er beregnet ud ha bankens opgorelsesprincipper og
forudsafringer. Banken kan udm varse.l andre opgerelsesprincipper og forudsaEringer.

SoEr et udEyk for afgrersning af kunders risikoprofil fassetter bar*en ud fra kunderrs behov, pro6l og
finansiel styrte gul q; rod risikogranse- Risikogrens{rne er udtryk for 6renser, rcm skal affede handling
og IKKE udtryk for kundens maksimale tabsrisiko.

Gul rislkogrensc HviE det ureal.isered€ netto tab'for kunden pt noget tidspunkt overstiger gul
ris&ogrense, forpligter kundm 6iB til - pl foranlednhg af banken - at delt ge i et mode. Pe medet drsfus
den fremtidiF strategi for de forretninger, eom er indglet under aftalen. Den gule risikogranse er fastsat til
24 % aI den samlede risikoramme svarmde til3%.000,0 kr.

f,ed risikogrensc: Hvis det urealiserede netto tab' for kunden pA noget tidsgunh overstiger rsd
risikogr:erue, er banken bereftigel men ikke forpligtet til uden varsel at afvikle forrehinger i det omfang,
banken skarurer det nrdvendi$. Det grlder ogsl afuikling af alle forretsringer, uarrset del medforer tab 6cr
kunden, Den rode risikogrense er fastrat til 39 % af den sacdede risikoramme cvarende til 5r13.5{D,00 kr.

' D.t wealierde nctlo
Det walietde n tlo tab lteukotnucr tcd. al der haer bnldtg bregnes en marbdmzrdi df lruer enblt handrl.
Matledsvadiea hngnes sn dcn oardi, dcn cnkellc hotdcl kan rtalbcrcs til utl hotdel i narkslel tnder nonnlc

hatdlcrs waliseredc tab og $oinsl.I, lW sonmrcn gil.JP.t ct negntiut blsb, et dcr talc om cl ur.i./,I'E,I,ct nealo tlb-

FXswap Renteswap

r
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Til hver risikotype er defheret en riaikoramrne. sdn i et kankret bebb udtrykker den rbilo, rom malsimall
anskes for den ptgeldende rhikotype- En risikoramme kan vare mindre end eller lig med det samlede
rislkobeloD. mgr aldrig stEr€.

Ved afralens oprettelse valger kundm og banlen i dialog a-ktivl de forsleellige alledte finarBielb irlstrumenter

hrodukter), d€t sk l vae muli6 at handle Kunden opnlr dewed yderligere m risikoaQreruning-

1. Da der lra bankers slde ilke er hle om en ubetinget eller uigmkaldetig aftale, mm udelukkcnde m aftale
hdglet nred beggrund i de nrringrlinier, som er aftalt undcr afurensning af rbikoprcfilen og owige
villclr, kan bide risikonmmeme og det sasrlede risikobelgb uden varset reducercs eller ophaves af
bankeru

2. Hvis vardien af stillede sikkerheder, dcr har doruet gnrndlag for bankens hstsettelse af storrelsen af
risikorarueme og det samhde risikobelsb, efter bankeru ophttels€ andr6 vaes€ntligt, er banken
berettigeL nen ikke forpliglet til uden varsel al aJvilJe forretninger i det omlang, bankm sksnner det
nodvendigt, herunder afvikling af alle brretninger, uaruet det medbrer tab for kunden.

3. Der tan beregnes pristill*g /prisredultion ved handel med de produkter (afledt€ finansielle
instrumenter), altahn omht&r.

4. For hver er*ell forrebring indglet under derme aflale, vil kunden modtage en nota. Notaen indeholder
angivelse af produltets (det afledte tinansielle instsuments) navn, aftalenumner samt evt. spedfikke
detalier for forrehingen, som fx lobetid. Notaen dannes efler forretningens indglelse og sendes til
kunden. For visse forretningstyper skal hurden bekrefte p! genpart af nota.

5. aftalm galder uanset om der i eventuelle bekreftelser vedrorende de enlele forretninger henvises til
altalen.

6. Valuta- og vardipapirforretringer, som er indgaet mellem prrteEl€ far aftalens unders&rlft er omfrttet af
aftalgrs bestenrnrelser.

7. Kudensoplyu'ringspligt

7.1. Kunden forpligter sig til EtsakE at 6ve bar*en besked, hvis
- der foretages udlag eller arrest hc kunden,
- kundm anmelder betalingsstandsninp
- kunden soger galdssanering eller forhandling orn tvangsakkord,
- der indgives beganing om konkursbehandling af kundens bo.

7.2 Bar*en er berettiget til erstahin& hvis den lider tab som folge aI kundens manglende opfyldelse af
oplysningspligtm efter ovennavnte punkt 7,1.

8. Misligholdelse

E.1. Banker kEn uden varsel ophave denrc aftale med tilhorcnde forretnhger, hvis kunden
- i}}e overholder de aftalte vilkAr i aftalen eller altater for de enlelte forretnilger
. har givet urigtige eller frortiet vasendige oplysninger i forbinddse mcd indgleben af aftalen,
- tilsidesetter v*eentlige forpligtelss i sit avrige engagemertt med banlen eUer dennes

kocemiorbundne selstaber,
- efterbankens slon iormodes at vane ude al stand til at betale sin geld, eflerhlnden som den

forfalder,

t

Kqi.toru. 5$0 2g)11&r
Sagsn . 10fi UzMl I

Hande! med alledte fin:ndelle irutsumenler uredfurer bnkellige risici. Risici er i a-ftalen opdelt i forskellige

fper Valutarisiko, rerterisiko, aktierisiko og rtvarerisiko.
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- ekifer donicil til et andet hnd,
- arsoger om geldssanering tvangsakkord, eller udsettes for arresa elkr udlagsfiorr€tsrin&
- indgiver lonkursbegerLrg ellr hvis hedjerund indgiver tc*ursbegaring mod kunden,
- firsi<nerer med eller ovErbrer en vesendig del af sine aktiver til etr mden etthed, eg dctte rcsulterer

i, at ktmdens skanomiske stilling forrhges vesentligt,
- i svrigt vescntligl misligholder sine forpligtelser efter derure aftele eller vesentll6 misUgholder sine

beralingrbrpligtelser i henhoH til andre altaler mellem kundetr og banken.

I de nevnte tilfelde anses den dato, hvor banlen a&ender meddelebe om ophevelse for
misligholdelsesdag€n.

82. Aftalm med tilhorcnde brretninger er misligholdt udm ophavelse, hvis en af psrteme
- anmelder bctalirgrstand$ing
- hdlederanda insolvcnsbchandling
- erkhrcs kq&ur:
- Er Cbnet fortandlint om tvangsar*ord
- udsettes for irdlvtluel rebforblgnhg i fomr # udleg eller artst, elkr
- algtr ved doden

83. Mistigholdelsesdagan er dm dag hvor banlen modtager besked osr, at en af de i 82. nevnte
oush=rdigheder ar indkuffcl. Rrtcmcs mellamrr*rande opgores og slulafregnes pr.
urisligholdelsedagen i overcnsstEmnelse med slutafragning. Sldan slutafregning skal ogsl have
retsvirlcring over for parternes bo og kreditor€r, if. kap. l8a i lrv om verdipapirhandel m.v.

9. Slutafregning

9.1. Slutafregning er en enddig opgorelse i nutidsvedi af bankens og hundens mellemverender. Disse
mellemverender udlignes i hinanden og frarelkes provenuet Ef evEntud realiseEt riklertEd- All
efter resulhtet tiualder nettornellemrarendet enten kunden eller banken Banken kan velge at
slutafrregne i titblde af misligholdele, lfr. ovennevnte beslcmmelser om misllgholdelse.

Slutaftegnig kan foretages i enhver nuvarende qt fremlidig foryligt€lse mellem krmden og banlen,
som tiver ret til:

- Kontant afregnin& henrnder indesHender pl konti, rettigheder €rhvervet ved transpod ha
trcdpmand og fordringer erhveryet ved drecks og velsbr,

- Knv pl levering aI v:erdipapirer, blandt andet tilbagelevering aI vardipapirer overdraget tiJ
banken som panl cller eie.

Banlen har mulighed for at forctage €n falles slutafregning nlr der, samtidig mcd slutafregnint
elter denne bestemrnelse, sker sluafregning af andre forpligtelser.

Banken kan erter tidspunkt€t for slutafregning regulere seldoen for sluiafregning med
- provenuet fra silkerheder, der bliver realiseret efer slutafregningatidsprmktet
- Gndeli$ opgiorte krav i&lge forpligtelaer, som kun kan opgores senere, fx garantilorpligfelser-
- behlinger og sikterhedsstillelser, som bankerr senere modtager i god tro om indledt bobehandlhg

af debitor eller kautidrist€ns bo.
- krav, son forhlder efterfulterde.

Ndr banken velger at stutafregne, vil llntager modfdge meddelelse herom med information om
tidspunktet for sluta ft€gning.

9.2. Ved slutaftegnhg opgor banken markedsvardien af hver enkelt forretning pr. misligholdelscsdagen,
inkl. sedvanlige handelsmalginaler og omlostsringer. Krav pl levering af valuta eller vardilEpirer,
if. vardipapifiandelslovens 5 2, konvedcres til krav i krorer ellcr andm altalt afregningsvaluta.
Krav tilbagediskonteres til misligholdelsesdagen. For bestemte typer aI lorr€tninger kan der vare
afta.lt en samlet opgerelse af forretringemes markedsverdier, Resultatet 8I denne opgorebe indgrr i
summen aI markedsverdieme af samtlige bnetninger og dermed i slutafregningsbelobet.
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9.3. Ma*sdsveldib€regningen af cn forzetning beseret pA verdipapirer, der er noteret/handlet pa
Ksbenhawrs Fondsbsrs, foretages pe grundlag af "Kurs Alle Handler" pr. mbligholdelsesdageo
medmindre derme kun er beregnet p{ grundlag af en atypisk omsamlng der lndeb-rer, at "I(urs
AIle Handhr" giver el misvisende udtryk br markedsvandien. & dette tilfaldel indhent€s Fiser
som anfert ved papircr, der ikke er noter€t pe Kdcnhavns Fon&bi,rs. For bretninger, der ikke
notcres/handles pl Kabcnhavns Fondsban, 6nder beregningen sted pa gnudlag af priser indhcntet
fra pengeirstitutter eller ardre, der er kendt€ som markedsdeltagere i de pdgaldende verdipapirer.

9.4. Markedsverdiberegningen af ovrige forrebrtrger foretages pl grundlag af r"erdien af nettobetalings-
relken (nettocashflow), twor netlobeblingrrekken opgares sorn forskellen mellern beralingsfor-
pligtelsen i den oprindeligt indglede forrebring og i m modforrehing.

Til beregning af vardien anvendes de vilklr og priser, som er gddarde blandt dellagerne i markedet
for den pdgeldende foretsringstype. Markedsvilklr og -priser hentes fra de gengse
informationssystemer, som banten anvender. Altemativt indhentes oplysningerrr fra
pcngeinstitutter eller andre, som delhger i markedet for den pAgaldcnde forehingstype.

9.5. Orrregning af valuta sker F grundlag aI de offentliggiorte kurser ha Danmarks Narimralbanl S
misligholdelscsdagen.

9.5. Markedsverdiberegnint€n af loEEtsringer, hvor rclevante markeder er luktede pl
misligholdelsesdagen Htver foretaget pA grundlag af priser hentet den fsrs*omrnende dag, hvor der
i dette marked stilles markedspriser.

9.7. Slutafregningsbelabet ftemkommer som dilference mellem hv€r parts samled€ bctalintsforplittcls€r i
helrhoU til opgerelserrc.

10. Bar*en er berettigel til at aftkive alle indbetalinger og modt tne provenuer af realiserede sikkerheder
forlods pt det kurstab. banken eventudt er plfurt.

11- Eventuell€ bctalin8er, foretaget afbanlen i fiorbindelse med afuikling aI forreuringer, som e. indglet
under denne aftale, foE€ntes af krurden fra del tidspunkt, betalingen er forelaget Forrentningen sker
med den afbanlen til enhver tid hstsatte rcnle herunder eventuelle overtrcks- oE morarenter.

12. Krurden oplyser, at for€tsringer indgeet under denne aftale altid vil vere lndgaet i overenssternmelse
med valutalovgivningen og til enhver tid vil resp€kt€rc Danmar*s Nationalbanks valutaforskrifEr.

13. Banken er uden ansvar for, at forrebringer ikke kan lukkes pA grund af specielle markedsmassige
fortold for det enkelte produkt.

14, Bar*en opfordrer kurden til at sage supplerende rAdgivning om skatle- og regnskabsmessige
korsekverser aI affalm og den enkelte lorrrBring und€r aftElen.

15. Eventu€lle r€tssager anlagt af kunden eller af banken skal anlagges ved en dansk domstol. Ved en
retssag finder dansk lovgivning altid anvendelse.

16. Fortryd.lesr.l
Der er ikke brtrydels€sret efte! forbn terallalelov€ns S 17 ved aftaler om vardipapir€r dler fin.nsielle
tienesteydels€r. hvis pris alhenger aI udsving p[ kapifalmark€deL hvis aftalen er indgeet i ban]en, pa
kunders anmodning udenfor banken eller via ftmsalg: Fx hvis aftalen er indgaet via telefon, mail eller
fyske Netbank.

17. Der kar klages over banlen til afdelingen, til ban&ens klageansvarlig (ruidisk aldelin& Vesl€rtade 6-16,
8600 Silkeborg) eller til Pengeirutihrrankenavnet @sterbrogade 62,4. s),2100 K&enhavn Z, Tlf. 35 43
53 33 - www.pengeinstituhnk€naevnel.dk

I gvrice vtlXt tforfsaO

I
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18. Hvis banl<en ranmes &f b€talingsstandsning elhr korkurs yder Garantifurdm 6or indskydere og
invenstcer dakning for det tab, der opstar ved at brnken ikke lan dbagelevere vandipapirer, der til-
hsrer investor, og som opbclares, adminisfrer€s ell€r lorvalbs af bmken op til den modverdi, der til
enhver tid mltle vere galdande, jf. lov onr en Balrntiiomd fd indskydere og invedorer $ 11. Ved rardn
papircr forstls de vardipapirer, der ftemglr aI lov om verdipapirsandel $ 2 Garantifonden for
indskydere og investortr har lavet en brochure, der kan t& i banlen eller som kan downledes pA
www.garantifonden.dk.

19. limrutilsynet, Gl. Kongevei ru A, Fr€deriksberg C forer tilsyn med, at ban&en overholder greldende love
og bekendtgarelser.

I evrigl geldcr bankens almindelige forrctningsb*ingelser "Sldan handlerJyske Buk", som ieg er*lerer
rt h.vc Eodtlgct.

I Underalqifter

Herved bekreftes dateringers rigtighcd, under-
skriftemes aegthed og den(de) myndighed:Som

AAB Elvagten 1 ApS

den /,h o6.

IrdLrd f0
tID iHE6
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G.n r.llo bltilg.b.r

O?tV.ntE r ft. de
Nlr du bfv6r kaulionial I Jy.k 8rr*. alal brnlrn hrvo dh navn, .dro.as og pa.aornrmricr ICPR-i .l .llcr rrb.ir.glwmumaler
{CVR-nr,}. M at6l ogll ha{6 oplyst hvltat pa,rgainadttll du lrk bG,ryttor. Oana ar naturlhvia kun r6hv. hlrL du lkh .t
kurda i Jy.kr 9..*.

For at vi l.bend6 krn vurdore din 'vErdl' aom k.utionist, .r du ,ordg!.r dl .6h g€ng ,rligt pa optordrirlg !t efl.wta
.konomiakc oplysnlnglr til b6nl.n. For .dskabor k.n d.i tx v6rs lrueme ragoskabsoplylningcr lhl€m lrtrapgonl og

for pdv.la kru(onkt.r vil dar tvphl vEr€ lrtopgalel!.n l.! slln.yesln€t.

mltta vcrc all.r bllv6 JyBt€ Blnk .rdllinga, og drns.lohklber i D.mark o! i sd[andet 6kyEi9, h!turldcr ranter,
p.ovirion, overttl og omkoatnin€Br, l^d!rt!r urd.rt€gnada

vqer llvih.d.pligt
M har nrtu.lgvh t.vih.d.pligt Dertor rna vi llk. t bc..ltiglt vld€r.Olvc efiai udbvora optsrlnGEr om dig. Regl.rn fo,

rewhldBpli$en lrcrnelr st bv om firl.nai€l viiklor*rd.

D! I.n lLg.

Til rllk.fiGd ,or prompta og .k.d6!L8 betlling .t, hvsd

ODlyrr*Efl tr. !nd'.
Vl ll, hbando oCyrnlngsr lra dat cantraL P66onregbtar o0 tro andre otto lhE tihangElgE lildlr og rogllte .6 vi bl..
ho v.dlgahold. dn6 adraaBopvlningar.
Vl vfl ogat rndgrtage. om al6r ar oCysninea. rlgbtrarct om dig i rlvHocn6gbErt R(1.

Dh lnd.Elrr.t
Eltar rcAlafir€ I PoEoodlrrloven bn du dl cnhvlr dd lontakt! d.n .ld0iv6r dar er tiknyttEt &r cngaga.n nt du klrrtlo.l.ret
,or, og tl rt vidie, hvilt. oply3r{rE6r brnk.n bch.ndler om dig. Hvis du.rEler oplylnt$p,.E pa .k lfr, lan vi k.cve ei
g6byr lo, dct.
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Hvis d! ar udltre& mad brnkem b.}lsndlir€ ,l oplysnhg.r om dig, lsn du llag€ tll D.trrll.ynet.

Vnka. to, t.uliorBlaplht€bcn

D.r t qd, fardom.l tn dg
Din klutbn fordlg[Bh. i hcr*|old ti darno 6.HEdng batlrdor. rt bank€n rt.!k! vil krEv€ d.t taudorEllk..d. cagrgG.r€nt
indb.tr*r .t dlg. hvis laataga, ulocrl !t tr&.n !l!r9 ttle lan sller vll batelc. Hvh .itultiomn rkub oprtl. vI du tl .t brav

lra brnkaa, om at fu med sn frirt pl 8 drge .k.l balrlo d.t bllob, aofi llmlgBr rM&r og .om du klutlonarer tor. tiyi6 du

lkko bBt.ler ahr atlrLr an atdraolordnkE mrd banlcn, vil du kun l. torwnta 6.0.0 ov6rgh/€l t l llLlg inkralo mcd ydGrliger€

dgiftcr ,or dlg til hlg€. Hvb lanLg!. rl .t konccmloftthdot 3ahtrb .!6r at rdsLab .om du hllr albr dalvllr alar. .r bankan
dog baranlgEt til 6ri.t. rt nEdregrE toddng.n I dh Be€du.lh hdalta€n(b i bank.e Ir. n dBnrtl.nd€ alsnfu om modregning.

Haftah.na ond.ng
Ssmtlioo k!udor*n.. og arhvert Fnt sdht !, trBdlelnard htattr lrdbyrdo! oO rrnmrn mcd llmog€ren soidrrisl fo.:
Slunl(rrdhar mcd dlLg al r6nlo.. p.oybion og [gnend6. HGnil ko.nmer ov.n4sk, ubotslte ard.ag rrnl rrntc.. hsru^dGr

mhlighoH€llcsontar. provbion og ligmnd. hrral.
tlhlghold.lsou.nt b.r.g.Er !t hllc &t 6tyldige brlrb.
bllrav opstlet aom,.h. at .l b!.*an ml b.t L urd.r €n gE mti Glilbt pl vlgn!.t Untloor.
c)lhk8so- og .egrdnko.tllngor, log.dorbyr mv. vcd |rdddt .l.c .l ds I rl og bl n6v r kr.v hos llnugar.
dlfrrvet opglon I hanhoB til Frnkt !1, b, oO cl mad iithg .t lobanda mbligholdcllctr.nt frr dcr ddrpqrkr krlv6t r€tl.s

mod dln prgddarda l.utbnitl og tr!4clrrndlpant'Ell r. Ml.lhholdalr€ara,tan lwrar dl brr (.n. til enh\/s tU glaldrnde
gaierela r.ntc!.t! for r.6cvllgat ovGrtrrk pa Tohlkofito. p.t. 25.00t6 8enlaaaE.n oplysaa pa to.hog€rd3 og |rem0at

I 6vrigr .f blnkcn! p,bbog.

D.n aolldari.ka hattsba oplrrcr, nlr - og taaat nlr - (hr atsr indberaling t a dc .vriga torCigtBda,

Sp6chh to. ksutl,onbrcr Brld6r, rt ud€bltver llfi!€pr mod hovorrlol. srrr.sg Glle, .Gntar, shl d6r Hen 6 mliodlr eflar d€

plgEldond€ yd€borr lortaldrd!0 giw6 raddolebs tiJ a,$v!r 6l laudonlatr.nc 6lLr tll d6n allrr ajam rl di!86. der er

bomyndhat tll !t modtlge maddrlebon p! samtlha trutioniston v.ene lFor 'priva tluion'6r f.istcn 3 m&.,. Hvis blnl.n
undl!d.. dsn., t.ber den slt k.rv ova. lor lsutiorlsuma i da omr.ng, dbses regr6skr6v rnod llntsgBreo er blever torrhget ved

urdlrdelsan, rf. lov om fin6n.l€l vii.omhod I 47 .ller t 48.

Koutiorist.rs arvinger hefl.r solldodak lor k.LniorElordhlcl.rn, hvls de allhGr prlvrt.ll€r vedg& glBUen

85nkon b.vsrcr !in6 lr6v mod laullonistor og tredjGmrndapa lettare, Belvom don undlador at forctage lnmald6la5 l .n lm€d-)

krut'onlst8 bo.

tlvls llmeger selv her rdlh p.nt loa .i b€stlrnr ll^.torhold, vll t.rnbnbt r oO tradiemlndrpanlsencr€ fo. dlne lrxttru.de i
plntSrottln tll sllkarhad toa dens €vL rog6llr.v mod Ontao.r. Deno 96ld€r dog kko hvis:

' cnd.t €r .fteh I drt onk€hc tlltElds,

' ksutlonlat ellar t..dr6m.nd3prntratl!. lkte trrldstEndE h.r lndtrilt dare! torpllgt.llcr ovol tol brnl.n,
' keullonilt 6116r uBdFmsndapints6ner ilks &endt. til psnte.a$an, d. d! pltog !19 dor€. lorpllotola..

Blntcn ma glv6 h. r€rd m.d b.rdinger. X.uiiorlller 09 r.q.nEnd6plnt6atiaG lkrl ikla giw d€raB c.mlyklo, men dc hlr krrv
pa en m€ddd!|6€ h. b.ntBn. hvls d.! ska.. I horlB.r llld rEds.tEt darG8 torplittllsrr ovrr ,or benken. i d.t omr.ng cl6 lir
dokum.nt rs. ot hanitaidln h.i mrdt.n vrllnlltgc tab lor dsm.

X.utionlsr€n h.r lkko lndtrr(tsblsr€r i dr aikk€rhed€r, dor lrvrht er aller bllver dlporl€roi ior llnteg€rs mellamvarend€ m€d

banken, lfi brnkens ramb{,o tihodah6vendo ihl. kund.ns totrlo .ngt€ernsnt med blnk.n .. indb€tlh. Jyskr Banl krn uden

kat tiordsrens s!mtyl*6 opglve sller forrinoe alb lor engrgrm.nt t dcponrreds Ellk6rtEder, ud6n 't bsnleru kr8v mod

koutionirtm i h.nhold lil dann€ klurioNeftlaring dslvld nc&Gtt s .lbr bortfolder.

JASrO3o 5050 00 A2.O OAO6C3 rrl!55
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83r*sn km trak6 cago aig Md.ltgirn tor hel€ lo.dring€n hot .nhwr karnionbt elcr.nhvrr pontla.ttar. ntr d.n grld, dcr er
t.ullonarrt lor lcrfuskyldnr,l6utlonl olbr atiusr dllsfted for, .r tordrldsn til batallrt.

Hvia ltnt gar, an l.utionilt 6lhr 6n,!n$En6r konrn.r undlr bob.tt.ndling sl6r$vs. arl. tvungdn cllcr hivitrlg, har banken rct
$l .t fg dMd.ndo st ilt tddo lr.v, inrrtil gcBon !r hlh hdtrht. Dlnn€ ltr FH.r ogra divt.rd..f dlt rogrEkrrv, lom mar€
tilkomrnc €n krutbnlrt slLr tradjanlardaponll8tlar, hvrd Bntan ragroakr.v.t rr blswl aktuclt Lr Gller .tta. bobrh!.dlhg.rrs
b3gYIdslle. Hvi! irdbetrtrnoer La llntrgEr rkula bllr/! om6t dt, Uivlr t.utlonlsrerr og t..qamand6pant.attrr.3 hrft€lsc
oprctholdt, u.n6et om d6 matte hrvo .rpdilg.l maddeLls6 om lantlg€rs berrlhg.

R.. .-, jrbyr-, ca prorrudr.b.ling.b.l
R.m.-, Orby., og prDvisionsbltlrt.bGr og t..mincr ,or b.b0ng al dlrao ,rc,rlg& a, lSnadokrrfiaotota forlldc. Eanlcn! mull0tlealer

to. !l to.etrg. Gndrilgcr h6ri e. b.slr6wt i ds oen rdh lonELlngBbetinlctse. 'Sldan handhr Jyrte 8.nl'.

V.dh.hdatorhold.t oPhr
Hvir kundBlortlouel opherer, tln brnkan opaha garand- og klulioBlorp[$al5€, !!nri lriCsrr lig tor .ndi. forpligi6l5€r, tl6runder

lorp[ol.lier i ;mr|.fl€d vr[ns, d.r matt vrra indoaar,o. ntagcr. Unt gEi !t!l |rlo..a bar*6n lor anhver torplhlclao, hdglet
pl llmagen vegne, aemt om .Edvrtdlg[ st{|. sikt.rrcd hcrlor.

llodr.g.*t
Bontcn k.n ud6n lon dgAe.d6 mlddelalr. dl lartlgrr modregno cth6n ,orraldant lllor urorrrldEnl dhodGhrvcrde ho6 lentagcr r

er+wen tigodehavcM.. lom Enllger hu elbr f!. hoa brr*6n, nod filndr6 ,ndot.hal!G. For lorbn gartortDld I.n modragnim
dog kuo ffnda ltad vsdra.onde t6rsldrE dlgodlhavardea. Benlen rnodr.gn . dog llka I dan dal st llntagar! bn allar oll ndlgB

Vdal.er mv., 6om m, aNBa tor rlgdvsrdig til !l datl(e elmirldelige hwomlortnlr8ar. Bonken modrogner hallor iklB i Ldestlerde
pS kont, dsr .tter loveivning og/.lle, atlrlsvil(lr €. lik.et mod lqcdltorforf.lgnlrB.

Er3dngaaaBva
Jysk€ Esnk €r arstatning6.nsvarlig. hvis bankon pl grund .t tril llhr ,ors.mmel6.r opirdor !ft.|t€ torpllgtobsr ,or sent

ouer mlnoElftrdt.
S6lv pA dr omrlder. hvor dlr orldrr et atrsngri! .o!var. 6r b6.*en lkte .nsv.rIg to, t6b, som 6kyid6sr

' iedbrud i/mrn0l6nd6 cdg.ng til k-sFtGmrr dbr &ik.dlgelgcr .f dlt! i albte .yEtomor, dor llD h€ot.IE! til nldsnrEvnlB
bcglv6ihcdc., ulrl3.t om dct Er bank€n sslv 6ll€r en Ek5t3m laverondar, dor 6llr lor drllten s, 5y!Emern6.

' svlgt i blnLns Ftrrmtor8ydng dhr t6bkommur{l6tlon, lovlndgllb lllor lorv.ltdng6rkte., nrturtatastrofor, krlg. op.sr,
borgodlgG urollghsda.. s.botsg€. l€rror clbr herva,l lhsrurldar comArtorvi4E og +.cUml.

' 6r.eike, lockout. bo*ot.llrr bbk.ds. uans.t om konllilten ar renaa mod all€r ivarktal af blnlon eller d.n3 org.nkltion
og u.^!r! konfllkt.lB ars.g. Oat geldar ooaa nlr lonlliltcn ramm!, deh rl brnlln.

' and,o omstEndiohedaa. 6om er uden lor brntaB lontrol.
Jy€ko Banka !rcvdnfiihld gGlder ilke:
r hvir bank n - d. 6h.len blav lndgl€t - burdr have to.ud3€r der lorhold. lorr €r ,r5ag tl tab!!. elld burdo have undgeel

ell€i ovcrvundet lBro6n til a6ber

' hvis lovglvnlng.n onder all€ omatandiotl€d.r gEr bank€n lnsvrrlb tor del forhold, som er ar!.g til t.b!t

BytE t .dl
For byg8.krodin6r gElder dlr sr.llg€ badngcbsr bi.a. Inad henEyn til udbGt€lirE hr bygg€tradltlEn, lofiobet til trsnaporlhlvEre
priorhorlog mv., og klutbnEler hanvis6s til bl€gstraduttahn ,or }i.rfiSlr. @Van'ng om diate b6ringd!.r.

Va,kl.rillg
Valarctagsn er den d!0, hvor en indb.tsfing. udbcrlfno dl.r !.d6n koflrob*igebG ,ar vlrknlng tor .amabGragning€h. Oe al
banken taaGarG regLr lor vdidcring .r b6slEvel I de rtnindelige forrclninelb.dngols?r'Sadan hlndl6r JylkB B.nk".

VEm.dognow.h
Ved 6v6n(uollo r6Gar0er firder dsnsk lovglvnlng eav.^d.ba. I erhvervaro lold skal r.ts!!g rnbggs. ved .n d.n.k domstol. Sag
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ar{eggaa v.d aoolrgtlE hiemting, Hva lrg$gte ikb hrcr ud., rn d€nak ratalrsda, krn !eg.n.nlaggrr i d6n retrlred! Jysls
8.nk hir7rltod tarcr under.

S tvsKE BANK

Kautionaerklaring

Alrr.i.E Hel 6 ,.Dgor
rdjlion 55203 515
Saoahr

Sld. 4

Op.ig.h. .t lln og lr.dn.r dl prlvd dt,.,ld.b.
l"lnrrgcr k n indftl v.rilb€h to.lrnt d. iln og krGd]lt r udan v.r5.l o9 ls6t arEnt d. lln mad 2 blotdagas va.s6l. gank.n tan
optigo v!.isb.ll tonsnLdo lAn og kr.dincr dl indt i.b€ mcd 3 ltltmd.rs varsel. Oprhalsen akal vasG br0rundal. Fosltorrcntido
lan .r uoFh.llgo ,r. b.nl.n .ld. I d6n attllta labodd, HvE l&rt albr kGdltten - urmat om ,orEnnlngan ar ,!rt 6;.r
w.l6b.l- €r dl p.ivst snv.ndch. og cllrat lred kst4lo., bn bant.n opdga lSn i/kadlian mld 3 nUn!d!r! v!r6.1. hvla

kautioniatBn lomrnlr ud tor Gn 6llar tlerr ,f ds bogiEnhedcr, !fin cr ofirtah na&nfor rradcr pld. a.h almt plr. j, og dar lkka

i.drn 1 mlrEd stile. andcn llkl.it d lor lln tArrditt n, .oln brnk n k n godl(.ndc.

\,lf& tu Hdg idt aL. .t ,l!t ar6ll.d. l|n tx Flu.r .nhid.&.
Vrd hsl aller d6h,l6 lndtrl.lse d lend t.r rort.ld - l,!n6et baggonden hertor - vll dor ala lu,araguLring al GrtgElden, hvorvad

Irdfrielsr6b€l.bcr bere0n68, B.'e€rin€gn 9l llldhiobtabslabgt 0(Ul.vErditnl, de? lrv3rxle5 lEd la.ddllndr.hla!, tlger udgorts.
puntt I an eveniuol ,aodrlng I r6teroncorsnten trr d6t li(rspunkt. hvor lanet .. og.net til dcr tidsqrnkt, hvor llrl€t lndhb. h.h
a[a, deM6t.

Reler€ncorsnten er den cffcktivo r6nt6 t r slsl pe cn rtrttobllg. on mrd an labedd, d€r rvarrr tll l!n6t6 .ftehe l.belld pl op
r€n.lsGard69unh.t. R.frrEnc.reri.n tor dct cnk€h. ltn tlm! da nslmrr. b66tanrmeEe. om lGaddlg hal aiat dalvb lndlrlelae

tIlrlol. .l salv6 nadolumontat, som &.utionlatcr og prnu*&re tllchhyar rjd tln tl udhEret.n lopl rt. Bcrnark, .l
indhiellasH.bct vll v&r. elr.re end larrt! nomindle reltgcld pl lndtrills.didlpunkrrt. hvl3 ret Gnc..rntcn er t.ldel sidoi
llnot6 oD.ettal!eltidrDunkt.

Op.lfEb. .t fn og la.dl!.r d .rhtra,rr.lnBrl! anv.n&b.
Lant.gcr og b!r*.n k.n ntr lom h.Lt opahE varbbalt torruntadG lan o€ kradit|r l[ lrdf.l€La mod .l uga.r varsel. FaadorEnta(b

l8n Gr tr' b5nkGnr o€ lant.g€rc Cda uoptlgdig. i d6n rtr.it bb.tld. Dog k.n b.ntln I tllH& sf, at belab I hanhold dl n€-/

krcdit.ftCen itt6 blver borlh retddlet, oprig. dot aariled€ engaga. nt udan vlraat. Hl,a llrlet sllsr k.dfion - .rlrr6et om for-

rlnmlnoon er tast a1,.. verlab.l. er rlkrot vrd laullon, lan mnlln o9algE llnetrtroditt n udan v.raot, hvl! en kautioni.t kom'

rar ud 16 on cllrr lbre rf d. b.giv.nh€&r, lom or omlrlt I rEdan lravnE hLlighoblbrab.atammlbar undar pkr. ,-h ltttl pll. ,.

Aluofilgdrtclaata, n b. ,or [n oe tsldtlt dl arhE.Ysttt 3!b srErd.La
Slu.fr.gnlno cr .n .ndcn9 opo.rd3€ I nuti&vrrdl al b.nkar6 og kundrns m.llrmvara.d6r. Dbla m.flemvlarenda. udllgnca

i hinsrdl.l og ,alrckle. p.ovenuet a, ayantrpl rcalla€rot llkkarhad. Ah aftor ,atuhltat tlllalder nrrtornallarnvarcndet entan

kund€n .ie. bank6n. B.nkan lan v6lgs 6t 6lul.lr.gn€ i tfitclde al rDblghobelso, il. nadsnnrvnla ni3ligholdckelbcstlmm.l.cr

Slriat ag,line trn frorct.go! I .nhvcr nuv.rerdG og ftdnlidrg torplgrd.r mcllcm trndan og barlcn, som 91t,.r .!t tllr
. Xontanr arragniig, h6ru.dcI inataltaerd.r pa kontl. rettlgh.d6r lrhv.rvEt v6d tr.ncpon trr trodFmrnd og ,ordringet cthvervc!

rird chlck! og wtalea.
. Xr.v pl lavlrirE rl vedp.pirsr. bhndt ind.t tiltDlgcLv€rirE E vcrdFsdr.. ov!r*.g.r tir b.nl€.r Eom panl ell€, 6ie

Krslr, 5om er omtattet al 6tial€r m3llem tundln og b.nlen om lin.nslelle lnitrtrnentgl 6lutDt6€fla6 rrlsr diase !ftrl..

Brnkan h.r dog huligh€d lor .r io.at ge acn laltos alut.lragll.rg, nlr attr, arrntulg mod Bhnlfegnlalg oflar danno bsltafimolas
st6 slutrrregning at rndre ,orpligieller.

BlnkGn kln cltcr tldspunlr.t for slulsrregning regubr€ slLt.fregniigs!.ldoln m.d

' provenuct ,rr 6ikkarhsd.r, d.r blive. reli.eret €ftor aluol.€nlltgaddrpun&tet.

' ende0gt opglorto krlv ll.lg. iorplhtBls.r, som lun k.n opg.rea aenar€, h g&rntitorpllglallan.

' brt.lingEr o9 sikt.rhodutiklsBr, Bom brnk6n Ben€r! modt 96r I god ro om Indladt bobshlndllng rl d.bltor dlsr k.utionlsrens
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Nlr brnken vElger rt GluDrregne, vil llntsger modl.g€ m.ddrlEhr h.rom m.d inrormrlion om tidsponktct lor alullfregnino

Vl*l, lor t .dalg hdfal.. ., Llt o.rarladt Ln dt .rlrai6dra..h .nyan&b.
V6d hct etle. dalviE i.dtri€l63 .l l!n6t Lr lortlld alhr hvis lantio€r lkl€ rnsklr rt udnytlo an undo.skrcv€l llneafttle - usnsrt
b.C!f,urden hartor - vll dr, aka tt,lrogdcrkrg al rartsEl&rrdao r{.dnyttad. ho,r6{rBtol baaaror pa lo.rkolan mellom a,€n atlualla
h.,teds.ant og d.n I larEdoturient t dlbudt! .t ! intlullvr bontcrr mr.Eir!|, 8.nk!n! ma.oi l er cnt.h oply.l !.t.Hlt 6Lt
Inklud6rst i dsn renlasstB, d.r trolnglr .l lln rttrlGn.

bo.

' kav, rorn lorrrucr .rtarralgcnd!

6 tvsKt BANK

KautionserklEBring

Atd.llng B.1aLngor
lGrtion 55203 615
Saoanr

Sid€ 5

O3n akrLElle ,nrrlrds.ootc ar den ranle. hvortrl Jyrk. Ernk Ln g.nd.c€r€ .t tflw..slrd€ b.Lb C irfrrbrd(rna .drt ,rEd ..mm!
Fofil .orn d6t opdndollg. On.

Hvl6 llnst or odb.trlt og ma*cdlrlnlan ar rtegst rlcai m.7. G d brnkrot ms€kEl h. ddcpunkt t lor l.nttgo,! ul|drlkrllr
d lritrieb$tldapur*ter. k€n lln€t indtih! dl rn kw5 urdrr lOO. E mrrLdr..m.n rll gstrgdd fCdct, kra tarEt indlri!. til
a,l kura ove. lOO.

Hvlt llnaattrbn er undersk3v€t, .rlor| ll.*l end.w ilk€ 6r udbet.lt. og m.rked$.ncn e. t ldal lr! tldsprr*lot tor lanttg€t. und€r
slrilt til tldlpunltar. hvor Uot.€gr h6dd€1e., Et laml lkt6 vll bfve b6nynat' 6lel [nrag6r ]efurdsr. baokrn lorslcllon mdhm
hov.dstolen o0 dcn krra.aede$da hov.dltor.

Udovsr kursrcgdsringBa Gr blnken boranigsl dl tt opl.ev! 8t bllab. do, Ldgrr arrtidsvE dl€n pa lndlrietlartidapr,lktet. gl den

torventede kr8dihsroiorl I ll^eta Tistlob.tld.

IbngholdaL.aba.!rDrD.b..
U.n!!r ovrnata.nd. !r lln og trgdlnar ophEvot, lrvli llntagor
e, aind&r lina b.trlhg€r
bl komltEr undar bobdt.ndllr{
c, ldleder torh.ndllrE6r om ,llord, llkvl&lion .l!r rodln Orldrordnk€

Ornlo.tntlg.t
Ud over llrEb.hb.rirer truIns bsl.b rsml kredibr*ostBingGr lsdttdrc.oDkonnidga., ,remlidige renter m.v.,
lor3cnd€li€s-rrvrigB on*osmlmerl .bl f, ntager bBt.lc

' sn al bankln taatsat ovcrtrEkeranto to, bovilgat og ubevilgat ovgnrrk

' or rf bsnk.n llsrslt g.byr ,or rylhrltiivoLer

EndvlderE k3n b.nkgn ud.n v.r!€l ophcvr lln o€ [r!dn€r, hvl. llfl!.gst
r,l udcon€s tor irdivldu.l relslorfulgnlng Lorm at lrl€g ellsr .rr€31.

s) rtotr v.d d.d!n.
fl t.ger tasr ophold udcn for landcta ora^ser, h\,,1! dar lkkr pl torhlnd 6r trutte! 6h!b om lanaufiredhtefi ,o(satte

!MI[rE.
g) ril.ld3scror yilklr sftsh mad banken eller n8vn! I bar*em lorctningtb€lkqDbsr 'S0dan h.ndler Jtsks Sanl'.
hl har glv.l urlgtlg6 oplysnlngrr I to6hd0la8 mad llnattrssgn0t.

it lkt. h.r optyldt .ln! ,orplhtober I he.$od til B.!€dolum€nt.r E!€r kodllrhalln. For lle,arrdhra. til prlvlt
snveft,els6, kan ophaayrL. dog tor.t skc I d.g. .fier, !t rkrittfgt plk..v tErom €i rerdr tll .n a, lSnt.grrne pt
dln rl brnfrn acflad kandE adlaata,

,l tl. andr.t rlnc torhold vE!6nt0gl tll 6k3cle fo. blnken.

kl lor 66lsk.bs.! vsdkomm6nd. ophr..? vcd tullon m6d d rndal ssb*.b
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6I IYSKE BANK

Kautionserklaring

Aldrgng Helslogor
lGudon 552O3615
Slgtrfi
Slie 6

' b.nklna udgiher til vrretlgglEe .t sina hlorasser aorfl pamhav€r. lr6iundor .v.rnuGlt udlag til lorritrirEspremie

' Bn rt banl.D f.rtslt mlsllghok altrent , na? [n oO kradhrGr ogeleaa lil irdfrhba !o.h t lg. el mklgho],{.b..
MLlhhold.lre be'rgr.. .t helo d.t .lyldlg6 babb,

' bankarla lnkaaro- og Grgaomtostnimrr. togadgobyr rn.v. i tiltaH€ !t lln.l3^r.dt!!n3 mitlgiloldebc.

Anvrnd.be .t hdt.llrnF
Alh l.db€talra b€lob b.ug€s Lrlt l, Ei drtlc rrm. og provlsion og cLrl{rtt d !r dellr tortlldns .tdr.0 og oventrDl. O.nc
gddor ogsl Hrb, der .r indb€reli rt l.ulbnillcr rtor pa rndan mad" strnrnGr L! !llll6d! alkkcrh.dor.

/Endine !t ,.t Lr
V€d ranteEndringrr kln banl6n nedlEn. llhr forh.r. y&lssn pl vari.b€lr lonamedr ltn og kedlner, aa Lbotrdsn f!!thold.a,
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S IYSKE BANK

Kautionserklaring

Ald.ling HelsiJrggr
Xsurlon 55203 615
Sagsnr

Slde 7

fs&rn gl dl rt ll|dh. . ,.trltdoDlFr*rgo, m,v,
Lartugar eivlr t,.d lln undeBkrifi pl lIn -^,!dhatt.hn b.r*!n tuldiirgl dl hos lln$gara eventuclle rrvfudt€gntlablLr, at
rrkvi.Gr. p.riod.- og arsraorubbcr/&6opg.rel5a., bodg5ner og r.vlslo..prototolhr. t}. lndEnr.d. oply.diEar vil kl'l bltu bruOt

intanrt i bank.n.

Som 6elvskyldmrl.ullonisl: TII vlttE llgh€d om und3rsklftcna aglhod,
dll9dn€€ns rlgrbh.d og und6rakriv.roac

myrdlghGd:

("oo6
Sted 09 dsto

10
400
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LUNO ELM ER
SANDAGgR

Sikkerhedsstillelse

LAntaogre oo2?3'r-4476
070563-0,429
HeIailgsr

1
Atd.
Sile

AAB Blvagten 1 AIrs
govej 5
3100 gorDD.k

Cpr/ee-nr. I DO213't -1176

Carater Srorbjerg Skaarup
Srvej 5
3100 ltorDbrk

cDr/ae-nr, ; o7os63-o429

PaDCaat[lngen lfslge detLe dokrrneEt tjeDer tll sitkerhed for enhvcr forpllgtelae
eom llntager ved eg'en nedvirkea har eller mette fa overfor .ry6ke Banks afdellnger
oE datt€r8elBkabe, i Dannark 09 i udlandet.
Irnderteg8ede er gJort beteDdt ned og elklarer Elg iDdforatAet med, ac sikkerheda-
st.lllelaen dlfaltser a].lerede €tableret gEId,

Ejerpar.t€brev, pantenr 000308751, ejet af CarsLen Storbjerg Staarup
Al(Elvet er paDtsat for
eogag 070563-0,129 Caraten Storbl erg Skaarup
e.ogag O021t7-1476 AAB Elv-agten 1 Apg
engag 001568-8149 EI vagten A./s

3.000.000100 DXX 8l€d pant i rEcr.ar. 1O, IiORIIBBI BI, HORIIBII(
gdveJ 5, 3100 Horllbdc
naEgt opr. :

1. s19.0O0 DXf, fykredtt

P!ntaG*n.n. qrL're
Psm6trmlrE lorelagot .t ttidirn rd madtder tun f,eGor{g gErr.dlvllr lavaronde rI k!udon}, hd! da( hdgAs en 6Erlg sttale
hcaom.

Eenkons proto3ikkorlEd omfdte.lil .nhvc, tld dal. d6r t Ed.l i 6tGd6! ror det p6nt r$., ,rerurd.r torsli.lno.- og er.ttlningsaum.
.na. !.rrt 6t lr.o.dilare Eld.lg o9 lirrldrro. D.r !!mir. g-ld6r det plat !tto5 .lkr.l, lErundr. rsnt r, udbvtt.. tsgnlog.r.nig.
lEder, londsrklbt og lgiande, lsFlndlcgter. bonur of Svalorsfiringlpolic.r 6rrfi ordn6r6 aldr.o,
V.d psntslIt. alorpantebrov€ oml.tt r p.rrlornlngon rndll 6 ars torl.ldlE ranr.r. D!tt6 hlr don .ctsvlrlnLrg, 6t m!rcknum lor
t*.ksh6don I hdfiold dl d€rpsnt br.v.t 6ucc.!!lvl oplkrru.r nxd dan I clcrp.nt bravlt maurta ,cnte.ltr bcrlgnol !l erorpento-
br.\6t6 horrdrtol pr. &.

E .*.n: r.tthh.d.r og plht.r ..rn trnrh.v.r
Som pdrthav€r hr, bmk.n ret til ,t brugs 6Ik!.rot tl do 06,!!a.tt' atlatG, r! nEdbr&Eol& el lllrodE e||o.O.m6nter- 8.nlso h.r dog
lkta plgt t$ d.t. holler llk! I forhold fl m€ddobttor€r. kautbollter ellor OaruEtGra.

ForbaatEes

ol.mLl 5ollm la,o6&, I t.lt.r6

BILAG F
{-} IVSKE BANK

',i

I
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S tvsxr BANK

Slkkarhedsstillelse

LAnrrgere

Slds

oo2137-4476
070553 - 0129

2

V6d pantsetnlm at aktbr. anpart€. og !rld?6 ELmn6barendc oierundela i or..bkab lln b..*.n pl Orudlrg sa .trro alkllih.d8-
dok !l.nt mcd 3 bf,*dlge! volral meddda prttllattd6n, at b.nl€n midl.rddigl .n.kor tt u(by! tl.r t..anan og .nd.a
slErronlghoder, lndll bsnten g,v6r prntsanor€n m.ddoldss om, d nammeiottsn 1060 dlkomnor p.nlrcltaron. Dsnn. rot lot
bBnkso tll 6t rrdove 6temm.r6tton 6ttEa mrdd.lobo tll ponrsaatter€n g6lda., urnaot om ttammoltlLn u(hprhg.. Ef vadtEg6r,
hwlvntng, lktbnarovn or$komst atld st .nabt retagflrral.g. G.nrEm rEdd.l.b.n osgtr 9.tfi.tllt6ii tll b.riton. Som

dokunrontsllon ,or ltonxricretton rkal ber*cn ,romvlaa drtta aikk€rldllollkerdolun€m og 6n toF tl rnedd6lclaan,

tlrr b€nkon har prnt I l!!r eiendom oO l.laro han ba.rl6n lor lafltsgglr rognir|g delt4o i m.d.r ltgt .de ucag og arttlon, Banten a.
pa sadrhno ,n.da, b€rsttilEl lil d trstto bhd!.d. bosluE*{or pl plnlsattera vo9n6.

OlltnntrD 0r
Paituttar ltrl at ak! elvG b.r*an boakod om €ihwtt to.hold, .om hlr borwning ,o. bmkorr r.t ovri det plnLlrta. fr tttia p.nl-

lrtta, bl\ror balandt mod inbHd!€r tI auhb.ranlad.r. p.olLms€a, alalxbr.ol,.d.rgalr6r oe hncnde.

Fuld,n tt tfl batrlan
[,Ld !h undlralritr pl nsva,orrb dotum.d irE. p.nt rtLr br{..n ist tl !t b.u0p dlr tll€lct|gDlgE oplF 596r ,ru Dtrradn.
in.tirutl!.ne dl h.nlc.!. ogan bchlrdllng tf llntagr'r .ng.g.nrd.
Eanl(rn t6n pa pantaBita.. lregn. h6lt 6lLa dslvrbt irarEporro.. .lhr hittare ,ord,iEE oO v4rdbaplror. 3om & pa .l!vn. har-

rld.r gDldlbrrva med 611.. udsn pant rrt. Dalts g,raldor, rr.ruat oflr p.o$anarun !r 0lat kor*rra, tradt a lhrddion rtlor lignonds

Plnbitle.en a, trdlor.la.t rnod, .t dEnrlo luldn.gi rr tllEtral*€iig logitimrtioo I lorhold dl llrglvriin0grnyrdighedomo. NAr at
€iorpa otr6y a. handprnlaat, hor br.rt6r ,at fl ei givr dotta pal€ontE om, .r dat ryldlx ltbrc! I priorft6trordnrn lryknirBs.
par6gdr|g], ob. rt d€b !t p..not ml lJl,gt (.€lltrltlonlrat gnlnd.

Frld..te.r.br
BaaLn har rrt til .t roalls€rB d6 alrllcda !fttcrtr6dar. hvi. dir$ blriEar ale, truaa Edn itlop rl llld I pantolt va.d .aat tf
rndan lEaO. lndc'! bintan rrgE. rlrirr d tvuostg.relsa, slal den, madmlndr€ pdrtssueronr boprl er uirklndl, .ttBd 8 d.963
yrs€l v6d drb.LLt kav optordru donrp d .nl€n rt hdfti lln/Il€dltirr. elb, 6t dil6 vdarF4da aillarhsd, lom b€o*on kEr
godksrdo,
(h navnto varrol l6n doo lr.vle.a. hvis o.nclotrde tdg €. ncdvErdle[ lor rt utdga slsr b.grona..t trb. o.t, d.( .. p.nL.!, og

tivrd d.r tnha rrad6 i aEdd darlor, lsn ?!.llr.r.. pl den made, lom b..rton flrdrr hsnl€Emaralg. Dot llll 0€61 t*e vGd Lxld.r_

hldr{h. B-k6n vil el vidt mdht dvD pa.rfr8tt€(.n lol[ghad til rt t{o srl rE d den .s!fi!.riorrmldc, ram v*lgo.. Prr .

!.it tord.hg.r l.n hdddvss !t b.nksn. cll!filndan raxn (h aorfsldlr.

som pa.itaatter:

Cara erg skaarup

Herved bexreftea dateriDgen6 rigt lghed,
urderakritterne6 agthed og de forplig-
tedeB nrr,ndlghed:

EI]QJ 
'0$ 

6 U,rO ogD [. r] ra

-tt

EirarEtt rv
Sm H*grE r

I
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Xopi

Bfles ]
Thomas Schioldan Srrcnsen
Advokar (L)

ui3er*.td.lig tuidmryt,
tranrport og l6ndpentc?.t

i prioritering5prov.trtu

Side 1/3

27El 20 at

Banken har futdmagt fra undertegrede ti{ at foretage alte nodverdige forespfigsler hos aktuetle iealkreditinstitutter
Dear tithorende K-kode et
I forbindelse med dmne Enesag, har banken endvidere fuldrEgt fra undertegnede til at foretage alte nodvendiSe
udbetalinger for undeTtegnedes re8ning, herunder ogsA at indfri prioriteter som beskevet pe side 1/ 1 i dette
dokument og eventuelte andre haftetser, der mAtte hindre pantebrevets affnerkningsfri tyming.

Modg.?uti

EndMdere forptigter undertegnede sig tit at hotde ryske Bank skadeslos for ethvert belob, som banken matte komme til
at udrede som folge af en eventuet Barantisti ll€lse / deponering i forbindelse med hiemtagelse af [an.
Gebyr og provision beregnes i si tilf-lde efter bankens til enhver tid geldende bestemmetser. omkostningeme er for
tiden

1O.OOO,O0 kr. i geb), 1,5O% i garantiprovision. Garantiprovisionm opkreves forud for hvert kvartal og udSor min.
175,Oo k. / kvartal. Undetegnede er indforsteet med, at garantiprovisionen beregnes indtil Barantien er
titbageleveret.

Hvis banken ma indfri garantim, betales bankms hoieste udlansrente inkl. provision fra indfrietsesdagen.

1. KvitterinS fra Barantibegunstigede el titstrekkeligt grundlag for, at banken kan kreve det udlagte belob med
patagte renter, omkostninger mv. hos garantirekvirenten.

2. Belobet skal betales pA anfordring. Banken ei berettiget til at debitere betobet pe enhver konto, Barantirekvirenten
har i banken.

3. Banken kan endvidere foretage modregning i et hvilket som helst tit8odehavende, garantirekvirenten matte have
eler fa hos banken, herunder enhver af den afdetinger og datterselskaber i Danmark og i udlandet. I erhvervsforhold
kan modregning ske uanset om garantirekviientens krav mod banken er forfaldent.

4. Banken kan nlr som helst forlange ornstaende garantibetob deponeret som sikkerhed, selv om garantien pa det
piSetdende tidspunkt ikke er giort Batdende over for banken. Til opfytdelse af et sedant kav skat banken kunne
foretage debiterin8 og modregning som anfort foran i punkt 2 og 3.

5. Retssag kan uden henslm tit sagsgenstandens vardi antagges ved byretten i den retskreds den kontoforende
afdelin8 er beliggende i.

g,i ,YSKE BANK

,oumalnr./nrln

Ejendommen matr.nr. 1 ar Mordrup By, Mordrup - HigBende Bybiergvej 43, 3060 Espergarde
Hiemtagetse af forhands6n i forbindelse med nyt b)€geri .

Ltndr't!3tt dr Siycr hrrnr:d e/3 t!flc fartr rtggddda[3 trer.St 6f d ,tdnS. Ilrt udk!t.f' rt modt{e
q hrtE!frant rtr..Ss.r.otqgSoncq/arr&rpurmlfr:

Eocant scric/afd.vdura/bGhb ncalkr:dtlndhrt og UB*ypc
4.328.OOO,OODKK i9kedit, vai.rmte, refi nansiering og konverterbart 5,OO

Fuldnsgt

vllktr for modgarantl

tto24 505000 4240 040609 095(E)
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UigenftaldetiS fu ldmagt'
traruport og htndPantdd

i prioritcringsprwunu

side2/3

Undertegnede giver €ndvide.e banken transport tit sikkerhed i det restprovenu, der opstar i antedning af prionteringen

samt primer handpanteret i tanesagens obtigationer / tlneprovenu e[[er transport i p oriteringsprovenu, der mltte
tr€de i stedet for obligationer.

Transporten og handpanteretten tjener primrrt banken tit sikkerhed for atte udgifter, som banken har afhotdt i anted-

ning af prioriteringssagen, herunder renter, provision, omkosninger oE tignende oB demast til sikkerhed for e-nhvet

anderr forpligtetse, som undertegnede har elter senere fer over fol banken, herunder bankens afdelinget og datter'
selskaber i Danmark og i udlandet,

Transporten og handpanteretten anmetdes over for ovennevnte reatkeditinstitut / ter, idet bernErkes, at ftem-
s€ndetse af narv€rende tit realkeditinstituttet udgor denunciation iht. Galdsbrevstovens $ 31

Provenuet placeres pA sikringskonto /konti pantsat til lyske Bank ru. SoSo l4l4o93

Evt.obligationer placeres i sikkerhedsd€pot pantsat titlyske Bank nr

1. Pantesikkerheden omfatter ti I enhver tid det pantsattes afkast, herunder renter oB udbytte

2. Banken er berettiget, men ikke forpligtet, til - helter ikke i forhold til meddebitorer, kautionister elter pantsettere
at opp€bere frugter af de pantsatte effekter til nedbringets€ af det elter de sihede engagemmter.

3. LAntag€r og pantsetter skal omgae-nde giv€ banken meddeletse om ethvert forhotd, som har betydning for bankens
ret over det pantsatte. Dette geld€. eksempelvis, hvis De bliver bekendt med indkaldetse, til auktionsmoder,
proklamaer, ejendomsoverdragelser og lignende.

4. l-Antager og pantsetter giver ved sin underskrift pe narvarende banken iet til at anvende restgaldsoplysninger,
eierskifteberegning, konsekvensberegning af konve.tering samt ovrige verktojer i realkreditinstituttemes edb
systemer i bankens behandting af Entagers enga8ement.

Fyldc.Brrebc
Hvis bankeaE sikkerhed forringes eller trues som fotge af fald i vardien af stiltet pant etter en anden ersag, er banken
berettiget til abeatisere de stillede sikkerheder.
Inden banken tager skridt til fytdestgorelse, skal den, rnedmindre pantsetterens bopat er ubekendt, med 8 daSes
varsel ved anbefa[€t br€v opfordre denne tit ert€n at indfri En/kreditter, etler at stitle ydertigere sikkerhed, som banken
kan Bodke-nde.
Oet nevnte varsel kan do8 fraviges, hvis orngaende salg er nodvendigt for at undgA elter begiens€ et tab.
Det, der ei pantsat, og hvad der mAtte trade i stedet derfor, ka reatiseres pA den rnAde, som banken finder hensi8ts
rn€ssi8, ogsa ved underhandssatg. Der vil sa vidt muligt blive givet pantsEtteren leilighed tit at tage stitting til den
realisationsmlde som vel8es, ogsa under hensyntagen til pants-tterens interesse.
Pantsatte fordrinSer kan inddrives af banken, efterhAnden som de forfalder.

9jr IYsKE BAN K

franrpo* og titdD8ut t t

vllllr for pant rtlllct ef tAnta3:rt

Fto24 50SOOO a240 080609 0950a7
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Uig€"rksldclig fu ldmagt,
tran poil.rg hAndpcntc?et

i prioriteringsprovcnu

Side 3/3

undertegnede erktarer at have g€nnernlest foEnstA€ad€. l,rndertegnede har modtaget er kopi af dette dokument,
samt at have modtaget dokumentet "Fordele og ul€mper ved boligEn". I 6wigt hmvises til banken almindetiSe
fonetningsbetingetser "sadan handter Jyske Bar*", som undertegnede har faet udte\,€ret.

t dat5knt(6).icrlk be,/.at8€r
Carsten Skaarup for AAB Etvagten 1 ApS

ril vitterllSh.d

gi IYSKE BANK

urdrr*rlft
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LUND ELM ER
SANDAGE}I

BILAG K

Ulgcnlald.llg fr rldrnagt,
E nsport oi hlndpanteret

i prioritcrtrgsFovelu

SidE 1/3

g,i. IYSKE BAN K

,oumalff;/navn

Etddomrnen marr.nr. 1 ar Mordrup By, MCrdrup - betiSg€nde q/Ojergiei 43, 3060 EsleBErde
Hjemtagelse af forh;turddAn I forbindets€ rEd Tryt bltgsl
tfn{rirt.,8rl.d. gli.'llrtEdl/5flr*.rrrik d8lnl.rlddlt tutdtnrstril* rorLtlg! Bnotudbct lt, atnodt i,G
og kritt f,clor. * qt taa[s". oblhrdorLr.gtlGuir lltt Fotrmil]filgp
V.lut /b.lrb B.dlc..f itinitirl.t og lltr.qD. Plocqrt stle/afd.
Dl$ 4.3 .o0o,o0 vat.rente, og 5,00

U4,^

27E120

w- 9.3C$.Cgs \)2t,e c.l I , '<,a\dnl P65'r;$5L.'.?
OIC^ kr

rul&n:8t

Banken har fuldmagt hd unilertcsrEde lil at foretag€ alte ntdvEndige foresptrgsl,er hos aktuelt€
Den tllhorende x-koda et
r forblndelse med ddnie lenesag, har banken endvidere futdmagt fra undeateenede til at foretaBe alle nodvendige
udbetaliryer for undeifegnedes re8nilr8, herunder ogsA at fndfti prior*et€r som b€slrer,/et p6 side 1 /1 i dette
dd ment 08 eventuelle andre hEftelser, dermiitte hindr€ pantebiEvets anmerkningsfri l)Ening.

Endvldere folpllgtef undertegneda slg til at holde Drste Bank 6Ladeslas tor sthwrt betob, som banlen matte korn ne til
at udrcde iom fdlge af en eventuel garantistllet6e/depon6ring I torbinddse m6d hiemtateGs af lin.
Gebj,r og provislon beregnes i 3l titfalde efter baikams tit enht er tld g*ldearde bestemmetset. (imkostnlnSeme er for
tlden

lo,fixr,oo kI. i gebyr l.'sox i garantlpro\rlslon. garairtlprovlslonpn opkrerres forud for h\rert kvartal o8 udgor mlrL
i75 po k- /kvartal. Undertegnede er indforstaet nE4 at garenttp.orrlsionen beregne. indtil gatantren €t
titbageleveret.

l lvis bank€n mi lrdfri garantien, betales bankens l Jeste udttnsrente lnld. plovislon ha indfrlelsesda8en.

vilkir fc nrodgarenti

1: (vittering lra garantibegunstlBede er tilsttEl*eligt grundlag for, at banken kan kreve det udtagte belob med
pitagte ienter, omkostnlnger mv. hoe garantlrekvlrenten.

2. Bdcb€t skat betal€s pe anfordring. Eanker er berettiget tit at debiterc belrbe! pA enhlrer konlo, garantlr.kvirqrten
har i bankm.

3- Bant€at kan €ndvidere foretage inodr(€ning i et hvilket sonr helst tilg*ha\rende. Sarantirdoirente[ mAtte have

etter G hos banken, tlerundsr erhver af den afdellnge, gg datterseldaaber I ctanmart og I udlandet. I erhvervsfothold
kan rrodre8niht ske uarset om SarahtlteMra'ntens k av mod banken er forfaldenL

4. Banken kan ner som helst fortange omstaende garantlbetob deponeret som sikkerhed, setv om garanti€n Ptr det
pageldende tldspunlt ikke er gjort gatdende orrer for bank€n, Tit opfldelse dl et sidant krav stal banlen kunne
foretaae debiterlng og modregning som anfurt foian i punkt 2 oe 3.

S. Retssag kan uden hEnsyn tit sagsgenstaDdeBs vardi anlegges ved byretten I den retslteds den kontofrtende
ardeling et betiggendP i.

fEo24 5(,50 00 3240 oao609 095047

tllodSannti
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gi IYSKE BAN(

Uigenkeldefig fu l&nagt,
ttanrport o8 hAndpdl !rct

I prlorlterlngsprovenu

Side 2t 3

Trafispo?t o8 hAndp.ntr.t
lrnd€rtegncdc glv€I endidete banken transport til st<kerhed i det restprownu, der opstA: i entedning af prioriteringen
sarrt prirYner Mndpantere! i tinesageru ouigan'ons/lin€povenu elter kellsport i prioriteringspro\r€nu, der rndtt€
trade i stedet for obtlgaumer.

Transporten og Mrdpanter.tt€n tierur primart banken til slkkE-rhed foI alle udgifter, som bankeo har arholdt I anled-
nlng at pnlorlteringssag€r\ tlgrunder re-nter, piovislon, ornkosnlnger og Lignerde og demEst til siklerhed for snhve,
andm fordl8telse, som undertegnede har el.ler smere flr over for bankerL herunder bankerE atd.lllnger og datter-
seLskaber i Danmarl og i udtandeL

Transporten og hAndpantdltten anm€ld€s ovcr for orrenriemtc tealkedidnstitut / ter, idet bem4rles, at frem-
send€lse af nErvErendo tll realk edltjnstttuttet udgtr denunciati(a iht, Geldsbrevslovens S31.

Prownuet placeres pl silrlo8skolto/konti pantsat til Jysk€ Bank ru. soso1414os3

Errt.obligatlotrer ptacer€s i sikkeftedsdepot pantsat tia tyske Bank nr,

vllldr fo'p.nt.dlbc d ll*ryer

1. PanteslkkcrhedeR ornfatt€r ttl enhver tid det pantsattcs alkast, ire under rcrrtrr oB udb),tte.

2. Banken Er bsettiSat, men Ikke forpligtet tit - tEtler lkkr i foftold tit nEd&bltorer, kdutionister elter pants+tlere -
at ofipcbere frwter ef de pantsatt€ effekter tt nedhingelse af dst €lt€r de sikr€do engagemeder.

3. Lentag€r 08 pantsitter slal omgAende give bankm meddetEi.i€ on ethlrert fdhgld, som har betydnlng lot bad(ens
ret o\rer dEt pantEalte. Dettc gelder ekssnpelvls, hvk De btiver tEkeftdtmed hdkaldetser tit ariltionsrnodcr,
ploldam.eEr, sicndomsovetdt8gelser og liSnmde.

,t tAnteger og parits*ttg giver ved sin underskrifr pa nanrarende bar*er re t til at anvendc rcstS€eldsopllrsnlnger,
ejerstiftebaegning, kons€tvensberegning af kdrvettErirg sarnt awige vefkMer i realkreditlnsdtu$€mes edb-
s)rst€rlllr I bar*ars behaldling af Enta8ers engegernent.

ryu6Brrdr.
}lvis bankens siklerhed fffringes elter t u€s som frl8e af fdd I !,Erdien af strllet pant elter en andrn Arsa8, er banken
berettiget tll atreatlsere de stillede sikkerheder.
Inden banken tager slridt tl fyldestgorels€, skal dm, mednindie pantsatterens bopal er ubekendt, med I dag€s
r.atsel wd anbefalet brev opiordre d€nne tll entcn at indlrl tArr/keditter, eller at stille yderligere sikkerhed, som bank€n
kan godkende.
Det nEvnie Ers€l katr dog ,raviges, hvis oflEeclrde saE er ncdverldigt for at indgr. etter begr€nse et !ab.
Det, der er pantsat, og ht/ad der mAtt tradE i sHet derfor, k.n r€aliseaes pa den made, Eom banken ainder hensiSts-
mEssig, o(,al ved und6rhandssalg. Der vit i vidt mullgt Hi\re givet pahtsaitterer lejlEhedtil * tage stilting til den
realisatlor6m*16 som velgcs, ogsi undsr hensyntagen ti L pantsett€rens interesse,
Pantsatte fordringer kan tnddri\€s af banken. efte*lAnden som de fortatd€r.

FEO2. 505000 az.O ($0609 0950!7
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Ulgcr*aldElig fu ldrllrst,
trarrFrt 08 hindpf,ntGret

i Fioritcrlngsprovelu
side3/3

rxddft
uhdertegn€de erl,lErer at harrs gennem(Est foransteende. Undartegn€de har modtaget an kopi af deue dokument,
samt at havr Etodtaget dokumentet "Fordele qg utemper ved boliglAn' , I ovrlgt
forrehingsbetin8etser "sadan handler ryske Bank", som und€rte8nede har fAet

heriviscs tlt banken almirdelige
udleveret-

]' Aps

/o -dg'
&

EOza 5050oo 62aO 060609 095047

g; IYsKE BAN K
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g;. IYS KE BAN K

Aftala om prlorlterlng./
ompdcitcring/konvertff ing

Side!12

sictlu)i,alalgct rf ejenarnunen

AAB El\/sgt€n l ApS
Sa(rJ 5
3rOO lhrS6d(

Matr.nr. 1AR Mordnip By, Mrr&lrp
B€tiS8enhed BybierS\rei 43, 3060 EspergE de

M\,/okat
Trlefon

Magler
T€lefon

ennnalrsrr pf mine yr8n! d @g! fiilriiC- f,rnlcrdq F&fi+lt l oe.rrrrru Gjcttdotn

@nAihgt ,t Rastpr. Xur.-
dldng vdute/b.lrb

0po
0,o0
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

I.dhietssrl att ca,

E\rentuelle restancer sarnt shrtdige aldrag og refller Giden ddsta tcrmin skat o8s'l betales.
De indfrietsesvlllAr der getder for llnene fremgfu af det enkette tlnedotument/pantebtev.

FEO2r 505000 AIaO 060609 09504)

tlml-
rrtng

I

I
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Aftale orn prlorltodng/
ompricitaring/kornmtcring

Side Al2

gankar bcihsd.rdGrrL.rtsrt rtlgcrdr4r. lln

v.td./bdrb n .l&r.dthrtibt tiiEtlrDe XUIF
slLrkrg

ilinimut|rdorr.
vcd konvrtrting

Dkk 432aOOO,OO )rlr€dit Reatkredit oH.lAn 4.199,699

VGd forylrlrrlEi tll hrrss rGttti
,€g givE bankEn iuldnagl tll et e€nnetnfore konvertqringsn under torudsEtlir€ af, at tursspand€lt mellem
ovennevnt€ nuvtsrc le lin o8 ftemtidiBe n)€ lan er minimum kurSpoinL
DeruE fulatnagt er E-ldeade 1 & fra underdcittEns dato og kin frE kundens side skdftllgt opstges med 3 ugets valset.

vcd torE?trnlo8 g.nar.lt
Ildlem wderteSnede 08 l)rske Bar* s de. €nighed om, et banlcn skal fols ge at gnnernfrre konvertering n t
minimum-kurs/ - kuEspard er niet. Det skal do8 precrseres, at banlen fral4gBcr sig cthvE-rt ansvar, hvis
ko.nverteri€en-uansetfusag-ikteB€rnemfrrestllnEvntekurs/lolrsspendo€undladets€nvilpiftrekund€ndtab/
mariglende gevinst.

leg anrnailer bsnl€n om 3t afMde alte omki,strlnge, i forbinddse rled Etonltedna€n /omp?loni teringen/
konwyteringen" rA som tinElFning6atgift og tinBtysningscrnkostrhger, in&hid rnJn,, og ,e8 indestii tot d€deslos
titbagebetaling d ethwt bettb, banken i anbdning sf ekspeditlonEn mAtte udlegge. Provefliet af det / dc nye Hn
lndrettes pl sihingskonto, der psnts@ttes til, hnkcn ,vf. den argtlne uigEnkaldetlsg fuldrEgt 08 trartTort I

PIqrvenUet.

Salrioen eftq €ndt omPrioritsring bcdes rcgrrleret over kontoN. 5o5O 1354L-1

Jeg er bek€ndt med de stattcrnessl8q konsekwrcs af ii.n valgtr tintyfr€. semt at hat/e rEdta8gt dokumentet

"Fordele og ut6npcrved boliglAn".

ly'f z.a7.
skaarup for AAB EtvaSten 1 ApS

rEo2a 5050 00 al't(, oBocog 09504,
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAC Z

sBmtykk€- og gErantiar&lering
Nykredlt

Bc.Elkredltldn

lysl€ Bank A/ S anrnoder hermed om, st Nykedlt A/5
ud*eder et Enetltbud tlt tolgende kunde

AAB Ell,agter l Aps
Sovej S
31Oo HombEk

Nt krldits lirndomsff.
PI€arantlnr,

med pant i rnat .nr. /eJerlav/sogn
1{l{ordrup By. Mdrdrup

oplymin8 om garantistlllelse m.v.

le8/vl er bekendt med, at ryske Bank A/s ved udbetallng af ovmnavrtE tfu sdller e-n srrllg tabsgaranti overfor
Nykredlt A/S, og at lyske Eank A/S vlt modtage m horcr€aing for llnefonnidting 08 denne garaltlstiltds€, hvls
storetsE eftsr anmodnlng oplys€s af ryEke Bank A/s.leg/vi Ml ikke btlve opkevet bctatlng for dennr 8a!anti, oE
betallnSen af Barantien er siledes alefle et forhold mellem )'lykedlt A /5 og Jyske Bank A / S,

Hvis lyske Bank A / s I forblnd€tse med rnisllghold€l5E lf lin€t b€talar beldb i hsnhDtd til BaranHen, indEede, !ysk! Bank
A/s i Hlsvarerde omfang I Nykedit A/s's ?€ttl8h.der, rAycl pant€r€ttlSheder som d€n personllB€ fordring,

samBkke til udvsLsling Ef oply6ninSer

Da sagsbehandungerr af mlt realkedlttAn ske, gennem.lysk6 Bank A/S, glver ieg sarntykke Hl, at der tlt bru8 for
lfuEsaBens vurdedng og efterfolgende adn$nlsbatlon vldereglv€s olymlnger herom mdlem ,yske Eank A/5 oB
Nykedi! A/s. Tll brug for den ldberde kundebet mhg, radglvnlng, admlnistratlon og keditwrderinE kan udveksles
oplysnlnger mellem Nykredlt A/5, Nyhedlt OEtlftems Forsll(rlng A/s 08 NykEdit Eanl A/5. samtl/,|&et omfatter tllllgc
de optymlnger, som de ovennEvnte selskaber eftlrful8ende bliver b€kendt med.

Samtykket omfatter lkk€ oplysnlnger om helbredsforhol4 strafbare forhold og andr6 rent privat€ forhold.

OvEnni€vnte tlltredes $5 .IYSKE BANK
l, L. Tvedesve.l 7
3000 H6l6lngor

89891800o
'b

ill,;::1::':i-r:ll*r 'jiiir.!

AAB l ApS
Carsten Sk.arup

X.nBllpnrfi lrr*.$nk

tt213t06,06

Ei JYSKE BANK

Undelrkrift
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG AKautlonserkladng
(Selvskyldner, hele lSnet)

Gn: kr.4.328,000,00 Liintype:

Obllgluonsrcnte: var.96 Argang

Uaflyst nedbragt tll kr 4,328.000,00

eFndomgrr. 13,14714

l.l.E nr. t ar
Mlrdrup Ey, lrd.up
gd, adr. Eybr.revd 43, 3050

@cagr.de
Dlbrbr AA6 ELVAGIE!| 

'. 
ApS

(undur. t325437

obl. lin
2019 Serle 21El aftellng

Kundenr. 046818547
LJndertegnede:
CPR /CVR-nr.
Adrcsse

l,J nde rtegnede:
CPR/CVR-nr,
Adresse

carsten O Skaarup
0705630429
S6veJ 5
3100 Hornb.ek

El Vagten A,/S

15688149
SEvd 5
31o0 Hornbak

Kundenr. 48059627

lndestEr heNed som selvslryldnerkautlonlst for alle betallnger I henhold tll oven-
navnte ltn.

Selvslryldnerkauuonen omfattlr endvldere alle betallnger, der cr afledt ved Endtlng
af lSneforholdct som fElge af omlegnlngcr, herund6r andrlng af valuta, rentesats,
labetld og afdragspronL

Nykedlt krn uden krutlonlstens samtytke bevllge hmstand med betsllng af ydel-
ser, dog skal r€tsforfolgnlng vare plbegyndt lnden for da I tlnglysnlngslovens 5 40
Fastsate frlster.

Nyl(redlt kan endvldere uden kautlonlstens samtykke m€ddsle EccEpt tll, at lEn med
bedrr prlorltet end det kauuonsslk.de lEn omlagges.

Nykredlt rr lkke turpllgtet Ul, ftr der refres krdv mod kautlonlsten, at reallsere
den/de af debltor eller andre stlllede slkk rhed(€r).
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Jeglvl er bekendt med, at Ulbagebetallngen af lSnet sker I overensstemmelse med
de regler og vllk5r, der tll enhver tld er fastsat I NykredlE vedtagter og liinevllk5r,

Kautlonen bortfalder ved debltorsklftB.

oarot ty'V o !
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Orl€ntarlng om kautlon og denneE ,etavirknhger

L tndlednlng
PEEgclse at en kautlonsforpllgtdso medtorer, at kaudqnlst€n hdBsdr for lEntag€rs betallngs-
torpllgtelser pE l5n, der kau0oneres for. Hvls lintagBr tkkE kan betBle de yd.lser, dEr forfdlder
pt l:n.t, vll kauuontst€n var6 forpllgtst tll at brtal€. ISntagerE mEnglend. betallng berctug€r

Nykredlt dl at opille hGb llnst, 6iled€5 at heh gElden ar ffaldln ul bebllng. tulllettg
sker. sksl kaudonlsten beillE h.l. beloblt Som rcgel opsiger Nykredlt dop lk*e !t lln tuld
lMfrlalsc fgr d€n pantsatte er€ndom er s@t reall3ereL Drt tldspunlt, hvor der kan ltttes krlv
mod k utlmlEten Eftanger dog af, hvllken qp. k utonstorpllgtdss der plbges,ltr. nedenlor
under pkt. 2.

2. Kautlonrtyper
A. SrlvrkyldrarkEudo D

sElvskyldnerkludon €rden mest almhdellge kEu(onsiom. Ved s6lvdqldnerlGutlon kan der
rettes krav mod kaudonlsten stslks efter, at ltntager lkk€ hsr opfyldt sh bcbllngsfbrpllgtelse,
f.ek. undladt !t b€blc €n temlffiyd€b!. ilykredlt s IkI! forpllgtlt tll at rGallr*€ drn pant-

sattc ctsndom cller fotctsgc rctdufglgnl'lg mod lEntagBr, frr der 
'rfrs5 

hav mod kautlonl-
sten. Normalt vll Nykrudlt dog hlv8 srgt 8t fB en ordnlng med lSntlger, Er kEutlonlrtrn an-

modes om at betale de manglende belob.

B. SlmDCl krutlon
Ved stmpel kautlon sk t ykredlt .eElller€ den pEntsatre ejendom, som liniager elcr. N5r dct
her€fter er konstateret, at EDEger lkkr kao betll€ 09 pantct lkkr kan d-kka dlEodlhavcn-
det, kar Nykrcdlt 8tkEvr kauuonlsten for dct r.Etlrend. tllgod6h.vend..

C. Tabskautlon
Ved Ebskauuon skal Nykredlt have realls6rat all. sltl(eIheder. der cr stlllet for det p5gElden-

de l8n og hav6 scot fyldlstgor€lss hos ltntsger. lrr der kan rettes krav mod kluuonlsteo. Pt
dettr tldspunkt kan kautlonlsten aikrrveE Nykedlts restllgodehEvende.

3, Eegren8nlnger I kautlonlgtens forpllgtelse
.A. Klutlonsforpllgtelsen kan brln ns€r tll .t anglv.t bllrb, f.ekr, kr. 1o0.00o, sclv om det
lEn der kaudoneres for !r betydellgt stEn!. Hvls kautlonen bEgEnses tll et bestemt belob,
kan kauUonlst€n h6jst komme Ul at beEle dette med UllEg Ef renter tra tldspunktet, kravet
rejscs over fur kEutlonlsten.

,. K.uuonsforpllqt€lsen ksn ogsa begranses dl en bestemt del af ltnet, f.rks, galdlfl m€F
lem kr, 2oo.ooo og kr, 3qr,ooo pl ltnet. Hvls ltnct I ekemplet nedbrlng4 Ul en grld under
kr, 300.000, f.eks, kL 270,000, kan kautlonlstefl kun komme tll Et betale kr. 70.000 tlllagt
renter.

4. Slkkerhsdcr for lgnBt
Hvh en kautlorlst lndfrler et kautloflsslkrct liln lndtr.Eder hln I ykEdlts pgnt I ej€ndommrn,
d,v,5. kautlontitcn overtrger Nykrcdlts ret{gheder over tor llnbg€r. l'lEr kEutlon.Il er be-
grani.t Ul et bcstemt brlrb som nevnt under pkt. 3.A, gElder dete dog kun, hvk hele llnll
er lndfrl€t

5. KEutlonlstens kr.v ov€r for lertag€r
Nt. en kludonlrt har baElt 6t belrb tll Nykr€dlt, k8n lEutlontsten rcte kr.v mod ISnbgGL
Om l3nbg€r lan bebl€ deth belrb afhangerst d6 konkEte forhold, men I !n rEt*€ t fEld!
vll Entager lkka kunrE ud.ede bdrbeL

5, Yderllgor€ oplysnlnger
DB kan fg ydertlgere oplysnlrlger om lndholdet at kaudonslorplgblsen hos Nykrcdtt

I

I

I

I

1

I

I

I
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BILAG U

Reflnansierings.ftalq

Hovedstol: kr. 4.328,000

Und€rtegnede og Nykredlt Realkredlt A/S (herefter "Nykredlf') har aftalt frlgende om ltnets
reflnansterlng og rcntcr€gulerlng. Aftaten supplerer pantebrevets bestemmeber om "Reflnaoslarlngu
09 "Betallnger pt ltnrl'.

Er der uoverensstemmelse mellem denne aftale og pantebreveta bestemmolser, g:elder denne aftale.

RenteregulErlng
Rentesatsen regulsres hvert halve 3r med udgangspunkt I Natlonalbsnkens dagltgt noterede
6-mtnedcrc clbor rentesats (Copenhagen lnterBank Offured Rate) den 5, sldste bankdEg I

henholdsvls Junl 09 d€cember, Clbor ren!€satsen den pggeldende bankdag tlll-998s O,OOO0

procentpolnt og ganges derefter med 355/360 som frlge af forskslla I renteblregnlngsmetoder.
Rentesatsen vll tra 1, Januar 09 1, Jull vare lBnets rente for dr cftlrf6lgenda 6 mEneder. Llnets rente
beregne Ef Nykedlt med blndcnde vlrknlng for lEnt€gcr.

Nykredlt kan ved lSnets raflnanslerlng med vlrknlng fra den 1. januar 2ol9 og ved d6 evt.
efterfrlgende rcflnanslednger bsregne lencB rents ud fra andrc m8neder og pt andre bankdage end
de anglvet I pantebrevet. Llgeledes kan Nykredlt fastsatte lEn.ts rente med udgangspunkt I clbor
renten ssmt tlllag pt en glven bankdag. Nykredlt kan endvld€r€ andre renterEgulerlngsfrekvens (l
antal mtncder),

En andrlng bllver meddelt lSntager senest to mtneder For dennr trader I kraft,
Rqfinanslarlng
LAnet er et obllgatlonslSn, der er baseret pt obllgatloner med udlrb pr. 31. decEmber 2018. Pr, denne
dato skal ltnet reflnansleres v€d salg af ny6 obllgauon€r, som Nykedlt kan fastsette vllkEr for og

lrbeud pg, Nykredlt ken herunder fastsatt€ kuponrente og tlllEgget tll rentssatsen, og at
reflnanslsrlng sker ved salg af obllgatlon€r Ul en kurs, der er llg med eller overstlger kurs parl.

Seflest 2 menedEr Frr rsflnanslerlngstldspuflktot vll lEntager bllvE lnformeret om reflnanslerlngen,
dens forl6b, tldsfrlster, vllkSr og evenurella mullghedar for valg af reflnanslerlngsobllgatlon mv.
Reagerer lgntagrr lkke herps, vll Nykredlt rennanslera ltnEt ved salg af nye varlabelt fonented€
obllgauoner med vllktr og lobetld, som er f.stsat af Nykradtt,

Nykredlt kan endvldere beslutte, at retlnanslerlngen skalske med kortere eller lengere mellemrum

AAB ELVAGTEN 1 ApS
sgvej 5
31oo HornbPk

Dit

EJ.ndonirnr.

ll.lr. .
Elal.v
gdlrr.r$rd

20. , ?008

r:r{a7tt 0z

tx
Hr*up !r, ilEdnrp
Bybj.rI,d,t3
!05! E Iq.rC€
05rrlia!?

,ly*rdll
Soarr! .rarnblrlsr,r!, 4
!t@ lllhird
,u. (5it!6
Lr.t ttsllot

U2

fi r_uNo
l.]-^ I ELMER
I r- , SANDAGER
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end tsnglvet I pa,rtebrevet, ttntager vll I glvet fald fI meddeletse herom senest 2 mEnedcr frr hveIl
reflnanslerlngstldspunkt. Ved andrlng af renteberegnlngsmetode kan Nykredlt €ndvlderr Endre
brrken 365/350,

Nykredlt kan opkneve qebyr, kurtege og foretage kursfradrag som betallng for reflnansledngen. Der
henvlses tll Nykredlts prlsllst€,

Atdtagsprofll
LEnet afdrages som et annulteEten.

Der kan lndtll vldere kun etableres afdragsfrlhed ved lgnets udbetallng Ell€r ved reflnanslerlng af
lEnet uanset pantebrevets bestemmelser herom, En even el adgang tll aroragsfrlhed fremgEr af
lSn6tllbuddet,

E erskift€
salges den bel8nte eJendom, er det en forudsatnlng lor galdsovertagelse tll k6ber - og dermed
salgers frlgrrelss ts6 galdsansvaret - at k ber tlltrader en llgneode Rcllnansl6rlngsaftale for l8net.

,Endrlng at aftal€n
Denne aftsle galder hele l8nets lrbetld, st langa der lkke ken tllbydes ny aftale I forblndelsE med en

reflnanslerlng.

Pa ntebrevets vllkAr
Ltntager erklErer slg lndforstEet med, at denne aftale - der lkke tlnglyses - afulgBr fra det tlnglyste
pantebrevs sarllge bsstemmelser om "Reflnanslerlng" og "Betallnqer p3 lEnetu. Dette lndebarer. at
denne aftale har forrang for dlsse pantebrevsbestemmelser, Panteb.eveta ,vrlge vllktr galder fortsat,

/"/+ o6
Dato

2/2
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAC ii NykreditUDEEIALING AF tAN

4328.000 Renlcpd.: var

HovEdnol clro; -,..,, RenEFrt:

Hvlr udbeEllng gnd(er I ander rEnt€pro.€nt, antsE! dErlnE:

Ald. _ /

Atd. . /

g.ndom!rr.: 194471402-

qcr otlr1rr'ttB8R{r.: 21n/2*A4I
untyplr 4lJA-Ir:YqlqD!9 .. . -

t dbablc3l h.tllt{ylae s v.ke[(UE

Llr,,Ero'llxg uDoEr lr,AtEolsr

(Udbeu!*hurtls*mrltgu

I fl udb€hllnE rbl lfvente n-rrEre beiksd.

,{Er ofigiEJ ArnEci/Er sALEDlsr

Aftr. sElgEiafNykrdL ovrdqlstlvPko o

n Obffg,tbnrCglt nrEgn€r I rlEck t[ latlrgcr

(kun wd udbltillry I k ,)

Ll OblhtlcrCgat atugnlr tll pGrE.&lttut

l(otdohawr

Uln I tr.!

lG offi Br& .

Lan I aulo:

_ 
l6lut lofllonr. R.g,nr,

I Ll obfgauqE rE ovtrf6.!5 til

Konlohat.a \6lsr

' VFLontqr. Co-l&nt
! [ ou6dtonerru o,qfae I nylrPtorb

: CPRlc\/knr.
Ii Nr
I u,.o
:Ey
i E Fn n dlgr rsrlblbb mv.ldoes crycrfrrr tl
I

: fonloo.. Reg.nt

to/7- og

t6

ruLDMAcrnL rrl{uDlE Auric

, LAn€t .n*.! udbetalt til

Navn Jyske Bank

AdE5se lLlggeEf ,9110-89!slngqr-_ _

Reg. nr. 6oso \t{\L{ Oqz _ (hvk pEnqelnstilut)

m d.r har tuUmagt tI at modt go bEbblt

i [Z dfi !l t[uarTons€t bllob.t

ca|llMTl€ltl(LrEnlilcnI wxnEDr

i UdrrklalE gEr&terer sorn rolrEHdnql nhnBt tor,

: Xotpeotebrurt ar elhr udln uEdlst oDhold vll blrw
r vtrdla,r'* 

ul ttngl}rl*ng' stprndtEttll $rGit rrlEt r{ blhE lndl.ltiret d
' ilyiqcdlt I slldellg dnglyd r.rd, oS
' ot Gv.rtuelle tttsll|rE*nlng€r, som !,ly*rEdlt lkke

' bnlc .Dlqr, vll t llv. annullsEt,

| [-J ot fotgende ntranmefinlnqe. vl bltu. rnnullent
nr.

i (dt rdbetaEngrbetlngdsernr tu l&ra vll btre opfyklt

, Hvlt dc altry*rda turhou kke u opfyldl lnden 6 mlalder
tn &to, v Ln€t omgaEde UlvE Indfiist nar ttlykEdit
ffitElt€, nlodolng hercrn

ittoDlllsqr|t llnlor: -';r. '
, f{GnnU lfelga srrllg rftrl. mld Ny*rsdl!

iflt/hdegElrldr.Ak
L) Pantobrev vrdagqes

i l: I Andt odyrfirfrarhd pl hdqEidm

I lriiodllodno af lrnlll-

-l

Dato

213?Y/?6
i *, .\'5.4!!' ted n"g.,. S5o

' cPvcln-m

cv8ri l2?l 924,

rl

, :.nr!,.)*:L l.l4ns.rfl 1
. t .._.itt 

.- _...,-,i

' 
Ltnt ee(e): $q-qtu-9Clgll iEg-- 

.

, Mabrr.: UElglqrlP.bv, MgUgP--.. .. - .

I Hovldnolk:

! flUdf€tdl€5 trelgG F.dllr$fulo pr, 

-

i

I
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CPR-N,t 27374476 CPR-nr. Elendomsnr.: 1344714
Lgntager; AAB ELVAGTEN I ApS
Ejendommens matr.nr.: l AR Mrrdrup Byr Mrrdrup
Elendommens bellsEenhed: Byblersvel 43
Lgnebel6b DKK: 4,328.000

Gafantl for forhAndsltn
t anlednlng af, at tlykredlt har bevllget forhanddEn I ovennavnte ejendom, afglver
undertcgned€ ftlgende g a rantlerklarlng:

Vl garanterer, lndtll ltnet overgSr tll endellgt len som selvskyldne*auuonlst, for

at forpllgtelseme lfrlge pantebrevet opfyldes,
eventuetle fodaldne termlnsydelser pl l8n hos Nykedlt I ssmme ajendom
betEles, og
eventuel beEmmet tvangs8uldlon begaret pE grundlag af lkke beblte
ydelser pB

foEnstgende retugheder afuargec.
lSneprovenuet kun frlglves I rater Ul ltntager I det omfang, der
sker fardlggorelse af byggerlet,

at

at

Endvld.rE garenterer vl som selvslqldrerkautlonlst for linets lndfrlclse helt eller
delvlst, nAr Nykedlt fremsEttar anmodnlng herom,

at

hvls

hvls
hvls

E hvts

El hvts

E hvts

pantebrevet lkke lnden 6 mtneder efter lenets udbetallng er lndleveret tll
Nykredlt I endellg tlnglyst stand uden prarudlcerende retsanmErknlnger,
eller
byggerlet lkke er ptbegyndt lnden 6 mtngder fra dato, eller
det lkk€ lnden 2 iir fra l8neB udbetallng godEtres, at byggearb€Jdemc er
BEluttet pi lovllg vls, eller
ejendommen efter fuldf6rElsen lkke frembyder den efter Nykredlts vurde-
rlng fornrdne slkkerhed under hensyntagcn tll de lSnegrarser, der var
gEldende pt t budstldspunldet, o9 de vllk8r, der var lndeholdt ltllbudet,
og tllllge - hvls afkrydset:
lSntager lkke lnden 6 mEneder eftcr lBnets udbetallng har opnBet endellq
Unglyst adkomst pE grunden.
lintegar lkke lnden 5 mtneder eftcr ltnets udbetallng har opnget bygge-
og/eller lgangs:etnlngstllladelse.
de vllkEr, der er tusEat I lSnetllbuddet lkkr er opfyldt.

Garantlen kan opslges af os med 3 mlnederc varcel, og I st fald garanterer vl som
selvstqyldne*autlonkter for, at lSnet lnden denne ftlst vll bllve lndtrleL

Garantlrn omf.tter ev.htuclh restancer p3 lSnet og ssmulge omkostnlng€r som
Nykredlt p6Erls I fodlndels. med cn retsfurfrlgnlng mod prntet eller l8net, eller I

forblndelss mrd lndttlelse af ltnet,

som garantlstlller:
:'.t4 ,i t:t '' "

Garantlen frlglvet den:

,Dato, Rmanavn od Lnderskllter
5/'^-aq

oato, stempel oE undersklft

hvls

I
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AAB Elvagten 1 ApS
Salyiej 5
3100 Hornbæk
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Valutaservice

Vestergade 8-16

DK-8600 Sllkebovg
Telefon 89 89 89 89

Telefax 89 89 73 38

www.jyskebank.dk

Ref . WO15776999

Dato 15.07.2008 Side 1 / 5

Bekræfteløe af Renteswapi nx. WO15776

Dette er e'n bekræftelse på en renteswap mellem kunden og banken om at bytte
betalinger i samme valuta.

Aftalens parter

AAB Elvagten 1 ApS
SØvej 5
3100 Hornbæk

herefter benævnt kunden

accepte'rer herved at betale en fast rente i DKK rnod at modtage en
variabel rente i DKK.

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 S:ilkeborg

herefter benaivnt banken

accepterer herved at betale en variabel rente i DKK mod at modtage en
fast rente i DKK.

Datoer for swaphandlen.

handelsdato 15.07.2008
s5artdato 30 . :!2 . 2008
Slutdato 29 . 12 . 2028

handelssted : OTC

l-la'ndlen ev gennemfJrt med Jyske Bank som modpart.

Datoerne fastsættes i overensstemmelse med den internationale ISDA standard:
the "Modified Following Business Day Convention"

l
l
l

r l'?{101

SWIFT Code JYBADKKK

C?-ri:: 271

7i

'),l'>
LegalBase
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O IYSKE BANK 1

6

I.m

Ref .

Dato 15.07.2008

WO15776999

Side 2 / !)

Renteoplysninger

Betaler af fast rente

Start hovedstol

Rentesats

Rente-tøllæg/-fradtaag
Renteberegningsmetode
Renteperiodens længde
Bankdage for rentebetalin6er
("Business centre(s)")

Kunden

DKK

5,320000 %

Ingen
ACT/360

6 måneder

CO'?EN)-IAGEN

4 . 328 . 000 , 00

Betaler af variabel rente

Start hovedstol

Renteindeks

Rente-tillæg/ -fradrag
Rentebereg'ningsmetode
Renteperiodens længde
Bankdage for rentebetalinger
("Business centre(s)")
Rentefastsættelse

Banken

DKK 4 . 328 . 000 , 00
DKK-CIBOR-DKNA13

Ingen
ACT/360

6 måneder

COPENHAGEN

0 bankdage :EØr renteperiodens start

Betalinger
l

l

i

lo

Betalingsdato
30 . 12 . 2008

30 . 06 . 2009

30 . 12 . 2009

30 . 06 . 2010

30 . 12 . 2010

30.06.2011

30 . 12 . 2011

29.06.2012

28 . 12 . 2012

28 . 06 . 2013

30 . 12 . 2013

Hovedstol (DKK)
4.328.000,00
4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

Banken betaler D'KK til

0,00
Ukendt 'rentebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebela)b

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelalb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelaib

kunden

l

1.1',IOl

SWIFT Code JY3ADKKK

/C'.G-n= 176166:"
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g JYSKE BANK
l

Ref .

Dato 1S.07.2008

WO15776999

Side 3 / !)

l
l

l
wa

30 . 06 . 2014

30 . 12 . 2014

30 . 06 . 2015

30 . 12 . 2015

30 . 06 . 2016

30 . 12 . 2016

30 . 06 . 2017

29 . 12 . 2017

29 . 06 . 2018

2R L) 7018

28 . 06 . 2019

30 . 12 . 2019

30 . 06 . 2020

30 . 12 . 2020

30 . 06 . 2021

30 . 12 . 2021

30 . 06 . 2022

30 . 12 . 2022

30 . 06 . 2023

29 . 12 . 2023

28 . 06 . 2024

30 . 12 . 2024

30 . 06 . 2025

30 . 12 . 2025

30 . 06 . 2026

30 . 12 . 2026

30 . 06 . 2027

30 . 12 . 2027

30 . 06 . 2028

29 . 12 . 2028

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00
4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4.328.000,00
4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00
4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00
4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00
4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebelalb

Ukendt rentebelJb

ukendt rentebelØb

Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebelØb
Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelØb

ukendt rentebelØb
Ukendt rentebelØb
Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebel,Øb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelaib

Ukendt rentebelØb

ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelØb

Betalingsdato
30 . 12 . 2008

30.06.2009

30 . 12 . 2009

30 . 06 . 2010

30 . 12 . 2010

30 . 06 . 2011

30 . 12 . 2011

29 . 06 . 2012

28.12.2012

28 . 06 . 2013

30 . 12 . 2013

Hovedstol (DKK)
4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4.328.000,00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

A. . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

4 . 328 . 000 , 00

Kunden betaler DKK til

o,oo

116 . 4.03 , 96

117 . 043 , 55

116 . 403 , 96
117 . 043 ,55

116 . 403 , 96

117 . 043 , 55

116 . 403 , 96

116 . 403 , 96

116 . 403 , 96

118.322,71

banken

åCi[}03

SWIFT Code JYBADKKK

C VTo. - n r i7 6 1 i'J
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it'

Btlrs 4
AAB Elvagten I Aps
SOveJ 5
3100 Hornbek

Bekt.ftetse af RenteswaD- nr. llol578s

Thomas Schioldan Srrtnsen
Advokar (L)

valutaservice

ven€r8ade I - 16
DX-E600 5iltlbore

Teleton a9 a9 89 89
Telet.x 89 A9 73 3a

w\^rw.r),skebant.dk

Ref .

Dato 16. 07.200a
wo1s785999

Sidells

Aftalens parter

AAB Elvagten 1 ApS
Sovej 5
3100 Hornbak

herefter benavnt kunden
accepte.er herved at betale en fast rente i Dxx mod at modtage en
variabet rente i DKK.

Jyske Bank A/S
Vestergade 8 -16
a6o0 sil keborg

herefter benavnt banken
accepterer herved at betale en variabel rente i DKK mod at modtage en
fast rente i DKK .

Datoer for swaphandlen

Handelsdato
Startdato
sl utdato

15.07.2008
30.12.2008
29.72.2024

Hande t ssted oTc

Handlen er gennemfort med Jyske Bank som nodpart -

Datoerne fastsattes i overensstemrnelse med den internationale ISDA standard
the "Modified Folloering Business Day convention"

SUIFI Code JYBADXXk

cvR-nr 17616617

Dette er en bekraftelse pa en renteswap neltem kunden og banken o.n at bytte
betalinger i saflne valuta.
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Ref .

Dato 16. 07.2004
ho15785999
side2/5

Rent eop I ysni nger

Betaler af fast rente
Start hovedstol
Rentesats
Rente-til I€eS/ - fradrag
Renteberegningsmetode
Renteperjodens tzngde
Bankdage for rentebetal inger
("Business centre(s) ")

Betaler af variabel rente
Start hovedstol
Renteindeks
Rente-tit tES/ -f radrag
Renteberegningsmetode
Renteperiodens lEngde
Bankdage for rentebetal inger
( "Business centre(s) ")
Rentefasts*ttel se

Betalinger

Kunden
DKK

5,320000 z
Ingen
ACr 1360
6 maneder
COPEN}iAGEN

4. 328 . OOO, OO

Banken
DKK 4.328. OOO, OO

DKX-CIAON.DKNA13
Ingen
ACTl360
6 naneder
COPEN}IAGEN

o bankdage for renteperiodens start

Hovedstot (DKx)
4 .328. OOO,OO

4 .266 .795,47
4.203.359,12
4.138.202.30
4 .071 . 904,59
4 .OO3 .272,23
3.933.263,94
3 .860.842,76
3 .786.473,77
3.710.104,59
3.633.326,23

betater DKK til kunden
o, oo

rentebetOb
rentebeltb
rentebetOb
rentebetob
rentebetob
rentebetob
rentebetrb
rentebelob
rentebetob
rentebelob

Banken

Ukendt
Ukendt
Ukendt
tJkendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt

SWIET Cod€ JYBADXXX

CVR-nr. 17516617

.. i; .'

Betalingsdato
30. 12 . 2008
30. 06 .2009
30.12 .2009
30. 06 . 2010
30. L2 . 2010
30.06.2011
30.12.2011
29.06.2012
28.r2.2072
28.06.2013
30.12.2013
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Ref
Dato 16 07 2ooa

wo15785999
side3/5

30.06 . 2014
30.72 .201-4
30.05.2015
30.12 .2015
30 .06 . 2016
30 -12.2016
30.06.2017
29.12.2077
29.06.2018
28.72.2078
28.06.2019
30.12.20L9
30 .06 . 2020
30.72.2020
30 .06 . 2021
30 .72.2027
30 .06 .2022
30 .72.2022
30.06.2023
29 .12.2023
28.06 .2024
30 .72 .2024
30.05.2025
30.12 .2025
30 .05 .2026
30.72 .2026
30.06 .2027
30 .72.2027
30. 06 .2028
29.72 .2029

Betatingsdato
30.12.2008
30 . 06 .2009
30.12.2009
30 . 06 .2010
30.12 .2010
30 .05 . 2011
30.12.20L7
29 .06 - 2012
28 !2 .2012
28 06.2073
30.72 .2073

3,552.838,06
3 .470 .710,75
3 .385.848,33
3 .89 .204,46
3 .2LO.217 ,45
3.118.823,93
3 .O24.497 ,93
2 -927 .634,98
2.828.166, 85
2.726 .O23,47
2 .627 .732 ,49
2.5].4.5A3,25
2 -40,4 .377 ,47
2.291.191,35
2.a7A.605,72
2 .O55 .20S,81
1 .932 .273,27
1 .805.319,82
1.676.693.30
I .543.580,40
1 .405.887 ,36
1 .267 .741,60
1.123.013,58

975.!75,17
a23 . L94,49
667 .247 ,92
506.985,43
342.487 ,57
773.54! ,O2
773 -547 ,O2

Hovedstol (DKK)

4 .328. OO0,OO

4 -266.195,47
4 -2o3 .359 ,L2
4.138.202,30
4 . O71 .904,59
4 -OO3.2L2,23
3.933. 263,94
3.860.842,76
3 .7A6.473,77
3.710. r.04,59
3 .633 .326,23

rentebel0b
rentebel ob
rentebelob
rentebelob
rentebelOb
rentebelOb
rentebelob
rentebel6b
rentebel0b
rentebelOb
rentebelob
rentebelob
rentebelob
rentebel0b
rentebel6b
rentebel rb
rentebel ob
rentebel ob
rentebelob
rentebel ob
rentebel ob
rentebetob
rentebelob
rentebeIob
rentebel.6b
rentebetob
rentebelob
rentebblob
rentebelob
rentebetob

Ukendt
ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt

(unden betaler Dxx til banken
o, oo

116,403,96
115 .372,15
113 -O51,68
111.910,78
109.515,14
108.250,20
7o5.757 ,32
103.839,51
101.839,32
101-430,14

ShAFI COdE JYBADKXX

CV?-nr 176166:7

'...:" ! 1''!': it.,:::.
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Beldbet indsattes pa
5050 125802-9
Jyske Bank

Belobet hEves pe
5050 125802-9
Jyske Bank

Ref .

Dato 16. 07.2008
r{o15785999

Sid€4/5

30 .06 .2074
30 .12 .2014
30.06.2015
30 .72 .2075
30.06.2016
30.12.2016
30 .06.2077
29 . 12 .2077
29 .06.2018
28 .12 . 2018
28 .06. 2019
30 .72.2019
30.06. 2020
30 .72.2020
30.06.2021
30 .72.2021
30 .06.2022
30 .72.2022
30.06.2023
29 .72.2023
28 .06 .2024
30 .!2.2024
30 .06.2025
30.72.2025
30.06.2026
3C .72 .2026
30 .06 .2027
30 .72 .2027
30.06.2028
29 .12.2028

3.552.A38,06
3.470.770,r5
s.385.848,33
3 .299 .204,46
3 .270.2L7 ,45
3.118.823,93
3.O24 .497 ,93
2.927 .634,98
2 .828.166,85
2.726.O23,47
2 .621 . 132 , 89
2 .Sr4 .583,25
2.404 .377 ,47
2.291.191,35
2.774 .605,72
2 .055 _ 205,81
7.932.273,27
1.806.319,82
1.675.693,30
1.543.580,40
1.406.887,36
I .257 . 747 ,60
1.123.013,58

97S . 175 ,11
823. 194 ,49
667.247,92
505.985,43
342.487 ,57
773.547,O2
773.547,O2

97 .720,33
96.080, 58
93.345,68
91 .564,63
a9 .227,49
86.814,9a
83.482,50
al.345,55
78 .740,37
75.065,12
73.317 ,92
71.558,85
68. OO2,71
65.022,38
61 . 522,86
58.808,5S
s5.275,90
52 . 255 ,11
48.581,98
45.O95.50
41.51s,4s
34.462 ,74
34. OAO,4a
30.370,03
26 .227 ,aA
22.267,92
17 . 946,00
13.710,58
9.262, OO

4 .667 ,48

GenerelLe viLkAr for swap bekraftelsen.

Denne bekrEftelse supplerer og er undertagt Jyske Banks AftaLe om handel ,red
af ledte finansi.elle instrumenter af 11.07.2008.

SllIFf Code JYAADXXX

CVn-nr. 17616617

l

Betatinger til kunden:

Hos

Betalinger til banken,

Hos
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Ref
Dato 16 07.2OO8

Dette er en bekreftelse pa en handel med et finansielt instruhent, som det er
defineret i Lov om vardipapirhandel . Handten er derfor underlagt de generelle
besternmelser om bitaterale nettingaftaler i Lov om vardipapirhandel mv.

Tvivtspdr8sinat vedr. swap bekrEftelsen

Defini.toriske probt emsti l l inger vedrorende det finansielle instrument skal
afklares i henhotd til de Beldende ISDA definitioner.

ISDA (International Swaps and Derivatives Association Inc.) er en
international forening af finansielle institutioner, der udstikker
retningsLj.nier pi handel nred afledte finansielle instrumenter pA de
internationate rnarkeder. fsDA har til fornAt at virke for en standardisering
af praksis og dokumentation i forbindelse med finansielLe instrumenter.

De anforte engelske begreber er fra rsDA Definitionerne og er angivet
i cj-tationstegn.

Underskriv ventigst kopien og returner den til os pa vores adresse eller
pr. fax. 89 89 73 38

Venlig hilsen
Jyske Bank A/S

1.i,015785999
sideS/5

SWIFI Cod€ JYBADXXX

CvR-nr 17515617
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lo}'j

AAB Elvagten 1 ApS

Sa)ve) S

3100 Hornbæk

l

l
l
l
l
l

I,
l g JYSKE BANK ll lI

Valutaservice

vestergade 8-16

8600 Silkeborg

Telefon 89 89 73 10 (Dnekte)

Te{eFori 89 89 8C) 89 (Omstilling)

24.07.2008

Bekræftelse på Renteswap, aftalem. WOIS785

??ih vi c:eSVa:l i e ikxe har modtaget bekrættelsen ret.uv, sendei sri en

'=:aci. '.';cn: »'» beder ler «indevsk?rive og veturnere til os pa vores adres-
-?e. etlei Då +ax nr. 8989 7338

Venlig hilsen

Birgitte Christensen

l

l

Kopi ar swapbekræftelse

RO30:

SWIFT Code lYBADKKk.

CVR-nr. 17616617
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AAB Elvagten 1 ApS
Søvej S
3100 Hornbæk

fflll

l n IYSKF BANK l
W l

l
l

IJ

('l

Valutase'rvice

vestetgade 8 - 16
DK-8600 Silkeborg

"re{eton 89 89 89 89

"t?lefaX ,!t9 89 73 38

iivww.jyskebank.dk

Bekræftelse af Rentes;4p, nr. WO15785

i)etf?i? t-r en bekræfteLse pa en renteswap mellem kunden Og banken (lm at bytte
iietaL-inger t samme vaLuta

AftaLens parter

AAB ELvagten 1 ApS
Sa!ive3 5
3100 Hornbaek

hterefte'c tienævnt kunden
=c.-eote'xer Pierved at betale en fast rente i DKK mod at modtage eri
,arxribet rente i DXK

3yske Bank A/S
llestergade 8-16
860(t Silkeborg

lierefter kienaevnt banken
i:isCt:l)'f?Pl"e)7 li*-irved at betaLe en variabel rente i DKK inod at modtagp en
fast rente l DKK.

Dati»er for swaphandlen

HandeLsdato lb . 07 . 2008

St3ytdato 30 . 12 . 2008

Slutdato 29 .12 . 2028

Handel.ssted OTC

'aiyiier er 2ennemført med Jyske Bank sorn tnodpart

"'ix=t.spi='tp tastsættes i osierensstemmclse mer:i den internat.ionate TSDA -tandard
:?.h:! 'I('dlfle(1 FOLlOWlng Bus?Lness DaV Cnnven'exon"

Ref WO15785999

r)ato 16.07.2008 Side 1 / S

09lE

SWIFT Code JYBADKkh

CVQ-nr- 17616617
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l

O Ref

Dato IF).07 2008

woiszssggg

Side 2 / 5

Renteop Lysnxnger

Betaler af f:ast rente

Starat hovedsto'L

Rentesats

i;aerrce-tiLtaeg/ 4radrag
Renteberegningsmetode
Renteperiodens længde
B,inkdage for rentebetalinger
("Business centre(s)")

Kunden

DKk

S,320000 %

Ingen
ALT/360

6 maneder

COT)ENHAGEN

/1 . 32E+ . 00(l , O(l

Betal.er af variabet rente
Start hovedstol

Renteindeks

Rente-tillæg/-fradrag
Renteberegningsmetode
jpnteperiodens længde
Fi;'inkdage for rentebetal.inger
i"Busxness centre(s)")
'p?en'cefastsaette Lse

Banken

IjKK 4 . 328 . 000 , 00
TXk - C.1'BOR -r)KNA13

Ingen
ACT ' 360

«S manedet

COPENHAGES

O bankdage før renteperxodens ;tart

Bet,:i l inger

Beta Lingsdato
30 .12 . 2008

30 . 06 . 20CK)

30 .12 . 2009

30 . 06 . 2010

30 .12 . 2010

30 . 06 . 2011

30 . 12 . 2011

2C) . 06 . 2012

28 .12 . 2012

28 . 06 . 2013

30 .12 . 2013

Hoverlstril rr)KK'l
-1. 328 . (IOU , (1(i

4 . .266 .195 . 47

4 . 203 . 359 .12

4 138 202,30

A.071.904,59
4.003 212,23
3.933.263,94
3.860.84:),7Fi
3.786.A73,'7/
3 . 71(1 . 104 , 50
3.633.326,2?

Banken betalpr r)KK +i!

0,00

Ukendt rentebelØb
Ilkendt raentebel.øl.-
ilk.endt rentpbr.laih

Ukendt rentpbpl øts

Ukendt rentebeløli
Ukenat rentebpl.øb

Ukenrlt rpntehpløii
Ukendt rpntehpl øb

Ukendt rentebel.Øb

Ukendt rentebelØb

k?inclen

09i('.

SWIFT COde åYaADKKK

CVR-nr. 17616617

?

l (il E'jNf!. Ill

møiiøiiiøøøii
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J fi
%l

l!1

IIIP

Nft l

i

Ref .

Dato 16.07.2008

WO15785999

Side 3 r 5

30 06.2014

30 12.2014

30 . (16 . 2015

30 .12 . 2015

30 . 06 - 2016

30 .12 . 2016

30.06.2017

29 .12 . 2017

20 . 06 . 2018

28 .12 . 2018

28 . 06 . 2019

30.12.2019

30 . 06 . 2020

30 . 12 . 2020

30 . 06 . 2021

30 .12 . 2021

30 . 06 . 2022

30 . 12 . 2022

30 . (')6 . 2023

29 .12 . 2023

28 . 06 . 2024

30 .12 . 2024

30 . 06 . 2025

30 . 12 . 2025

30 . 06 . 2026

30 .12 . 2026

30.06.2027

30 .12 . 2027

30 . 06 . 2028

29.12.2028

3.552.838,(X"

3.470.710.1S

3 . 385 . 848 , 33

3 . 2g9 . 204 . 4E

3 . 21(l . 217 ,,!5

3 .118 . 823 . 93

3.024.497,93

2.927.634.98

.2 . 82b . 166 . 85

2.726.023,47.3,

2 . 621.132 , 89

2.514.583,25

2.404.377,47

2.2C)1.191,35

2.:l74.(;05,72

2 . 055 . 205 , 81

1. 932 . 273 , -21

1. 806 . 319 , 82

1.676.693,30

1. 543 . 580 , 40

i406.887.36

1. 267 . I41 . 60

1.123 013,58

!-)75 . 275 , 12-

823 .194 , 49

(567 . 247 , 92
506 '.l8S.43

342 . 487 . 51

173 . 541, 02

173 . 541, 02

Ukendt rentebetØb

Ukendt rentehel.Bb

Ukendt rent.ebel.Øb

Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebeløb

Ukendt ren'cehe'l.øh

IJkenrlt rentpbetøli

Ukendt ren'tebe løt+

Ukendt rpntebel-toh

Ukt:indt rentpkiplJh

Ukpndt rii'i'itebpLøh

'.&endt reintebeløb

Ukeiidt rpntehel @h

Ukenclt 'rpnteheløb

Ukendt rentebpl.Øh

Ukendt rentebeløb

Ukendt rentebeLØb

liken.dt rentebelØb

Ukendt reritebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt rentebelØb

Ukendt reritebelØb

Ukendt rentebel øb

Uksndt i.aentpheløb

Ukendt rentebel.øL+

Ukendt reiitebeLØh

Ukeridt rentebel. Ø})

Ukendt rentebeløh

IJI<F!nclt rpntebeLøh

Ukendt rentebelaib

BetaLingsdatci
30 .12 . 2008

30 . 06 . 2000

30 .12 . 200(]

30 . 06 . 2010

30 .12 . 2010

30 . 06 . 2011

30.12.2C)11

29 . 06 . 2al2

28 .12 . 2012

28 . 06 . 2013

30.12.?2013

Hnvetlsto.. (DKK:

.4.328 C)O(1,0(l

4.266 19S,47

4.203.3S9,12

4 .138 . 202 , 30

4.071.904.59

4 003 212,23

3.933.263,94

3 . 860 . 842 , 76

3.786 473.77

3 . 710 . 1(')4 , 59

3.633.326,23

'Kunc'len betaLer r)KK t'i:

(1 , On

116 . 403 , 9F5

115 372,15

113 051,68

111. 910 , ZS

109 515,14

10.!3 260,20

105 . 7B7 , 32

103 . 839 , Sl

101. Fl39 , 32

101. 430 ,1.4

5aTlken

SWIFT Code 3YBADKKK

CVT2-nr. -'7616617
>-

l
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l

l-
IF

Y
l.ll.a INt l

l

:; Ref

[lato 16 . 07 . 2008

wois'zssggg

Side 4 / S

30 . 06 . 2014

30 .12 . 201A

30 . Q6 . 2015

30.12.2015

30 . 06 . 2016

30 .12 . 2016

30 . 06 . 2017

29 .12 . 2017

29 . 06 . 2018

28 .12 . 2018

28 . 06 . 2019

30 .12 . 2019

30.06.2020

30 .12 . 2020

30 . 06 . 2021

30 .12 . 2021

30 . 06 . 2022

30 .12 . 2022

3Cl . 06 . 2023

29 .12 . 2023

28 . 06 . 2024

30 .12 . 2024

30 . 06 . 2025

30 .12 . 2025

30 . 06 . 2026

30 . 12 - 2026

30 . 06 . 2027

30 .12 . 2027

30.06.2028

29 .12 . 2028

.3 552.83b,J5

3.470.710,15

3.38S.848.33

3.299.204.45

3 . 210 . 217 , 45

3 11S.823.')3

3.024.4C)7,93

2 . 027 . 634 , 98

2 . 828 .166 , S5

2 . 726 . 023 , 47

2 . 621.132 , 89

2.514 583,25

2..404.377,47

2 .291 . 1!;)1 , 35

2 . 174. . 6Ci5 , 72

2 . 055 . 205 , Sl

1.932 273.21

i.806 319,82

1.6-76.693,3(1

1.543.58(' 40

::.406.887.36

...' . 26'. i41 , 60

i.123 . 1.)13 . 58

975 .175 .11

823 .194 , ag

667 247,'.)2

506 . g85 , 43

342 . 487 , 5i

173 . 541 , O2

173.541.02

Cl7.720,33

96 . 080 , 58

ga 346,68

91. 564 , 63

89.221,49

86 . 814 , 98

83.882,50

81.345,55

78 . 740 , 37

76 . 065 , 3.2

73.317,92

71.658.86

68 . 002 , 71

65 . 022 , 38

61.622,86

58 . 808 , 59

55.275,90

52 . 255 ,11

48 . 581, gs

45 . 09E, , 60

41. 515 , 45

38 . 462 , 74

34 . 080 , 48

30.370,O3

26 227,88

22 . :zsa , C)2

17 . 946 , 00

13 . 710 , 58

9.262,00

4.667.48

Betal.inger til kunden:

HoS

BplØbet 'indsættes

SOS('l 125802-G)

Jyske Bank

på:

Betalinger

Hos

'h?'L banken: Bel.øbet hæves på;
5050 125802 .9

Jyske Bank

',ene'i"eL'Le i.il?kår for swap bekraiftelsen

Denntq t»i->kræftetse supplerer og er underLagt Jysfie Ba'nks Aftale om handeL med
i.(:'.etita fiinahsietle instr?imenter af 11.U7.2008.

O091lt

SWIFT Code JYBADXXX

CVR-nr. 17616617

s
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0 iys»«c BANK l
l

0

('5

Ref .

Dato 16.07.2008

WOIS78S999

Side 5 / S

Der.ta er en bekræftp-cse på en handel med et finansielt instrument, som det er
a:='Ei:ieret i .o".' om værdipapirhandeL . Handlen er derfor underLagt de generell?e
i:iast.enmielser Om bilaterale nettingaftaler i loV oni vairdipapirhandel. mv.

:'v..? l>lioi-2sinål vedr. swap bekræfteLsen

r',?f.va.it.o.ri<he prohlpma:illinger vedrørende det firiansiel ?p instrumerit s+cal
;tkl,ii'.-.b i i-+t=nhold til de gældende TSDA dpfinitioner

:":t)!i ?lntpianational Swalis and Derxvatives Assocxation Inc.) era eii
int:prnat'ii'mal forpning af finansieLLe institutxoner. der udstikker
"prn?iigs! in'i.tor pa handpL med afledte finansøelLe rnstrumenter på de
ii"iternationale markeder. ISDA har til formål at virke for en standardisering
ai pi',-iks:?s tig dokuineiitation i fcirbiiidelse med finans:iel.le instrumenter

T)P ,:imaii-te eiigelske liegreber er fra ISDA Definitionerne og er angivet
l c.xtatø0nStegTl.

'..nde'rskt-xv venLigst kopien og returner den til os på voreb adres;e sller
pr f'ax 89 89 73 38

VenLig hilsen
Jyske Bank A/S

Hand'len bpkræftes herved:

AAB Elvagten 1 ApS

Dato :

Navn :

Iliqder'=kr'tft o@ firmastempel)

æ
SwZFT Code JYBADKKk

CVP-nr. 17616617
W
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O IYSKE BANK

AAB Elvagten J? APS

SØve) 5

3100 Hornbæk
Valutasewice

VeSfergade 8-16

8600 Silkeborg

Telefon 89 89 73 11 (Direktel

Telefon 89 89 89 89 (Omstil{ing,'

30.07.2008

Bekræftelse på Renteswap, aftalenr. WO1S785

' ."s '/ l .1 eS; VrYT"I T (? 1 k ke ha I' l nodfag ef bekTEefte ISen r efur, sendeT Vl en

? »'a« =i>- = .oi zeaei ie+ unde'i skr'ive og returnere til os på voves adres-
::e ekti=i :'ya faxni. 8989 7338

Venlig hilsen

Lotte PapsB

Kcai af swapbekreettetse

I'l.OJll.

SWIFT Code IYBADKKK

CVR-ny. 1'761661'/
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AAB Elvagten 1 ApS
Søsiej 5
3100 Hornbæk

O ]Y«l ll'4f(

r

Cl

0

0
valutaservice

vestergade s - .1 6

DK-s600 Stlkebcirg
Telelon 89 89 89 89

Teleiax 89 89 73 38

www jyskebank dk

l

Bekzæftelse af Renteswap, nr. WO1578S

i'et:t+- (-i.' sri liekræftetse på en renteswap meLlem kunden og banken ont at bytte
:'pt.-il.iriHer i sanime valuta.

Aftalens part.er

AAB E'Lvagteri 1 ApS
S«bve3 S
3100 Hornhaek

:o.errelter hsna?vnt kunden

=c.:elri:erer herved at betale en fast rente i DKK mod at modtage en
'.'Alaf.al'e:- rente :L DKK.

.Tyske Bank A/S

Vestergade 8-16
S6UO Sitkeborg

!ie»"i-.f-ter ben.pvnt. banken

.R-.':Il)ptpllPr herwd a'}:. bet.ale en variabel rente i DKK mod at modtage en

.fast r'ente i DKK.

DaLoer.' for swaphandlen.

Handelsdato 15.07.200Fl

Startdato 30 .12 . 2008

Slutdato :-g.i,i.xo,is

i-{andelssted OTC

'-:;.?..-Ii..=r =.'v gennemfJrt med Jyske Bank sc»m modpart.

:aai:ae+.'+?e rastsættes l ove):aensstemmelse med den xn-tern.atxonale ISDA s?atidara

::rie "xit-ia:if:iea Foliow:ing Business l)ay conver.t.ion=

Ref . WO1578S999

Dato 16.07.2008 Side 1 / 5

SWIFT Code JYBADKKk

CVR-nr. 17Fil6617

Å
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0

()

Ref .

Diito 16 0:'.2008

WO15785999

Side 2 / S

Renteop kysninger

"3C'T.F.l.er F'lo-a faS': Y)enf:P

Start hovedstoL

Rent.esats

Rertte -tiltægi'? fradrag
+.!er.teberegningsmetode
pentepet'riodens laengde
t-,aii!dage f:«»r rentebetalinger
(=Business centre(s)")

Kiinder,

rXX

S.320000 %

Ingei:
Å(T.'36(

(i måneder

COr'ENhlAGEN

=1 . 328 . 000 , 00

i-'etaLei' af' variabeL rente

Start hovedstol

Renteindeks

T;:pnt e? fil Læg/ -fradrag
pentei:ieregningsmetode
;'2er?epei.iodeiis tængde
B-ii-<.'iagv =sr' tentebetaLinger
.a=F'iisxness cent're(s)=)
Rep.tefastsættetse

Hankeii

DKX 4..32F!.OCIO.O("l

T)Kk-CTB€)R..DKNA13

Iitgei'i
ACT.I360

6 inårteder

COi'ENHAGEN

O bankdage fØr: renteperioders start

BetaLinger

Beta Lingsdato
30 .12 . 2008

30 . 06 . ,>oog

30 .12 . 2009

30 . 06 . 2010

30 . 12 . 2010

30.06.2011

30 .12 . 2011

29 . os . 2012

28 .12 . 2012

28 . 06 . 2013

30 .12 . 2013

Hovedstol. (DKK)
4 . 328 . CIO0 . 00

a.:>tss.:rgs.ay

4.203.359,12

4 .138 . 202 , 30
-k.071.904.S9

4.003.212,23

.3 . 933 . 263 , 94

3.860.842, 76

3.'-8F>473.77

3 . 710 . 1«)4 , 59

3 . 633 . 326 , 23

Bankpn betaler DKK til kimde'ri

0,00

Ukendt: rsntebeløb

Ukendt rentebel Bb

ukendf. rentebeløb

Ukendt rpntebeLøb

Ukendj rpnrebelJh

Uk.pndt rpnl ehe 1. glb

Ukendt. i.aentebelØb

Ukendt rentebe L.Øb

Uke'ndt raeittebeLøb

Ukendt renteheLøh

SWIFT COde JYBADKKK

CVR-nr 17616617

l

@Jfi@. N l l *X 1 'Å *
Illllllllllm
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0 *lPlfrThl
jT)Att5/'1 NK

r

C

;
Ref .

Dato 16.07.2008

WO15785999

Side 3 / 5

30 . 06 . 2014

30 .12 . 2(Ilzl.

30 . Q6 . 2015

30 12.2015

30 . 06 . 2016

30 .12 . 2016

30 . 06 . 2al7

29.12.2047

29 . 06 . 2018

28.12.2018

28 . 06 . 2019

30.12.2019

30 . 06 . 2020

30 .12 . 2020

30 . 06 . 2021

30 .12 . 2021

30 . 06 . 2022

30 .12 . 2022

30 . 06 . 2023

29.12.2023

28 . 06 . 2024

30 .12 . 2024

30 . 06 . 2025

30 . 12 . 2025

30 . 06 . 2026

30 .12 . 2026

30 . 06 . 2027

30 .12 . 2027

30 . 06 . 2028

29 .12 . 2028

3.552..338.06

3 . 470 . 710 ,15

3.38S.S48,33

3 . 299 . 204 , 46

3.210.217.45

3 .118 . 823 , 93

3 . 024 . J!)7 ,93

2 . 927 . 634 , gs

2 . 828 . IF=('= , 85

2.726.023.47

2 621.132,89

2 . 514 . 583 , 25

2.404.377.47

2.291.191.3S

2 ? 174 ? 6C')S . 7 ='.

.2.05:.;.20S.bl

1.93'2.273,21

1.806.319,82

1. 676 . 693 . 30

1 S43.Fi80.4C.'

l.406.8Ei7,3(5

1267 141,60

1.123.013,58

975.175,11

823 .194 , 49

667 247,92

506 . 985 , 43

342.4E7,51

173.341..CI2

.173 . 54.1 . 02

Ukendt. rentebeLØb

Ukendt rentebe'iJb

ukendt. rentebelØh

Ukendt- renfebeløb

Ukendt rentebelØb

Ukendt rentebelJb

Ukendt renteLietøb

Ukendt rentebp LJki

Ukendt rentebel(zh

Ukeiidl: rentebelØb

Ukenilt rpntebelJb

Ukei'idt reiit:ebe'løb

Ukendt reiit.ebeløh

ukendt renteheLa}b

Ukendt ren't:e}»plØb

Ukendt. renteheløLi

Ukendt verit.eoe tøts

Ukendt rentebeiJb

ukendt rentebelØb

Ukendt rentpbeløh

Ijkendt rentebe LØb

Ukeridt rentebeløt:

Ukendt r?encebe Løb

Ukendt rentebel-Øb

Ukendt rentel'ielØb

Ukendt. renteheløb

Ukendt renteLielJb

iJkendt rentebelJh

Ukpndt: rentehel?øb

Ukendt re'nt.ebp!Bh

BetaLingsdato
30 .12 . 2008

30 . 06 . 2009

30 .12 . 2009

30 . 06 . 2010

30.12.2C)10

30 . 06 . 2011

30 .12 . 2011

29 . 06 . 2012

28 .12 . 2Cll2

28 .. 06 . 2013

30.12.2013

H(IVedSl:Ol (DKk)
4.328.000,00

4 266.195,47

zr.=oa.asg.x.i

4.138.202,30

4. . 071. 904 , 59

4 .003.212.23

3 . 933 . 263 . gzi

3 . 860 . 842 . 76

3 . 786 . 473 . 77

3 710 . 104 , 5G)

3 . 633 . 326 , 2.3

Kundeii betaler DKK tjl

U,00

116 . 403 , 96

115.372,15

ll3.05i68

111. 910 , 78

109 . 516 , 14

108 . 260 , 20

105 . 787 , 32

103 . 839 , Sl

IC)1 . 839 , 32

101.43(1,14

banken

SWIFT Code .]YBADKKh

CVR-nr. 17616617
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g JYSKF BANK l

r

;

0

Ref.

Dat+i 16.07.2008

WO1578S999

Sxde 4 .' S

30 . 06 . 2014

30 .12 . 2014

3(1 . 06 . 2015

30 .12 . 2015

30 . 06 . 2016

30 .12 . 2016

30.06.2017

20.12.2017

29.06.2018

28 .12 . 2018

28 . 06 . 2019

30 .12 . .ioig

30 . 06 . 2020

30 .12 . 2020

30 . 06 . 2021

30 .12 - 2021

30 . 06 . 2022

30 . 12 . 2022

30 . 06 . 2023

20.12 . 2023

28 . 06 . 2024

JC' 12.2024

30 . 06 . 2025

30.12.2025

30 . 06 . 2026

30 .12 . 2026

30.06.2027

30.12.2027

30 . 06 . 2028

29 .12 . 2028

3 . 552 . 838 , 06

3.470.710,15

3.385 848.33

3 . 299 . 204 , 46

3.210.217,-45

3.118 823.93

3.024.497,93

2.927.634,98

2.828.166,85

2.726 023,47

2 . 621.132 , 8'J

2 . 51,4 . 583 , 25

2.404.3"-7',47

:.,qgi 191,35

2.174.C)05,72

2.05S.20S,81

1.932.273,21

l.806.319.El2

1.676.693,30

1.543 580,40

l.406.88136

1. 267 .141 , 60

l.l23.i)13,58

975 . 175 ,11

82.3.194,40

667 . 247 , 92

506 . 985 ,43

3=42 . 487 , Sl

173.541,(')2

173 . S41.02

97 . 720 , 33

96 . 080 . 5S

93 . 346 . 68

91.56!l.63

89 . 221, 4!'

86.814.98

83.882,50

81.345,55

78 74(5,3't

76 . 065 .12

73 . 317 , 92

71.65t3.86

68.002,71

65 . O)2 , 38

61. 622 , 86

5Fl.808,')9

55 . 275 , 90

52 . 255 , ln.

4El . 581 , 98

45 . 095 , 6n

41.515,45

38 . 462 , 74

34 . 080 , 48

30.370,03

26 . 227 , 88

22 . 261, 92

17 . 9zl6 , O(I

13 . 710 , 58

9 . 262 , 00

'l . {3'h7 . 4F!

BetaLinger

Hos

tj..'l. kunden : BeLøbet indsættes på:
j050 12ø802"'j

Jyske Bai'ik

Betalxnger

HoS

ti! hankerr Beløbet tiæws pA?
5050 1-'.5802-9

Jyske Bar.l.

Ss-pre.ie vitkar fior :=wap bekræfteLser.

')e:ii'.e '-ekræftelse supplerer og er underlagt Jyske Banks Aftale om hanrlel med
.:iffLba'!:a :'inansielle instrumenter ar: 1l.07.2008.

SWIFT Code JYBADK)aK

CVR-nr. 17616617

?
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O JYSKE BANK l
l

e5

e)

Ref m015785999

Dato 16.07.200B Sxle S ,' S

.)':t':e: eL' eii r)ekraaftel.se på en hande[ med et fiiiansieLt xnstrument, sorn det er
'ief-.re'r et - Lov om v-zrdipapiri'iandel . Handlen er de'rrfor underLagt de genereLl?e
:.5s-r,:irrel SPY' ?»m oj LateraLe nettiiigaftaler i Lov om vaird.ipapirhandel mv.

1 ix'. I?=pB+.'gsiiiAl? ve«lra. swap bekraeftelsen

.)€[..i'::'l'QlrlSke prohlemstil-lingez' vedrørende det tlLnanSlelle lllstru+tPnt Skal
*":!t. =.x:?«-c. " herholtl fil de gældpnde :[SDA defiiiit:joner.

'::SD.) (lin'ernaticmat Swaps and DeY)lVa't.l.Ve.S Assnc:iat'ion I.nc.) er en
.i.: L?':I.l«al .lL"IlaL f(X'elliTlg af finansielLe ipstytrit.=.oi'ier, der tJdS'Likkel
:.€li.:':iigqi.«iir.ei l)Cl hai'idel med afledte finansielle i.nstruinenter-a på de
:.l'.l:@l'l'iRt:]0naLP rllarkeder. ISDA har til. ti.:irmal at Vlrke fOr en standard:i.seriiig
A:' ;ii'absi, r+g i';Inkiirnpntat':.ion J. forbinrielse med finansiel i.e instr?inipnfer.

l

"li?: hT!iG}l'tt-: engels:k.e bl:!greher' er fra ISDA Definitionerne Og e'C ang?lvF!1
i citat:?onstegn

.,.r,r:ey=.y.t.'r..s vep.'Ligst kopj.en og returner den til os på vores adresse eLler
pr. fax. 89 89 73 38

venl.ig hilsen
(:wske Bank A/S

l
l
l

l
l
l

l

)0914

SWIFT Code .JY8ADKKK

CVR-nr. 1'7616617
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5. 001/005(FAX)89891801J95KE BANK Helsingir01”fiU6-2008(FRE) 10:55 
•(jA, t?

SANKAAB Elvagten 1 kps
S#vej S
3200 Morfibaek

O
Vjtkstaservkc

VgstftfgMefi-a® 
DK.ft6C»S!&el>org 
Te!«ftetS«#fiSS 
Tele&H if 89 7338 
wtew.|ysk«J>^.fik»«lk

1

Ref,
Oat© 16.07.3006

W01S785989
SMe 1 / S

B£te^l.ss-aO£ateaimJuJt£iJSa5Za5.

Dette er «n bokr«ftetse pi ®n renttswap mellea kunden eg banken o® at feytrfce 
beta linger i samata valuta.

Aftalens parter

AAB Elvagtert 2 ApS 
S#ve3 S
3200 Hornfeak

herafter beruevnt kunden
accepterer berved at foetal® en fast rant© i OICK »©4 at asedtage en 
variafoel rente i DKK.

Jyske Bank A/S
Vastergado S-16
8600 Silkefoorg

berefter benaevnt banken
accepterer herved at. betate en variafoel rente i OKK mod at modtage en
fast rente i OKK.

Oatoer for swaphancllen.

Wandelsdato
Startdato
SlutAito

25.07,200$
30.22.2008
29.12.202®

Handelssted ; me

Handlen er germeisfdrt ated Jyske iank sow modpart.

oatoerne fastssittes i overons-stefamdlse fned den intemationale ISSA standard: 
the '’Modified Following Business Day Convention”

swift Cede JYBadkkk

CVR-nr. 1761661700915

Bilag AR
504



S. 002/005(f flX. 183891801J3SKE BfiHK Heisingir01“'ftU6-2008(FRE) 10:55

■<

o
go Ref,

if.07,2008
M01578S999
Sf4e 2 / S

Rcnteoplysninger

Betaler af fast rente 
Start Kove4stot 
Mentesats
Rente-tiling/~£rartrag
Banteberegnlngsmetode
RoTiteperioiens l$ngdc 
Sankdage for rentebetalingor 
CMBwsiness ceni:jfe(s}*')

Kunden
OICK
5,320000 1
Xngen 
ACT/360
6
COPEMMAGl^

4,323,000,00

letaler af variobcl rente
Start hovedstol
lenteindeks
Rente-tiltsg/~fra4rag
Rent cbcr egningsatet ode
Renteperiodons limgde
Bankdage for rcntebetalinger
{"Business centre{s)")
Rent ef astsasttel se

Banken
OKK 4.328.000,00
DKK-CZ80R-0KNA13
Ingan
ACT/380
6 fflaneder 
COPENHAGEN

0 bankdage f#r renteperiedens start

Beta linger '

Betalingsdato
30.02.2008
30.05,2009
30.02.2009
30.06.2000
30.12.2010
30.06.2010
30.12.2001
29.06.2012
28,12.2012
28,08,2013
30,12,2013

Hovedstol {OKK}
4.328.000,00 
4.266.195,47 
4.203.359,12 
4.138.202,30 
4.071.904,59 
4.003.212,23 
3,933.263,94 
3.860.842,78 
3.786.473,77 
3.710 -104,59 
3.633.326,23

Banken betaler OKK til fetmeiert
0,00

Ukendt rentetseidb 
likendt renteb#l#b
Ukendt rcntebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebel#b 
Ukendt rentebelpb 
Ukendt raiTtebel#b 
Ukendt rentebeldb 
Ukendt renteb«l«b 
Ukendt rentebel<sb

SWIFT c«4o jyBASKKK
c«*-nr» i?6is©i?00315
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5. 003/005(FflX)8989?801J9SKE BANK Beisingfr01“RU6-2008(FfiE) 10:55

O :V5Kt BANK

OS
O' mt.

mm i6.o?..2©08
W015785999
Side 3 / S

Ukeridt rentebelftb 
.Ukendt rontebeldb 
Ukendt rentebelfb
Ukendt rontebeleb 
Ukendt rentcbeleb
Ukendt rarteboleb 
Ukendt rentebeieb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb
Ukendt rentebalgt-b 
Ukendt rentebeleb
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb 
Ukendt rentebeleb

30.06.2014
30.12.2014
30.06.2015
30.12»2015
30.06.2016
30.12.2016
30.06.201?
29.12.2017 
29.06.2018
28.12.2018 
28.06.2019
30.12.2019 
30.06.2020
30.12.2020 
30.06.2021
30.12.2021 
30.06.2022. 
30.12 * 2022 
30.06.2023 
29.12.2023 
28.06.2024 
30.12 ,.2024 
30.06.202S
30.12.2025 
30.06.2026
30.12.2026 
30.0«..20a? 
30.12,.202? 
30.06.2028 
29:12.2026

3.552.838.08
3.470.710,15
3.385.848,33
3.299.204.46 
3.210.217,45
3,118.823,§3
3.024.497,93
2.927.634,98
2.828.166,85
2,726.023,4?
2.621.132,89
2.514,513,25
2.404.377.47
2.291.191.35 
2.174,§05.72 
2.055.205,81 
1.932.273,21 
1.806.319,82 
1.676.693,30 
1.543.580,40
1.406.887.36 
1.267.141,60 
1.123.013,58

975.175,11 
823.194,49 
©€7.247,82 
506.985.43 
342.487,51 
173.541,02 
173.541,02

Hcrvedstol (0KK)
4.328.000,00
4.266.195,47
4.203.359,12
4.138.202,30
4.071.904.59
4.003.212,23
3.933.263,94
3.860.842.76
3.786.473.77 
3.710.104,59 
3.633.326,23

8« t®lingsdato
30.12.2008 
30.06.2009
30.12.2009
30.06.2010
30.12.2010 
30.08.2011
30.12.201-1
29,06*2012
28.12.2012
28,06.2013
30.12.2013

Kunden betalor IKK til banken 
0,00 

116.403,96 
13,5.372,15 
113,051,68 
111.910»78
109.516.14 
108.260,20
105.787.32 
103.639,51
101.839.32
101.430.14

SWIFT Code JYBADKKK
CVR-nr, 1701661780SI7

506



Cf flX) 8989180! 5. 004/0050! '-ftU6-E008(FRE) 10:56 JfiSKE BflHK Heisingtr

* ■-
«•

O 5ANK

O Ref.
Date 16.07.200S

W01578599d
Sid« 4 / S

< * O

30-06.2014
30.12.2014
30 *06.2013
30.22.2015
30.06.201$
30.12.2016 
30.06.2017
29.12.2017 
29.06.2018 
28,12.2m$
26.06.2019
30.12.2019
30.06.2020
30.12.2020 
30.06.2021
30 -12„2021 
30 ..OS. 2022 
30,12.202.2
30.06.2023
29.12.2023 
28.06.2024
30.12.2024 
30,06.2025
30.12.2025 
30.06.2026
30.12.2028 
30.06.2027 
30,12.202? 
30 ,.0«. 2028
29.12.2028

3.552.836,06 
3,470,710,15
3.385.848,33
3.299.204.46 
3.210.217,45
3.118.823,93
3.024.497,93
2.927.634,98
2.828.166,85

■ 2,726,023,47
2.621.132,89
2.614.583,25
2.404.377.47
2.291.191.35 
2.274,6:05,72 
2.055.205,81 
1.932.273,21 
1.806.319,82 
1.676.693,30 
1.543.580,40
1.406.887.36 
1.267.141,60 
1.123.013,58
975,175.11 
823.294,49 
667.247,92 
506.985,43 
342.487,51 
173.541,02 
173.541,02

97.720,33
96.080.58
93.346,68
91.584,63
89.221.49
86.814,98
83.682.50 
81.345,55 
78.740,37

065*22
73.327.92 
71.0S8,86
68.002,71 
65.022,38 
61.622,86 
58.808,59 
55.275.90 
52.255,11 
48.SSI,9B 
45.095,60 
41,515,45 
38.462,74- 
34.080,48 
30.370,03 
26.227,88
22.261.92 
17.946,00 
13.720158
9.162,00 
4.667,48

Betalisiger til kunden; Bcltftbot indsttttee pa 
S0S0 125802-9
Jysfce BankHos

Betallnger til bankens Beigbet hsBves pa 
5050 125802-9 
lysko BankHos

Ganerelle vilkar for swap bekracftclsen.

Osnne bekmftalse supplerer og er undterlagt Jyske Banks Aftale cm handei meet 
aflcdtc finansielle instmaenter af 21.07.2008.

swift Cede jvmmm 
om-nc. 17S16S17sasjs
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Q JVSKr. i5AN K

<r*O Ref.
Bats 16,07.2008

woiSTssasa
Side 5 / S

5as

Dette er m bekrsftflsf pi m handcl ntcd ct finansicft instrument, som det ar
defincrct i Lev am vasrdipapirhandel. Handlen er derfor underlagt de generelle 
t>esteiwieiser am bifaterale nettingaffalet i Lev e« vaerdipapirhartdel bw.

Tvivlsp#rgsiiiSl vedr. swap bekrsftslsgn

Pdfinitoriska problemstillinger vedr#rende det finsnsielle instrument skat 
afklares i henhold til de gsltlen.de ISBA definitioiiet,

ISOA (International Swaps and Derivatives Association Inc.) er en 
international forening af finansielle institutioner* der udstikker
retningslinier pi handal med afledtt finansielle instrunenter pi de
Internationale marketer. ISOa bar til formal at virkc for en starsdardiscring 
a£ pralcsis og dokumentation i forbindelse med fxnansielle mstruiaeritcr.

De anfirte mgelske begreber er fra ISM Dcflnitioname- og er angivet 
i citationstegn.

Underskriv venligst kopien og returner den til os pi vores adresse eller
pr. fax. 89 89 73 38

ymlig hilsen
Jyske Bank A/S

Handleit bekraftes hervesb

AAB Elvagten 1 ApS

oat© j

Navn:
(linderskrift ©g f irniasteiftpgl)

<EL u
i>

?

SWIFT code J¥lJM5f€«C 
cvn-nr. I7sissr?

08919
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AAB Elvagten 1 ApS
Sovej 5
3100 Hombek

Pinansielle instrumenter

vor r.f.
Dqcs ref.
Dsto

rl374476

3t.12.7i08

U! JIJI\E EAI\It

Anopgarelse

Hadcl vdr{.
vcsb.gr& &16

Df-8600 silkrbdg
Tclcfor a)89E9t9
Tde6( $ 89 TJ 38

wwnjFhnaL&

LUNO ELM ER
SANOAGEFI

BILAG o

Sid€

Renteswap

Ikke aktiebaBeredle, indgaet I 2008, neE ikke afglutEet/indfriet pr. 31.12.09
Dato Ha[de1snr. Deres ksb Deres salg
1s-07.08 11015785999 4.328.000,00 Dr(K 4.328.000,00 Dtrl(

AIle opaunnerede belsb er l DXK. EvenEuelle bel6b i valuta er omregDet efter
lnformatior.skurserne pr. 31 .12 .08.

Rente8r.rap !
- IalE rkke aktiebaaered.e, Indgaet i
200a. rED itte af Eluttet,/irxdfriet pr.
31.12 .08.
Itarkedslraldi rentessapg Aatal:

4.328.000,00 DKK

1 555.078,77- Dl(N

OplysningerEe er k\Er tj.l Deles eget brug, og er ikke indberettet t11 akatte-
nyDdighederne.

I I

opsunanerlng
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AAB Elvagten 1 ApS
Sqvej 5
3100 Hombek

+llI Jr)r\r,5Al\r\

Arsopgorelse

Hndel vatdr
vcst rgodo &16

DK-8600 Sill(.bor8

Tclefo! t9 69 t9 t9
TGhfix t9t9 ?3 38

ww'jyltlb{ cd(

Vor rcf.
Deres rrf.
Daro

n37U76

3!.1Z20OE Side 2Finansielle inshmenter

Speclflkation af narkEd,Evardi af Deres forretnirger Ed ilyBke Bank t

?efereuce Produkts arkedsvardt DKK

SllP W015785 Renteswap 566 . 079,77'

I alt: 566.01A,77 -

I'larkedsverdierne er vejledeode. Det er ikke muligt at afvikl.e handl-er eIler fore-
tage andle dispoaihioner pa de aafarte wardier, ilyske Bar < oplyser hatldlebare priger
ved henvendelse -
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Rentebytte

Akut Elvagten

Bsos ,q
Side I af I

Thomas Schiotdan Srrcnsctr
Advokat (L)

Fra: Nicolai Hansen [NICOLAI-HANSEN@yskebank.dkl
Sendt: 28. oktober 2008 10:32

Til: carsten@elvagten.dk

Emne: Rentebytte

Hej Carsten

Jeg beder Lars Aaqvist, som var med pt modet omkring rentebyttet, om at kontakte dig, Han
kan bedre forklare hvad det er der rent teknisk sker og hvorfor det ser ud som det gor i

ojeblikket.

Venlig hilsen

Nicolai Hansen
Erhvervsr:dgiver
HelsingOr

Jyske Bank A/S
I.L Tvedesvei 7

3000 Helsingtr
Telefon 89 89 17 74 (DireKe)
nicolai-hansen@jyskebank.dk

CVR-nr. 17 61 66 17

httD ://iyskebank.dklhelsinoor

Et du sikret mod tab pA dine kunder? JVSke Sikkert Salq!

06-02-2015
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG /lr5

Nykredit
sondre jembanevei 4
340o Hitterod

lane v, Andersen

lAnetilbud tll udbctellng pe ftln dk 4.32s.OOo tllbudt AAA
Elvagten I ApS i €rendomm.n matr.ff. I AR lt{rrdrup by,
Mrrdrup' bGliggand€ aybrergve, 43, 3060 Erp€rgcrd€.

HeJ Iane

Vedlagt er

{ udbetating af tAn med Saranti for Hnglyst pantebrev (
garanti for forhAndslln
samtykkeerklering
kopi af korekort
kautionserklering carsten o skaarup og El-vagter A/s
refinansleringsaftale
selskab$apport pr. 15.4.2oO9

HnBbogsattest

s€neste persontige regnskab

Lanet bedes ventlgst udbetalt og provenu lndsat pa konto 5o5o
141409-3.

Hilsen

leanett Kofoed-Hansen

I.L lved€we, 7
3oOO HclsinSCt

lel€fon 8989 1776 (dire*te)
Tllefar 89ag 1801

Emall: rkh@iyrkebank,dk
wwwjyskebank.dl

leanett (ofoed-Hansen

15.04.2009

(-} IYS KE BAN K

SWIFT codt rYBADXXX
CVR-nr.17616617

I
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)l Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 5510 00

Bilag

L'Z'f
LegalBase

CPR-nr.: 27374476 Q
li-åntager: AAB ELVAGTEN 1 APS

I Ejendommens matr.nr. : 1 AR Mørdrup By, Mørdrup
Ejendommens beliggenhed: Bybjergvej 43

jLj-n-e6elØb DKK: 4.328.000

Ejendomsnr.: 1344714 ]
l

l
]

l

I

Garanti for forhåndslån

I anlednlng af, at Nykredit har bevilget forhåndslån i ovennaevnte ejendom, afgiver
undertegnede følgende garantierklærlrig :

Vi garanterer, indtil lånet overgår tll endeligt lån som selvskyldnerkautionist, for

at

at

at

at

forpligtelserne IfØlge pantebrevet opfyldes,
eventuelle forFaldne terminsydelser på lån hos Nykredit i samme ejendorn
betales, og
eventuel berammet tvangsauktlon begæret på grundlag af ikke betalte
ydelser på
foranstående rettigheder afværges.
Iåneprovenuet kun frigives i rater til låntager i det omfang, der
sker færdTggørelse af byggeriet.

I

I
l
l
l

Endvidere garanterer vi som selvskyldnerkautionist for lånets indfrielse helt eller
delvist, når Nykredit fremsætter anmodning herom,

hvis pantebrevet ikke inden 6 måiieder efter lånets udbetaling er indleveret tll
Nykred!t i endelig tinglyst stand uden præjudicerende retsanmærkninger,
eller

byggerlet ikke er påbegyndt inden 6 måneder fra dato, eller
det ikke inden 2 år fra !ånets udbetaling godtgøres, at byggearbejderne er
afsluttet på lovlig vis, eller

hvis ejendommen efter fuldfØrelsen ikke frembyder den efl:er Nykredits vurde-
ring fornØdne sikkerhed under hensyntagen til de lånegrænser, der var
gældende på tllbudstldspunktet, og de vilkår, der var Indeholdt i tilbudet,
og tilllge - hvls afkrydset:

€ hvis låntager Ikke inden 6 måneder efter lånets udbetaling har opnået endelig
tinglyst adkomst på grunden.
låntager ikke inden 6 måneder efter lånets udbetal}ng har opnået bygge-
og/eller igangsætningstilladeise.
de vilkår, der er fastsat llånetilbuddet ikke er opfyldt.

[1 hvis

€ hvis

hvis

hvls

l

Garantlen kan opsiges af os med 3 måneders varsel, og i så fald garanterer vi som
selvskyldnerkautionister for, at lånet inden denne frlst vil blive indfriet.

Garantien omfatter eventuelle restancer på fånet og samtlige omkostriinger som
N7kredit påføres i forblndelse mea en retsforfØtgning mod pantet eller iånet, eller i
forbindelse med indfrielse af tånet.

Som garantistlller: Garantien frigivet den:

l

Dgl

m
T7i'

fir avn o d rskrifter Dato, stempel og underskrift
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LUND
ELMER
SANDACER

BTLAG r+fi-

AAB Etvagten 1 ApS

sovei 5

31OO HornbEk

Hei Carsten

5i har jeg bedt Mredlt om at hjemtage lenet i BybiergveJ 43 pe

k. 4.328.OOO,OO.

Linet hiemtages med garanti frajyske Bank som frigives, nAr

Nykredit har modtaget

seneste personllge regnskab tor Castel skaarup, jeg har
kun for 2006
kopi af brandpolice i kobers navn
speciflceret leje]iste med angivelse af det enkelte leje,mak

areat. Lejelisten skal vare attesteret og skal indeholde op
tysninger om den Arllge leje ekskl.. El og varme, reim skal
mlndst udgorc 506.000 kt.
IbrugtagningsHttadelse samt
Fardigmeldetse fra lgkedits konsuterrt

sAfremt nogte af ovennavnte punkter kan opfytdes, alle.rede nu,

vil det vere fomemt.

Har du sporgsmat, ma du endelig ringe,

ventig hitsen

Nicotai Hansen

l.L, Tv€d.svci 7
3OOO HetsinSd

Tetefon 898e 1776 (dlr.ktcl
Tebfsr a989 18Ol

Emall.,kh@,yskebank.dk

wwv/.ryskebank.dl

Fofad Ogny nering t dtommene...

Nlcolai Henaen

1s.04.2009

{F IYS KE BAN K

swIFT Cod6IYBADXI<X

cvR-,17616617
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13,14714 02 EHILL

EJsrlav
Mgrdrup By, Mrrdrup

l,latr.nr.
1!r

cad! og hu3nr.
Bybj€rgve, 43
3060 EspergEerde

Ptlydend€ nyt lln kr'
- R€tgald, lndftlade lln kr.
- or*octnlnger, Indfrlede ltn kr.
- ForholdsnrEesslgs omkoltnlnger, nyt lgn kr'
AfglftspllOtlot belrb ki

Ved beregnlng.n er anvendt nomlnelvardl.

Dsbltor. n.vn og bopd
AAB ELVAGTEN l ApS
Srvej 5
3100 HombEk

Armald.f
Navn!

Adr$s€:

Tlf.nr, I

4ffnrr

LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG {+{-

Ald: sk b nt.
(ud0ldes al tlnglysnlngskontoret)

/y

Atglttr kr. 65.400

4.

4.328.000

tt.l

Pllrtobt v
obllga0on8ltn med va,labcl reot6 og rcflnanslarlnE

Ltnet er konvertetbErt

4#.Tr*,,
*7 l-iil

l&cdltor
Nykredlt Realkredlt Iy'S, Kalvebod Bryooe 1-3. 1780 Krh€nhrvn V, O/R-or. 12 71 92 80

Lan6t!.t rsba
kr.4.32E.00o

Arllg .cnt
Va.labll

56rl€
21 E

LrbBtld
20 lr

Rert€- 09 b6tallngrvllklr
Lln6t5 r€nt€ er varlsbel og pt. fastsat tll 5,003504 p.!. Som frlga al kv.rter g rentebelegnlne, svarer det tll en
trllg nomlnrlrentc pt pt 5,0978%, Rcnten andrer rellnrnsler,ng at llnete restgpld. Llret
tllbagebetale3 3om et annultetslln. Der kan doo Jf. af6nlttet om Betallngrr pl Enet I

pantebrevet3 rrrllg6 be8temrElser, Den narmcru tlemglr af afsnlttet Betellnge. pl
Itnet I pantebrevets sarllge b$temmelser. Bldrag 0.3078% af ltnets restgald,

0ltl6illt\'::t;i::irr, ri i.ii.r1n. ft:r i

Dette pantebrev kan ILk6 overdr.gE tll ej6 eller pant .lhr Errei tll g.nstand for tndtvtduet retsfortslgntng.

L

llBl EoPElsforindrlng skll meddele! tll kredltor. Ved lorslnket betallng af renter eller .fdrag kan kredttor forlingo
kapltalen lndfrlet, te 3ldst. rlde, pkt. 9a.
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Fortal.rstldspunktst
Termlnsydelserne pt llnet forlalder hver den

11. marts for termlnsPerloden
11. ,unl for termlnsP.rloden
11. september for termlnsperloden
11. december for termlnsPedoden

oprykl.nds panlsrat .lter
ln9en,

1. j.nu.r - 31. marts
1. .pdl - 30. Junl
1. Jull - 30. september
l. oltobcr . 31, december

Ved endrlng .f rcllnancl€rlngstld5Punket k n forfaldsddlpunktlrne endre!'

Optlg.l5.
Oer tlnvlsos ttl afenttten. "Serllge bcstrmmelslt'oE Justltsmlnlst'rleB pantebreveformultr 8'

D6n p!ntrltta el€trdont
l.latr.nr.
L * Mordrup By , Motdtup

Arcel m,
10.347

R..p€kt6rcd. 3€rvltutt r m'v. (hlnvlsnlng tll tlngbogen cr tll3trakk6llg)
Oe f;r 06,12.2006 tlnglyste med undtagelse af sldanne, der eft€r der€ lndhold retpektercr dette pantebrov,

S- lg. barlrmn€lrsr

VllkAr lor lAn.t
For ltnlt gEld.r Nykredtt! fll €nhver tld gEldend6 v6dt-gter, llnevllklr samt afnlndellge fonetnlngsbestemmek€r

for reatkre-dtualln, Osbltor har samm€n med ltneIlbuddet modtaget et ek3emplar at de pt UlbudstldsFJnktet

geldende rlmlndellgq foretnlnggbest€mmelser for r€alkredltudEn.

paotebrevlt kan llgge tll slkkerhed for lln flnlnsleret vcd udrteddse af sretllgt dekkedc obllgatloner 6ller serllgt
d:.kked€ realkredltobllgatloner,

Ltnet kan dedor bllvo udbetalt I €n anden sede end anfrrt pt psntebrcvetr toRlda.

]r€bltort h-tt6lta
Debltor hefter ovar for Nykredt 3evd med det pantsatta som P?r€onllot for Hnet.

B.trllng.r pl lgnst
Lln€b afdragsform er anfrrt under "Rentq- og betallngsvllk!r',

Foruds.t NykredlB accept, kan d6r dog lnden for ltnet5 lrbstld bevllgge rfdr.gsfrihed I en eller llerc perioder I

overenrstemm€ls! mcd d€n tll enhv6r tld Ealdende lovglvolng, I d€ perlod€r, hvor der lkkr er afdrugsfrlhed,
dlbrgebrtllos lln.t som annultetCtn,

Ltnets restg.ld forfaldEr Hl fuld betallng I ltnets sldste termln, og restgalden kan hrJ3t udgrre summen at da lkk€
betaltr afdrag I de afdreg5frls p€rlodcr.

Osbltor er. lndtll ltn6t rr tuHat .ndigt afvlklet, forpllgtet tll 6t torrcnte og lfdraoe ltn€t samt betalo bldrag ved
kontant at Indbetale ydGl3€m6 I overcnsstemmel3e med vtlklrene for ltnet. erl ordlnar termlnsydelse bestlr af
rent , .tdng og bldl.g. Rentcr beregrer at den Ul cnhvel Ud vrsrend€ restgaH,

Llnet rente rcgul.re! hllvtrllgt. R€nter€gulerlngen sk€r mad udgangspunkt I N.tlonalbanken! dagllgt noter€d. 6
mrneders Clbor r6nt6ate (Copenhagen InterBank Olftred R!te) den 5. sldstG bankdag I hlnholdsvlsJunt og
decemb€r. Cibor r.ntesaben den plgeldende bankd.g tlllagg€r O,OoOO pct. polnt og multlpltc€re! der6ft€r med
365/360 Eom ttlq€ at toEk€ll. I .entckonventoner. D€o sehd€r f.stsatte rentesat3 vll ver€ ltnets rent€ for de
efterftlgende 5 mtneder med vlrknlng Fa en 1. Jull o9 t. j.nuar, Jf. dog nedenfor om udhetalhg .f llnet, Om

2
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beregnlng aa rentes.ts€n ved r€nnanslerlng henvls€3 dog Ul afsnlttet R€fkranilerlng, Beraenlng a, l5ncts rente
forstaoes BfNykredlt m.d blnd€ndo vlrknlng for llntager.

Nykredlt ksn l forblnd€b€ mcd udbetallng .f llnet fasGatt fnetr rent (sv.renda tll oblgatlomrentcn) frem tll
frEt6 rent€regulerlnE,

Hvls Natlon.lbank€n ophrror m€d rt net€r€ den anfrrt€ clbot rentesats, eller llykredlt vurderer, at Clbor
rentesatsen lkk€ langer€ afspejler det dansko pengrmark€d, kan Nykr€dit b€regn€ ltneta rentr med
udgenqspunkt I !n tllsvarend€ 6 mtnedeG pengemarkedirentesats.
Langden af lln€E ftrsts termlosperlad€ fa*sttes ved ltnrts udbet llng og bllver oplyst I forblndds€ med
udbetalhgBn, Ltnets ttrste termln3ydelsa betrle3 eom en forholdsmasllg ydrlse regnet fra udbetalln03dagcn frem
tll lfslutnlnger af termlnsp€rloden.

I ltn.t! ddste termln betal$ den forntdno ydal3€ fll fuH rfvlkllng af ltnlt, hcrundcr Xl lndfri€kc rfd€
obllgrtlonlr, som llgg.r bag llnet. Der betale! rentc og bldrsg Indtll udgangen af t.rmlnen.

Er t€rmtnsydels€ skal b€tal€3 kontant senest sldst€ retddlgo betalln$dlo. Sldste r€ttldlge betrllngsdao er lasBat
tll den sldst€ bankdaE I lorfaldsmln€den. Nykredlt kan Lvrlgt fastsett€ betallng$ted og -form for ydelser p!
l8net, og ken herunder fastsatt , at debltoE anvendeke .f vl$o betrllngsformer kun kan ske mod b.*allnE af et
gebyr tll Nykredlt,

Vsd andrlng af roflnanslerlngstldspunkt€t, lf. ncdensttende afsnlt om Reflnansl€rlng, kan Nykradlt samtldlg
bestemm., at fofaldtdag€n og sldst. rettldlg. bet.llngsd.g for tcrmlnrydelse. andrcs.

Molarontcr oe g€byrct
Betel6 €n termlnrydels€ lkk sen€st sldgts rettldlg! betsllngsd.g, skal der betal6 morar€ntei. Tllsvrr€rd.
galder, hvlr lndtrldso3b€ltb lkk6 brt lG! rettldlot. Morarent t! b.regne! .f dct torfaldne bclrb. Morat.nten
ber€gn8 p,t. med 1,40% pr. plbeOyndt mlned reon.t fra forfaldrdagcn lodtll betallng 6k€r. Nykredlt f.stsatter
ber.gnlnglprlndppet og mor!.ent€sataln, d€r begg. kan an&e! uden vrrsal.

Nykrcdlt kan f.st€att€ regler om betrllno .f gebyrer tor udsendeko at erlndrlngs- og mllllgefiolddsetbreve o.llgn.
samt for andr6 ssrvlcaydelser m.v. I forblndels! med llnet. Nykrodlt kan tll .hhver tld og uden vlrsel andr€
st rrelsen rf fastsatt6 gebyrer samt festsptte ny6 gebyrbelagte ydelser.

Nykrcdlt krn Lvdgt brstemme, at der v€d en ev€ntu€l retlnanslc.lng lkrl betales kurtag., kuB3kerlng el.llcn,
samt gobyr, Dcbltor 3krl und.rrettas herom mtndgt I mtn€d frr et rettnarulerlngsfldspunk!.

R6thrml.rrng
Ltnett r$te€ld rann.nrlere ftrcte ganO med vkknlng fra dql t. Jarua,2019 og hcr€fter hvert 10. lr.
Ltnot r€flnanslercr som et lln med variabel rent€ fr.m ttl n-ste r€flnsffiiering, ,t atsnlttrt om Eetallngq p! ltnet.

Tlll-g dl Clbor rent€srtrcn ogldler rent€loftet andrc3 I lorblndelsg med reflnanslerlnoen.

Nykredlt fast3atter, hvllke obllgatloner en rennanslorlng skal ske p3 b.sls af og fasBEtter I ,vrlgt vllklfono for
llgl:frtljp. D.er kan herund6r rcnn.nrlcr€i m€d e; ob,gaUon t eo rnaen iede med der,t trend. nyeltnevllkar' Nykredlt kan blandt and.t fast6etto, at rellnansl.rlng ,ker ved galg afobllgagoner ul cn kureier er ll9
med eller overstlgor kurs p.d, og at tlllaggeB st rrels6 oglelleirenteloft fastiettee under honsyntagen herfll. I ;l

8ldr.B
Som en del af ydelserna betrlrs et bldrae, hvl! rtrrr€16€ og ber€Onlngsmld€ lastsettes .f Nykradlt. Bldragets
stsrrclse oplys€s I forblndels€ med udbetallng af ltnet.

BHr.get beregnc! .flln.ts r.stgeld, Beregnlngsprlndp o9 strnclsell af bldrag kan andr.3 eft€r Nykr€dltr
bBlutnlnE ,L de tor ltnat O*ld6nds ltnevllklr, Ud over dennc Eenerelle adgang forbeholder Nykedit 3tg ret dt med
en mtrneds vlrsel at lsorhrje bldraget for nErvareode lln.

Nykrudlt k€n dBudcn flstsEtt sp€clello bldragssats€r oo/eller baregnlngsprlndpp.r for sa. gG lln eller grupp€r
af ltn, Meddolelse om .ndrln9cr I bldr.gct ooi/.llcr brregnlngsprinclpp.rne hertor kln glve3 I €n
t6rmln8opkEvnlng. ,/Endre! bldragct, andr€! tarmlnrydelsen I forhold heftll,

3
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fald b€regnes llnets rentesata p! Orundlag heral frem Ul den ftrstkommerd€ requlcrlng af rent€3atscn. Hcrefrer
beresnejr6ntesatsen frem tll nastG rennanshrlng ud fra clbor renten med tllleg, JL ovensttends afinlt om
Betallnger pl ltnet.

Pl drbltoB foranl€dolng, og fo.uds.t Nykredlts acept og debltors undarsklft, kan der I tvrlgt I forblndels€ med en

reflnlnslerlno etableres/ophav6g .fdragsfrlhed, Endrcs renteregulerlngsmetode ogl€ller r.ntelndek3, endras
Itbedd pl d€ bagvedllg{end€ obllgadoner, llgesom dor kan 5ko tll/ftafald 8f renteloft, Nykredlt tastsEtter, hvllke rf
dks. endrlnoer. der kEn hdgls aftale om. Aftal.fl er betl4et af, at dan lndgls hden d. af Nykredlt fsstsatt€
frlstar.

Nykredlt kan - med mlnlmum 2 mtnederE vars€l fll et reflnlnsl€rlnEltld3pukt ' b.steinmc, at
retlnlnslerlnFtldspunktet, som for tld€n €r 1. ,anuar, tndres tll en anden dato. Endrlno af
r€f,narul€rlngs(dspunktet kEn sk€ 3lled$, at den frrstkommende rentepedode enten bllver kortere eller langer6.
Her€fter vll llnlt bllv€ r6finansleret med sammo lnterval iom anftrt pl pantcbrevctt forCdc' Nykedlt kan doo

senero pl ny - med samms vErs€l - traff€ b€stemmelse om endflng rt reflnanslerlnosudspunktet.
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Indtrleba
Fuldltandlg dllr delvb ekrtruordlnEr lndfrleke ken 3k€ ved lndlevedng afoblloatloner lvar€nde fl llnets
obll0stlonsrcstgeld. Obllgatlonerna der lkke ml v4ra udtrukket eller oFaote, 3kal vEre I samme londskodg som
de obllgatloner, der blqv udstsdt v6d En€t3 udbetallng. Hcrudovel kan lndFldse sko ved kontant bet llng tll
Nykr€dlt afdet belrb, d6r kaves tll udtraknlng og lndl,snlng af ltnets obl,gadonsr6tgEld tll pa.l. D€n del af et
lln, d.r Er opsagt tll kontant lndfrlelse, kan lkke Indfrles ved lndleverlng af obllgauoner.

Indtrlelss ved kontant betallng kan alenr ske tll udltbet at en tormtn6p€dod6 og kun, hvls dett€ er meddelt
Nykrcdlt senest 2 mtnederfrr 6n 1.lanuar, ,.. .prll, l. Jull eller 1. oktob€r, Nykredlt kan dog fastsatta et korterc
varscl, Er d.gen, hvor opslgcls€ 3lnost lkal vare msddelt Nykledlt, lkko en b.nkd.g, sk.l meddelelsen sene!,t
vare Nykr.dlt I handc der forudgtcndr bankd.g. Nykredlt kan forl.ng., at der skal etlll€B er rfter Nykedt!
oplatt€ls6 betryggend€ rlkkerhed for kontantbrlrb€tr botallng.

Ved fuldst.endlg 6kstraordlneer hdfrlclsc akal dar batlles cn lofholdsmesdq ydels8 beregnet fra frGt€ dag I den
termlnsperlods, hvorl lndfrlellen skcr, trcm tll lndtrllhesdlE.n. Delvls ekstrdordlnar lndfrlel6e kan allne sk6 tll en
1. Januar. 1. aprll, 1. Jull ellcr 1. oktober, og drr betlle! dcrfur lkko an forholdsm466lg ydelse.

Ekstr.ordln-r lndtrls,ss kan kun sk6 mod betallng .fet af Nykedlt falts.t s.byr. Vrd lndfrlels. cr debltor
forpllgt€t tll samtldlgt at botal€ ,vrlge sky,dlOo belrb tll Nykredlt, herurider Ocbyrer og morarenter.

Nykradlt foret.gcr an balegnlng af lndfrl6l3osbclrbet Beregnlng€n for€t ges mod betallng afet af Nykr€dlt flstslt
gebyr.

Ved delvls akstdordlnar lndfrlel$ legulcres llneB rente- o9 ydalsesulklr, Nykredlt bostemmer, om
ekstr.ordlnar€ .fdr.g pl kontantltn afsk,lves blde p! ltn.tr haved3tol og r.stg€ld eller alen6 pl restgelden.

Folrald oI opslgolE€
Llnet forflHer helt el,.r delvlst Ul grebllkkell0 lndfrl€lre ud€n varsol, hvtli

- rcnter, afdrag eller .fldre forfaldn6 belrb lkka b€tatc! sen6t sldst€ rctddlg. betalngsdag. Det er dog en
betlngek., for rt kapltrl€n kan forlrngcs lndfrlet, €t debltor lkk€ har betalt aent€r og afdraE s€nest 7 dags eft€r,
at lkdfrllgt plkr.v harom €r af6eodt eller fremsat. Nykredltr plkrav rkal v:!rr afglvet efteisldste retfldlge
betallngsdag og skal udtrykkellgt anolve, at kapltalen kan fodanges hdfrlet, hvls renter og afdrac tkls bet.tes
lndln frlstcns udlrb,

' debltor t.ader I solv!flt llkvld.tlon, standser llng bet.llngar, erklere' konkuB etl.r lndlcder forh.ndllng.r om
udenreulg akko.d,

- e-Jendommcn rndcfl z lr €ft.r lrnste udbetallng overEtr dl lndcn anvenddsc, der vllle hav€ medffft €n anden
llntyps, llvere ltnegrEnse, ravere verdransaitterse, eler kortarc robetrd eni aen, hvorut rln;i 

";y;.a 
;;ii".

har pllgt tll .t underrrtt. Nykredrt om rn&et rnv€ndelse, ved torhlnd3lln regn€, frrsten fra det udspunkt,
hvor lenet overglk tlllndellgt Hn,

- llnet er et forhtndslln, oq EUantrbet,ng.rserne rkke opfyrd$, € er rtnet for d€n plgrrd€ndo erendo.nsk.tegorl
lkko efrer endellg vardlansattels. og lSneudmlllng opntr stkkcrhed hden tor d6 I realkr6dtfloven fa3tsatt

4
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makslmah [negrenser, cller bygge et lkke ptbegynde3 allcr afsluttcs lndrn hanholdsvls It og 24 mlneder efrer
llneudbetallng€n, Jf. b€kendtgtrelse orn r.alkrcdlunstltutters udlln mod mldlerddlg Oaranu m'v.,

- 6jendomm6ns lovllgc anvcndds. hvllcr pl en lkk€ pcrsonllg dl3p€n3atlon med en retltbertld, der enten er
ubestemt eller mlndE end det tllbudte lln3, oE 4endommsn lnd€n ltnets udlrb overltr tll 6n anden
erendorEkrtegod. Dabltor har pllgt Ul at und€n Ue Mrcdlt om endr€t anvendelse'

Nykredlt k n ud.n varr€l opdq6 lEnct tll ,rebllkk€llg lndtrl€lsc, hvlt:

. eJendonffien uden Nylcedlts forudgl.ndc aamtykke udlge3 for en lej., der lkks glver deknlng for
termlnsydeberns pt detto og foranstlende lln,

- pantct lkkc vedllq€*loldes tllbtrllgt,

- det dl €Jendommen hrrendB drlftslnventar og ddftsmrtcdd herunder masllner og tGknlske anlag af enhver .rt
s-lge5 eller panbrttes, stledes pant€t fonlnges vesenulgt,

- der rker h.lt ell.r d.lvlit rrer'klfte af den pantsEtt€ elendom,

- der gennemfrr€s vasentllg€ endrlnger I eftvervsdriften p! ejendo.nmen, herunder at arten ogleller omFanget

rndra! va3rntllgt,

- debltor lkkc lnd.n .n sf Nykredlt fastr.t ftlst opfflder er 6f Nykredlt fremsat begEdng om frem6endelse af
revlderet trsreonskab, pedodor€gnskab, budg€tmaterlale, r.vlslonsprotokollater eller andet tffikct
regnsk.bsmaterlale.

- der I tvrlot forellgger omstEndlgheder, der efter NykrcdlE opfattelse vll fordnge debltors evne tll at opfyldc
Eln€ forpllgteEer eft er ltncaft alen.

Hvlt dcbltor er et lktie- dlar anparts6al6kab kln Nykedlt udover ovennavnt€ dlfelde opslge finet uden varsd og
tll rjebllkkellO lndfrlelse, hvls:

- der sker vasentllg€ andin0er I orerforholdet I dcbltors€lek bet, herunde. at der rk€r overdragelse dv.l Ul eje
6om tll panvslkkerhed af akder/anparter oEl€ller de dcrtll knyttade stcrnmer. lllsv.rend€ gelder, hvls der
lndgts aktloneroverenskomgt rL llgn., ell6r der sker vedtagtsflEsslgs end.lngor, som medfrrer vrs.ntllge
:endrlnger I dB hldtldlge er€res andel !f kapltalen ogl.ller stemmcrne I selskabet,

- debltoG€lskabat fuslonerer uanset om det er som ophrrend€ ell€r fonsatt.nds selskab ellBr der sker spaltnlng
.f s.lskabrt, Op3lgelsa k.n I dett€ tllfdde skE fr! d.t ddspunkt, hvor beslutnlng€n om fuslon ell€r spaltnlng rr
truffet I selskabcts kompeterte org.n€r,

S.rllg oprlg6b.sgtund
Hvls ltn3tger forthr oplysnlnger €ller.fglver urtguge oplysntnger I ltnernltgnlng€r, skemaer m.v,, og dlsso
oplysnlnger har tndflydelse pt llneudmtllnE€n eller vardlan3.Ettel3cn, bctragtred.tto som en evlgtende
forudsetnlno for Nykredlt, der uden vaBel kan ophav€ llnealtalen eller opslge ltn.t tll hrl ellcr delvlr lndFlels6.

Fuldmlgt
Dcbltor glver ved sln underskrlft pl pantebr€v€t Nykredlt b€myndlgels. Ul for debltolr rcgnhg ved reflnrnslerlng
at to*yn€ pantebrcvet med pltegntng om l5n€b vllklr, herunder h;vedstol, r€ntevflklr o; tlitype og hae dmn-e
tlnglyse.

D€bltor glver vcd 3ln undsrEkrlft pt pantebrev€t Nykedlt bmyndtg€ls€ ul at lndhcnte oplysnlnger om
ercndommen I Bygntngr- o9 Eoltgrcgtsterst (8BR), stl.enge lraykrert har pant I eJ€ndommer.

Forc. rtargur.
Nykr€dlt er eBtatnlnqs.nlvarllg, hvle l,lykredlt pl grund rf ferl elllr lorrrmmolser opfyHer aftsltc fotpllgtclrer tor
sent ellcr mangetfuldt. Selv pt de omrldrr, hvor der galder ;t strengerr ansvlr, €r Nykr€dlt ikkc
erstatnlngsansvarllg for tab, :om skyldet
- nedbrud Umangl€nda ldgang 6l lt-3yltcmer, eller bEskrdlgelEeruf dat! I dtsg€ sy.temr., der kan henlrres Hl

nedenn.Bvnte beglvslheder, uanlrt om det er l{ykredlt se-lv eller sn elstern lwerandr, a"r g*r t"i aanei'''
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af sy3tamernc,
- svlot I NykedlE strrmtorsynhg eller telekommunlkatlon, lovlndgreb eller forvaltningslkter, naturkatastrof€r,

krlg, oprrr, borgerllge urollgheder, sabot.ge, terror ell€r harvark (herunder computervlru3 og -hacklng),
- 3trsjks, lockout, boykot eller blokade, usnset om konfllken er rGttet lmod €ll€r lv.rkJat af Nykredlt selv eller

dens orOanlsatlon, og uanset konfllldens trsag. D€t galder ogst ntr konfllkten kun rlmmer dcle .t Nykredlt,
- andre omstandlgheder, som er uden for Nykredlb kontrol,

Nykredltr .nsv.rsfrlhed gelder lkke, hvl!
- Nykredlt burd. have forudset det forhold, som er tr3ag for tabet, da aftrlen blGv lndglet eller burde havo

undglet eller ovorvundet lr3aEen tll tabet
- lovglvnlngen under alle omstssndlghcder gtr Nykredlt sn3varllg for det forhold, som er Brsag ul tabet.

Hcdylrk n tll FtabLrlng at lAn v.d Eneomltgnlng
Hvls omlagnlngln af ltn I €Jendommen lkke geflnemfrres som forudsat, ksn Nykredlt - uanset trssgan henll '
ud.n varscl krev6 ltn.t/ltn.ne rebbleret I ej.ndommen I en panteretssulllng lnden tor rammctne for d€Vde
lndfrled€ ltn. Debltor er I st fald forpllgtet tll at medvlrke tll at tllpass€ ltnevltn€n6 med hensyn tll hovedstol,
reguleret rostgald. afdragsprofll og ltbetld.

Debltor glver Nykredlt bemyndlE€be Ul at underskrlve de tll retablerlng af prlorltetssdlllng m.v. nrdvendlge
dokumenter, pttegnlnger m.v.

O-ldro9.rta9.la6 v6d J.rallft a
llykredlt k.n efter anrrlnlng bevlhe gal&overtagclsc af llnet 0l cn ny erer af den pantsatte rrendom, rren
Nykredlt forbeholder slg ubegrrnset rat tll at afslt bevllllng af gald3ov€nrg€ko.

Lvrlot galder Ju3tltsmlnlstedeB pantebrevsformul.r B (lldit sldc).

Som debltor

Fuldmagt tll nd.t6d.l.. af .Lktrcntsk rramrcdat Ent br€v
Dttt6 dokument lndeholder vllktreno fo. et ltn I Nykr€dlt og en anrle om psnt I fsst ejEndom tll slkkerhed for
llnrt. Pant6r.tten slkrer ved tlnolysnlng af rt psntebrev.

Al tlnglysnlng forvent€3 at bllv€ dlgltall86r€t november 2008. Det b6tyder, st frem tll dlgltallserlngen er lndt rt, vll
tlnglysrlnO sks vad fyelsk frem$ndela. af datt dokment tll tlnglyEnlng. Eter dtglt.llsedng af
tlnglysnlngssy€tcmBt, kln Unglysning kun ekr pt grundlag af elektronlska psntcbrevo. Det er derfor nrdvendlgt, at
d6r pl 0rundhE ., dettq dokum.nt udltcde! .t elektrorlsk r€rlkedttrantabrev m.d d€t lndhold og tayout, so;
efter lovolvnlngcn er plkravlt for .t 0ngly$ dql rftllts panterct,

o€Htor glvcr d.rfor ved sln uodeEkrlft Nykredtt o9 Nykredlt! samlrbeJdlpaftnrru b€myndtgels€ l at udstede,
slgoere o0 tlnglys! et elel4ronlsk rcalkredltpantebrcv I ov€rcnsrt.mmelsr med denn€ sfu16, m6n er sam dlg
opm-rk om pe, at d€t k.n bllve ngdvcndlgt, !t debltor skal undeEkrlve nyc dokument(, for !t 0n9ly5nh9 ;f
panterettrn kan ske,

k/s,ge, LO/T obden

1 Aps

aign. Carsten Storbjerg Skaarup

i

I

I
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Tll vltterllghed om undersld'tens(-ern.5) egth.d, daterlnganr dgtlghed og underskrlveren8(nes) myndghcd:

Nrvn Navn

st, h9 tfboul +lai..e Stllllng

Adress€ 10 Adresse

Postnr,/By Postnr./By

Underskrlft
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l. Debllor ar personllg ansvarllg for opfyldelse af forpllqtclseme efter dett€ pantebrcv og underkaetet dE tll
enhv€r Bd for realkedldnstlhttet galdende vcdtagt.r 09 b$temmelset f.stsat I medftr .f vedt4gtetre,
herundrr eventuelle best€mm€lsar om solidarlsk anrv.r.

2. Kapltlhn .l uopslgellg fra kr€dltols sld€. oebltor kan oldbrln96 eller lndfrl Oaldan kontant eller med

obllgltlonu 6fter regl€me I vedt.Egteme. Oebltor er forpllgt€t tll at acept€rc en hel 6ller delvb oml3llnlng
af rirlkredtlSnet tllit Un, der ll(k. er et realkedluln, ydet pl tllsvarende vllker, slfrcrnt realkedt[nrt €r
ydet I strld med bestermelsrmr I re.lkredltlov€n! k.pltel 4-5 dler r€9ler udfrrdlget I medfrr af loven8

ksplt€l 4-6,

3, Bet.llnoer.fter dett€ pantebrov 3kal ske portoftlt pt kredltorE bopel, som er ant rt pt sldg 1, eller Pt et
andet stcd lnden lor landek grtnser, der opgives .f kredltor.

6. Pantet omfatter den faEte sJ€ndom med tllbehrr €fter tlnglysnlngsloveos SS 37 og 38, lndtpgter, herunder
leJ€ og forpagtnlngsafglfter, slmt eFtatnln$- oq toBlkrlng33ummer.

7, D€bltor iorplloter slg tll at holda psntet behrrigt brandforslkret, slled$ at betlnocl3arnc I Fln.nstllsynets
bck.ndBrr.be om mlnlmumlbctlngalrer for forslkrlngBlalskabe[s tegnlng af bygnlngrbrandforslkrlng er
opryldt,

8. Kredltor har panteret for krav lfdg6 p.ntebrcvet pt betrllng a! kapltal, renter oE andre ydelser af
tllgvarrnd€ karakter - herunder admlnlstratlonsbldr.g, lnd3kud, bldrag Ul fondr oE
kautlon6foElkrlngspramler - 3art morarenter. Kredltor har eodvldeae panteret for omkostnlnger, som mad
ftje er.fholdt ved Inddrlvels6, berlgtlg€Be af geldsov.rt!galse sEmt tllvarEtagels€ af kredltors lntercssa I

tllftld€ .f retsskrldt mod pantet fi. anden slde. For s! vldt anglr ud.nrctllge lnkas.oo.nkostdlnger, har
krsdltor pantcret for de omko3tnlngcr. der kEn kraver bctalt I overensstemm€136 m€d rcAlerne I lov om
r6nt.r vod forslnket b€tallng mv, o9 d.n I medt r af lov.n ud3tedte bekendtgrrels6 om udenretlloo
lnddrlv€ls€somkostnlnger I anl€dnlng af forsinket betallnO.

a. hvla r€ntcr eller afdrag lkk€ botal$ sBflest sldstc retudlgs betallngsd.g. D.t ar do9 en betlngelsc for, at
kapltalen kao forlangca lndFlGt, at debltor fl&. har b.tllt rentor og afdrag rlncit 7 dage efter, at
skrlftllgt plkrav he.om er afsendt eller fr€rEat, Krsdlton ptkav skrl vate lfglv.t efter sldste rettldlE!
b.t lln08d.9 og skal udtrykkellgt angv€. at kapltrl.n kan fodsnges Indftlet, hvls renter og afdrag lkke
bet.le! lnd€n frlstens udlrb, Jf, h€rved pK. 4,,

b. hvl! bygnlnger af vessntllg botydnlng for prntets vardl n€drlves, uden at der €r stlltot betrygg€ndr
€lkkerh.d,

c. hvl5 p.ntet, uden at d.r 6ft.r plkrav er stlllet betrygg€nd€ slkkerhed, vanrrgtar Gller I ,vrigt vegrnulgt
forrlng€, herund€r ved at ajandommen kondemnare!, cllcrfor erhverw{rndomms ved at drlften
standse, for langere tld,

d, hvls d.bltor nagter kredltor cller dern€ fuldmieCdg .d9.n9 l 8t eft!rc. prntGt,
e. hyl! dcbltor lkkc pt opfordrhg godtgrr, .t pantct er bchrrtgt brandtorstkret, ogt hvls p.ntet eller for p.ntoslkk€rieden vasendlgo dela h€r.f 9klfter ,er. vedtlelterne lndeholder reol.r

om .nmeldelse af ejel3klfrr og cventuel mullohed for galdsovettrgelse.

Erlagg€3 kapltal, ordlnrra eller ekstrsordlntr6 ydels.r lkke retgdlgt, svrr€s morar.nter m.v. efter da I

vedt;gt.rne fastsatt€ rcoler. Hvls forfll&dagen eller sldste reEldlge b€t lhgsdeo falder Pl en helllgd.g,
en |trdag €llcr grundlovsdaoen den 5. Junl, ud8kyd65 d89cn tll den ftlg€.ds hvcrdro. Pl sarnme mldr
udskyde! ldltbsdagen for alh frlster 6fter nErvrBrend. prntebrev. Indbetallng lndsr tor ovennavnte flst
tll €t p.ngElnstltut her I landet, borts€t frd Grtnland, tll betordrlng tll betallngslt€det er retgdlg betallng.

Debltor har pllgt tll at underrett kredltor om bopEleforlndrlng, Stdsn underretnlng kan lkke 6ke pt cn
betsllngsblanket, stfremt d6t !f blrnkettenE tekst fremglr, at meddeldt6r tll b.t llngsmodtageren lkk. ml
glves pt denne, PEkrav fr. krudltor kan ifsendee tll .ller fremeattes pl den 8f d€bltor senest oplysta
bopal uans€t bopalsforandrlng, medmlndre kredltor ar bekendt med debltor! nyc bopal.

9. Uansct paot€breveb uopslgellghed kan kredltor forlang. l.pltalen lndlrl€t I frlgendE tllteldel

I
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matr.nr. 1 ar M6rdrup By, Mordrup betiggende Bybrergvei 43,
3o60 Espergarde.

ventig hitsen

Jeanett Kofoed-Hansen

LL Tvodesve, 7
3ooo Hekin8or

Trlefon 89ag 1775 (dir.kte)
T€lefar Seag 1801

EmEil: ikh@iysk€bank.dk
wwwjyskebanicdk

somm€ren giver god lulor

lean€E lbfoed-Hans€n

os.o5.2009

Swlrl Cod€ IYBADXXX
cvR-nr.17516617

B
T5 IYSKE BAN K

1
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG fiT
Akt , nr. r

Slde: 9

13 AF 36r.
Retten I H6lBingor
Tlnglyaningsaf alelingeD

eAcegrling pa Panuebrev. Dkk 4.328,000
Vedrsrende matr,nr. 1 AR, Mordrup By, Mor&up
Ejendon8ejer: AAB-Elvagten I ApS
,,yaE forEte gang denr 16.04.2009 under nr. 7513
Senest rndret den | 1,6.04,2009 r&der nr, 7513

Reteen i HelBlngor den 22.O4,2OO9

Tom Ar11dB6, tlf. 25355033

Anmelder:

S IYSKE BANK
'.r l. L. Tvedssv€j 7

9000 Helslngor
898S1800 -,

t11 6fIrsntnB "f trrrguor"n jJLtJNarvarende pantebrev kvitEeres
som eJ benyltet.

Htllerod den 6. maj 2009
Nykredlt A/S

JBneY,:\nder63B
!thvervrt!dgi'#t

#*W,rl
kundechel

N,

do\'\--''
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Nykredit BILAC 4C1

LUND
ELMER
SANDAGER

I

Jyske Eank
l. L. TvedcsveJ 7

3000 Helslngor

Bllag:
lnformatlonsblad
Pantebrev med tlnglysnlngsgenpart
Blanket 'Udbetallng af 13n'

ForhtndslSnegaranti

D.to

EJ.nd6mrnr
Hatr,nr.
EJe.rav

B.llggenhe<t

5. rra, 2009
Bkgltt€ B. Bille
t 3{4714 02
lar
Mor(kup By, t{ord.!p
ayblergvc, 43
3060 Espcrgrrde

os7f254l7
Nkolal Henian

l[,ii!i

LAnetllbud

Hermed tllbyder vl AAB ELVAGTEN 1 ApS ltn.

Endvidere er tilbuddet samt folgende dokumenter sendt tll AAB ELVAGIEN 1 ApS:

. Informatlonsblad

.L8nguid€

Kontakt venllgst Blrgltte B. Bllle pl telefonnr. 44553309, hvls der er behov for yderllgere oplysninger.

Med venllg hilsen

tu}tkredlt

) o,, ,/
/1 \.rv
I Jane v. Andersen

Erhv$es.3dglver

h*ffit-

I

,
t
8
3

ykredlt
Sondre Jarnbaneve, 4
3400 Hille.od
Tlt 44553300
Far 4{553301

rll

I I
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Nykredit

Jysk€ Bank
t. L. Tvedesye, 7
3000 Helslngor

0!to

Ellndom.nr.
Malr, nr
€Jcrlav

B.llg€enhrd

Tilbud pe forhlndslAn som tilpasnlngslen t €rendommen Bybr.rgye, 43, 3060 Esp€rgard€

Llntype

Lobeild I grr

Oet ltnt€ belob (hovedstot) I kr.

Rent€proceot pr. tr
l. tr9 ydelse I kr. lor skat

20
4.300.000

2,9457
319.942

tr Tilpasnlngiln udlgber altld tll eo kredltortermlo. Oet betyder, at den f.ktlske lobetld 5rlrldent er ei h€lt antal
lr. Lobetlden afhanEer at 09 l.stsettes pt udbe!.llngstldspunktet.

I dett. lSnetllbud flndes d. qrundlagg€nde nogletal 09 betlngelser ror lenet. Yd!rllgere oplysnlnqer
om det vldere ltnetorlgb, beskrlvelse af de forskelllge lSntyper samt de Almlndellge
for.etnlngsbestemrnelser for realkredltudltn flndqs I vedlagt€ Ltnguldo.

I

8

8
3

tlykredli
Sondre ,lrnbanaveJ 4
l4OO Hlll..od
Ttr. 44553100
Ftx 44551101

Ll6

6. ma, 2009
Sirgltte B. All.
13447 t4 02
lar
Mordrup gy, Mo.d.up
BybJergvel 43
3060 Esplrgarde
os7325437
lYkolal Ha^3cn

l

Tilpasnlngsltn Fl - Kontantlln
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Nykredit

oplysninger om nyt lAn

Hovedtal TilpasnlngslSn Fl - (ontantlgn

Lobetld i lr'
Det ltnte belob I kr,
obllgatlonehove&tol I k..
Reoteprocent pr. tr
Tilbudskurs

,. lrs ydels! I kr. for skat

1. trs ydelse I kr. ener rkat (2s,ooyo)

l. tr3 renie 09 bldng I kr.
Eidragrsats I procent p,. tr
Et ekliv rente p.a. ek9ll. omkostnlnge, I procent ft. skrtt
Efektiv r€nte p.a, ekrkl. omkostoing$ I procent efter skat

Afdr.gstorm
Antal t.rml6er pr, tr

20
4,300.o00
4.259.r55

2t945?
100,96

319.942
280.380
158.250
0,8000

3,7
2,4

Annuitet

4

(

€

8
3

', Tllp.3nlng3ltn udlob€. altld tll en k..ditortermln, De! betyder, at den f.ktlske lobetld srEldent er et hell .nt.l
tr. Lobetlden .fhanger af 09 fast3alttes pt udb€tallngstidspunktet.
I d.n €ffektlva rente ekJkl. omkostnlnger I procent €r Indregnet kurstab/kursgevinst ved salg at obligatloner
iamt bldrc9.

geregnlngerne er baseret pl kurserne den 5. maj 2009.

Forudsat Nykredlts accept, kan der dog lnden for ltnets lobetid bevllges afdragsfrihed ien eller flere
perloder I overenss!emmelse med den tll enhver tld gEldende lovglvnlng. Ngr afdragsfrlheden onskes,
er det tllllge en forudsatnlng, at lEntager lkke har eller har haft restancer overtor Nykredit ellcr er
reglstreret I RKI, llgesom der lkke mt veere tlnglyst udl€eg I lSntagers eJendom.

'Illbudskursen er forelgblg og O,10 kurspolnt under den officlell€ genncmsnitskurs pE NASDAQ OMX
(6benhavn den 5. maJ 2009. Kursen fastsattes forst endellgt ved lndgtclse af Fastkursaftale eller pt
lSnets udbetalingstldspunkt. /€ndrlng lkursen har tor kontantlSn lndflydelse pA de fremtldige ydelser
og tor obllgatlonslln pl provenuet.

Kontantrenten for 'IllpasnlngslSn er kun beregnet indtil lSnets forste rentetilpasnlng. Herefter andres
nrglctallene som folge af en andrlng I renten.

LSnet tilbydes med en lndlvlduel bldragssats, der gElder lndtll vldere. las mere om bldragssatsen I

Ltngulden.

Den trlhe omkostnlng I proceot (AOP) fgr skat er 3,89/8, Efter Ekat er den Srllge omkostnlng I Procent
(AoP) 2,e%.

Den trllge omkostnlng I procent (AOP) vls€r de samled€ omkostnlnger I procent pr, 5r forbund€t mad
oprcttelse og atulkllng at ltnet undet de nuvarende forudsatnlnger. Las mere om den (lOP) I

Llngulden.

Det ltnte beleb fremskaff.s v€d salg af obllgatloner l:
. 4,Ooor'o Nykredlt serle 12 Ead trgang 2O7O tondskode 097?28,4,

LSnet er inkonvertelbart.

216
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Hele lSnets kontantrestgald rentetllpasses hvert tr med virknlng fra en l. aprll. Tidspunktet kan dog
andres som beskrevet I pantebrevet, Renten Endres ved rentelilpasnlng, der sker ved reflnanslerlng
al lSnets obllgatlonsrestgald.

Sarllge renteforhold kan medf6re, at en mlndr€ del at ltnet skal rent€tllpasses ltr, hvor
rentetllpasning Ikkc umlddelbart er forudsat.

I beregnlngerne er det forudsat, at lEnet rentetllpasses pE vllktr, der svarer tll det nuvarende
renteniveau pB obllgatlonerne.

lLanet kan udb€tales, ner vi h.i modt.get 09 godkendt
.1. Vedlagte kautionserklaring und€rskr€v€t af Carsten O Skaarup/El Vagten A/S \
/, seneste personllge regnskab for Carstcn Skaarup. t 2tf J f q1- . -o,aJ

V, Dokumentatlon for legltlmation pE kautionisten. Kautionister skal legltlmere slg efter reglern€ for
fyslske personer. Dokumentatlon for legltlmatlonen mt maks. vEre et tr gammel, og skal I henhold
tll lovglvnlngen forellgge, for der kan udbetales l3n. Kravet om, at kopl af legitlmatlonsdokumenter
skal vedlagges, kan lkke erstattes at garantl eller anden lndest8ebe for, at llgltlmatlon er forevist.
(Fyslske personcr legltlmeres mcd kopl af pas ellerl@ivor cPR-nr. 09 underskrlft fremgtr,

. o9 kopl at sygeslkrlngsbevls eller skattekort, hvor cPR-nr. og adresse fremgSr).
(. Kopl af Srsrapport o9 udskrlft fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvor bestyrelse, dlrektlon 09

trgnlngsregler fremg8r. Ejere, der ejer 25vo eller mer. (reelle ejere) af
selskabet/fonden/torenlngen, skal oplyses, og skal legltlmeres efter reglerne tor rysiske personer.
Dokumentatlon for leqlttmatlonen mE maks. vare et 3r gammel, og skal I henhold tll lovgivningen
foreligge, for der kan udbetales ltn. Kravet om, at kopl af legltlmatlonsdokumenter skal vedlagges,
kan lkke erstatles af garantl ellcr anden Indesttelse for, at legltlmation er forevlst, (Fyslske personer
legltlmeres med kopi af pas eller korekort, hvor CPR-nr. og underskrllt Fremgtr, og kopl at

/ sygesikrlngsbevls eller skattekort, hvo. CPR-nr. og adresse fremgtr),
J7 Anpartshaverfortegnelse for MB Elvagtcn 1 Aps /
.J' Vedtagte garantl for forhtndslSn stor 4.3oo.ooo dkk underskrevet af et pengelnstltut eller et

skadesforslkrlngsselskab. Kontakt venllgst Nykredlt ved onske om at stllle anden slkkerhed I form af
eksempelvls htndpant I obligatloner eller kootanter.

UdbGt.llngsbetlngelser
LSnets priorltetsstllllng ;

Valuta Hovedstol Kredltor

kr. 4.3OO.OOO,OO Nykredlt Reelkredlt A/S (tllbudt len)

Ltnet skal udbetales senest den 6. november 2009.

Ntr nervarende lSnetllbud udbetal€s, borttalder alle andre alternatlvc lSnetllbud, der mette ekslstere
p3 ltnudbe!alingstldspunktct.

FeErdlgmeldlng fra Nykrcdlts konsulent, Nykredlt skal foretagc endellg vardlansEttelse 09
Itneudmtllng v.d tEerdlgmeldlng at byggeafieJdetltorbedringen. hvls det tllbudte ltn lkke efter
endellg vardlansattelse og ltn€udm8llng opntr slkkerhed lnden for dc I lovglvnlngcn fastsatte
lSnegranser, skal l3net/ltnetilbuddet rcducercs eller hclt nedbrlng€3.
Kopl af brandpollce I kgbrrs navn.
Speclflceret lerellste m€d anglvelse af dct enkelte lerem8ls areal. LeJellsten skal vare attesteret o9
skal lndeholde oplysning om den Srllge leJe ekskl, el 09 varme. Lejen skal mlndst udgore 5O5.ooO,OO
kr.r og lcjellstens lndhold skal kunne godkendes af Nykredlt,

316
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. lbrugtagningstilladels€.

G€n€relle oplysnlng€r
Ved at lndg8 en Fastkursattale mcd Nykr€dlt pl det nye ttn, er det mu gt at fas tse vltktrene for
lSnets udbetallng,

Tllbuddet er udarb€rd€t pt baggrund af oplysnlnger fra Entager. FsJl eller manglcr herl kan medfore,
at lSnetllbuddet borttalder, eller at ltnet forlanges lndfrlet helt eller delvlst.

Nykredits gebyrer fremgSr af prisbladet, der kan rekvlreres.

ved obllgatlonshandler lforblndelse med realkreditl8n yder Nykredlt den hEjeste kundebeskyttelse
svarend. tll kundekategorii Detallkunde. Las mere om kundebeskyttelse 09 kundekatcgori I

Ltngulden.

Ved obligationshandel med Nykredit I forblndelse med dette l3n accepteres de Almindelige
forretnlngsbestemmelser for obllgatlonshandel, som kan flndes I LSngulden.

Der henvlses lgvrigt tll Nykredits Almindellge forretnlngsbestemmelser ,or realkredltudltn.

t ,vrlgt kan vl oplysa
Ved ltnets udbetallng vll der bllve modregnet 175 kr. tor lndhentnlng af tlngbogsattest, herunder
g€byr tll staten.

Det tldllgere fremsendte tllbud/pantebrev er hermed bortfaldet,

416
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Budget tor lAnetilbud

Xursvardl ved llneoptagel3o
lllpasnlngsltn Fl - Kontantlen,,.... ....,......kr. 4,3oo.ooo

omkostnlnger ved optagelse af lln
LAnoptagelse........
Stlftelsesprovlslon......,.......,,..........,.kr. 43.000
-1ndivldue|rabat,............,...............kr. 23.0o0
Kurtage..,....,.,.,....
Tlnglysnlngsafglft tll staten (fast del)
Gebyr for lndhentnlng at tlngbogsattest,
herunder gebyr tll staten......,..............,,................,..,....kr. 175 kr,

Ansltet bel6b tlludbetalln9.....,... .,,.,......kr.

kr

kr
kr
kr

5.000

20.000
4.300
1.400

30.87 s

4.269.125

I

t
t

sl6
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Nykredit

sp€cltlkataon af hand€lsomkostni n ger
AnslBede handelsomkostninger ved optagelse af 13n:

Kursfradrag..,....,.,
Kurtage,.,.,,.....,..,.

Handelsomkostnlnger v€d optagelse at ltn I a|t........,........

kr,
kr.

kr.

4.259
4.300

8,559

AnslEede handelsomkostnlnger ved optagelse af 13n udggr i alt O,2O9o a, summen af kursvardl og

kursfradrag ved optagelse af 13n.

I

i
8

6/6
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LUND ELM ER
SANDAGEFr

$ tvsKE BANK

Sikkerhedsstillelse

Lantsgl' OO2737 -4t 76

Sid6

Helsiugor
I

AAB El!-agten t ApS
SweJ 5
3100 Hornb4k

I

lcpr/se-ar- : oo2i37 -44't6

&il*-,,

t::r: :-- '. :

[?tritii,rninscns 
onfang

t-,- - --
M-i

ipantsEtnirrgen ifslge dette dokrrEnc tj eaer tll ai*erbed for enlryer forp1lgtelse
lson lactager ved egen medvirken har eller nltte fA overfor .ryske Banka afdeliBger
log datterselekaber i Danmark og I udlandet.

]..soo.ooo,Do DKR ued pants 1.natr.nr. 1AR, l&rdntlt By. xordrup
BybjergveJ 43 . 3050 EapergErde
Eaat. opr, ;

4.328. oo0 Dtrr yktcdlt

Ejerpant.ebr-ev, palEenr ooo3o8?51, ejet af careten storbj erg skaarup
Al<tivet er pantsat for
engag 070563-0429 CarsCeE gtorbjerg Skaarup
engag 002737-1476 elB Elvagten 1 Aps
engag 001568-8149 EI Vagten A/8

3.ooo.ooo,O0 DK( ned part 1 nat!.nr. 1 G, Borneby By, trorrbak
ssvej 5. 3100 ltortrbck
rueat opr. :

1.519.000 DXI( I[Ykredit

foi Dsntsr8tlbld,,] ,:. ,,

Partral rEpn! dnting
i'rt3Etning ,o.ct.gor et rrsdemlnd modfur.r tuo pcrsoriigr gddran vlr {t ri!.d! fll kdrUonl, hvls dd lndgt6 eo sErli,g ahale

horgm.

8larlsn6 pa-ntesiklerheC omrinar dl onhvsr td Oot, d€r trsder I atod€t lor dd Fafi3rtto, honrnd€r lorsllciags- oO sastEtnlngsaurn-

me. samr et6tr&ordlnare aldrag og lignende. Dot samde gsldlr det ptnttlttos !tt.3t, hanmder rtnls,, udbflo, toonlngsrdfdg_

tad6.. lood3.ktier og f€rends. leiaindtEgtat. bdN! .t llwtorlikrkEEPolo€r 5.mt otdhrra ,Idr.g.
Ved prnrsctle olerpsdebrevs omf6tt.r pa sEtningen ind({ 6 ,.6 lorlaldno ronlsr- Dan€ htr den t6rvirknlno, at maksimrrn tol

slkk6rh€d6n i h6.ihold rI e)6.p.ntebre"ot successM opEtrivss mod dcn I olarpanEb.avel ,raBvnt6 rBotoslt8 berogflol rt 6r6rpaalto-

ForCaEttsea

ar,or flxlrD D,rora;r.6 I ll{{'

--#

attae ll

I

I
i

I

!

lBjerpantebrev, panteEr 064{81985, eJeU af AIB ElvagteB I AIrS

I

I
!

I

I

;

I

I

I
I

I

i
I

I

I
,.

!

I

I

i
I

I

I
i

I !

I

I
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S lvsKE BANK

Sikkerhedsstillelse

L!ntager

Slda

o 0271'7 - 4 4't 6

2

Flt-r, i"r-'-' -

lbovets troveastc! ir. *r

I Brntir! rclrighedlr og Cigtor sorn pDthlyct
lsom prnthaver h[r b.n*en ret ill rt bIu06 .l*astot af ds Dantsors elrsktor til nedbahg€&a al rllr6d. .ng!9om6der- Bahxon lur dog
likl6 pligt ril der, heller itle i lortpld tl ,neddebhorer, laudoni3te. eIe pr]n!oue..,

som psntiBvor k6o blnk.n lor pontselta6 ,oghlng olrid ddi'g. i .llg m6do. vcc. der panttatla o0 pt dislo mrdo. trafto
bhdsnde .Glur^ingc. pa psntsablters vqgne- D6t ar bl.s relevait vsd prnt I ia.t rj.dqn. I psritotxErrs, I lr9.r! og vod trarBport i
lordrhoor. Modrrno ksn vara cl onhvor rrt sasom tx rnsder Engamd. udlsg, luttbn. kont$r, rvartorklord og llgmnd. rkaidt I

tortird*se oiod kodhortortdgnirE.

Ptn i alliGr, rnpenoa og dldD llammabrraaraL ararrdrla
g!r*€n krn pl o.undl8g al dotl6 rikkarh.e(kdokum€nt m6d 3 d!!Ec vlracl msddoh p.nta6ttcr.o. st b.nlqr mijlgrlldigt snstorct
udrw sErho.etten og and{€ sidr€ttighcdor, indg trnkon giE poollctt€Ilo fi.ddohba om, rt 3tGmmcrottei igB,r tikomme.

lp6nts@t:aren. Dcnrt i€r for bankon til at udave st.mmer6tl6n eller rn€dd6lolc6 dl pantoGtio.an gsEar, uanr6t om aiamme.

lrultan udsp nger at v€dleglor, lovgivnlng, aktionErovo..nslomit eller rrd.t rot6gn ndkg. Gsnn€m nreddelels€n owrgAr
iltemmereaien til henkon. Som do&umsilation lor lrarfioretten slalbankon lr6mvia6 delto siklerlBdlsdllolsesdokumrnt 09 €n

i kooi af maddelotsen.

Ved enh\.er vad.&gt5en*lng dsr torrhger de pmtsallo rltior/anpnrto.s vard lx rndrimar I klpibltoahold. rktbklrssor
tlighedsq.undsolrningl eltcr omsattelighed tjllommer stemmeratten d de p.msatta Ettior ollsr 6rDano. ulnlddolblrt D.nl€n,

luden sr drrh€ behovEr at orolve erklerirE herom lll lktionaren/.ripenBhowan 6ll.r r6llteb6l

Blnkens panreret cm',ettei til entvor td ei$wr udiodrirB af ordlner olbr etstruordln.Br udbytta 09 oohvsr udlodnlng i

Ito.brrdelo m6d tapitalnedsattelss med udbording Ul .krionarcr, anprt.hawm ollar dkr6! stcdfortrEderc.

Frlgagolia og omrrytobrg rl part
D€t e. bsnken der bosruttor, om ombytnlng al p$tsatte .ktiver dlle. konbrn betrl{ng tl ftltlwl!6 ot pantlelt. 6kllv6i kan

rcceFerB, og hantad tan til enhver tid nagt6 d€tc, hdru det 
'ikedo 

erlgrgEisnl er tuldr llbag€b.rdt.

OplFnlrusdagt
PansEtter gk.l str.li dw banten bssk€d om sttlvan forhou, rom hlr bctydr{ng lor bankom aet ovd d6l pantlano, i( hvlg pam-

rEner blirer bctendt med irdkrldglser til aukiionsmedsr, p,okl6lllaor. ll.fldoDsovardr.0ob.r o€ [ononde.

Fdd.nagt til bMk.n
M€d sin underskril! pa ncrvEr.nde dokument givs panFetrer brnkln ret til sr h!06 rll. tlgdrgdigo oplylning6.lra roalkredit-

lNliru[€rne il barrlG:rs eg€n b€handling af llnt gda onoagqlle .

B$ken ksn pe pao6Ert€:. vegn6 hoh sll€r dalvisr transpo(6/6 .llGr kvitte@ tor&hgP, oe ve.dip.pl..r, .om lyd.r Dl n6vn, h€r-

ur|der geldsbrove mod €ller rr(lon p€derot. Dotte g6ld6r, ngrsrt om plataaltiron ar gaot koni(u... Itldt I llkvldatbn af.er fignonrte.

P.ntsEtt.r6n 6. indfo.srl€r m€d. at drn le tlrldm€ot 6r rloneklGlg hoidm.tlon i ,oriold tU tinglysr{ngsmvadgh6doirF, NBr at

€jorpanEbrev ei htndoanBat. tr.. brnksn rct til .t gNve delte petogfi'ng om, 6t dst.yil6. tilbrga i prbritot o.deo€n lrYtnlngs.
pllegning,, €il6r at dde ,l parlcl ml udgt (r.l6kadtionepAtognk{},

Fyl&tigr.ebo
B.ilken her rct fil rt ioalise.g de stilsde siklgrhed€r, hvls drsEs lodn!43 slbi trus. soln l.196 .l lsH I pmtots \rardl sll.r tt
aidan 3rssg. lnden b.nken t gp. .kidr tll Mdr6tgarol6s, tIJ d!n. rlod'lLiaa prntaaltc,.rE b(Darl 4.ls€k6Mt med 8 d6gE!

versal ved anbetder brev optordre denn€ ti cntsn al indtri lAn^mdtn6,, e[6r at s 116 ydsdig... .!(k rhcd, .om b.nl6n kln
godkerxJe-

D€r n.Bvnr6 vsrfel lian dog tr6vi06s! hvls omga6ad6 3alg .r nodvandrgt ror.l tmdgt e[6t begr.Dnse 6l tab, Ool, d6, qr ptntsrt. og
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ln ad dcl rili're lr&de I stodlt &dor, xan r.ll{aeras pa den htd6, soln b.nk6n tindar hGorbt.m@adg. Det kan ogtrl rk6 ved und6r-
htnd!.!lg. B6nken vil sA v:dl mrligl gtu€ p..lt 6tterco lei[ghEd til !t t'gs ldflino ti[ den roafr.!6oosnlab, roflr v6lg6s. prot-
{,atlo lordrirge, kln indddve6 e, brnken, .tlrrhardon .o.r dE tortajdor,

H.lt b.n3 omt g

Slhtlige k6r^onhrer og etllgora p6nt 6lillot a, t,adirnaid hpttor indbyda. og a.mmen mod antagarEn aolHlrtsk ,o.:
!) I&rkedhter med tllla€ at tent6r, piovid,on og lign nd6. ttord konnle ovort 6k, ubotdtc aldrag lamt rrntar, lErunder

mislbholcolses.enter, provision og ligi6n& h6rst.

Miilhhola;olseers e F,6rogoe! af h.le dct styldtgo b6h-
bl Xrav opctael som t6;96 !t, at barlka,l ml b€hle rri.ter en g.r.oti s ll.a pe vrone cf llntlgcr.
c, X..v opstael som talge 6t enhv6. form id afisle om hsndol ,rad fnrhdetle hatrunsnter 6t d*n .. i^. Hvad 6! fna|lioh

instrurvEnt krn omtrlte herngit 0l Lov orn Finensid vik6ornhod.
dt lr*..sao- og s€somko6utrEer, ,oo6i06byr rny. v.d hddivebc .l d. I rt, b) og 9, rEltt. kr.v ho. [nraga..
o, X.sv.t opgiora i h6nnok {i punkt !1, bl.c) oO d mad tlll.g rt t6.rd. ml Chob.d6lranE La d.t tidapur*! kiv6t

rett.s rrod dea pegaEldonde kartltrist o0rei6r trcd6lncflt$'ana{.lte.. Misll0holdrl.€r.nr.n w!rc, t[ ban|t.n! til odrvrr lU
gddatxls gendelb .entalers lor ubovllgct ovonrak p, Tor.ltonto, p.(. 26,76*. Rantcrrrran oplyla! pl lortrne.nd6 og
fromg& i rvrlgt sf llnnkrns prbbog-

Oen solldarisl€ halteke ophd€r, n8r - og tcrst nlr - der 3k€r ir$el'lhE lrr de cvrlo6 lordigrcdB.

lEor*€n mi give llntogar honGtand m6d bltrtlngor. (autlonlster og iradienud6pditgatBro std I*. Oiw d€rar samtyklo, m6o

ido har l.w p6 er meddoleire fra banton, lwis dot sl.r, I ,nodaa! fd<l nedsrltaa der6a fotplgtabor owr lo. bankon, i det ornfang

lde kon dokumentcre, at hensEnden hlr m..fart lra.ontfg.l.b ,o. d6m.

Banlsfl bevard slno r.!! mod keutiortrser og tedioflilndsrlrnllitt ta, s.lvom d6n urd5dGr ,t to.oLgo a,x lds&a I !n llrrod-)
but-lor*3ts bo-

Hvk gnlager sotv har stllkr pant to( 6t bEtemt llnoh.hold, v{ klurrohbu, qg Esatiahandsprntrlanorg lor d€tte hdtrEde i
p.ntoretten lil sikko.lFd lor de6s ewt. reg..ltrav rod llnrrgor, DetL gEld6. dog ll*r hvla:

' .ndsi s! erialt i dot enkelb rllleldo.

' kauiionist o!6i t sdie.n^ndspantsGrsr lkko ,dd6terldig hlr irdfrtlt d.a.n lo.pllgtalaa ov6r lo. bdrleo,
. kaut:onist sll6r rodj€manrlspantsetter llle k.ndl€ dl pente.ottsrr, d. d9 p&og .lg d€r€. ,orpllgt6lse.

l-lntlgar

Sld6

Brnk€n kao 6oaka s.f. 3h lyld€stqrorr for hoae fo.dringen llos enh6! ksUbnlli.{16r onhvr paat.otter, nlr don gEld, d6. er

kaurioneret lrr (solvslt,lrierlEutioni oller stlllet sikkorhed io.. 6r lorloldgn tfl boralng.

Hvis lAntagsr, €n kruUor,Gt elle. cn psntsatt€r kofirEr undd boboh6ndling ot onhva. a.I, tvuEpn alh. frivlh, h6, bantsn rct

ttl !t lA dlvld6od6 el sit fuldo kftiv, indtil geld€n €r holt lndfilot. Oenna rot o@ldar o$l dividandg al dot ragrsstrsv, ron rnltt€
dr(omnr€ .n Inutionin eller t.6dlomrnd.pmtsattDr, hvad cnt€n ,6gaork6vtl or bl.r/ol d(talt ta, ollar afta. bob€tl.dho€ng
tqlynd.rse. r'lvia indstolinger lra Entdg€r skull6 bliva orn3led! bliv.r k.Llimlnor3 og t .dien6ndapontlaltcfer h.Eltolrs

oprerhol(h, u.mst om do m,nc havs modtcgsr hsdd.lelso om lanttgerr brt llng.

Banken har rer til pl padsc,ttsrEs yegns st

' moaltog6 og kvltGro ror rllo betslinger, der irdg& pa dat pdots.u6,

' stll. dar erksrt mv., d6r sr nsvnt Jorao u.dar 'pantEolnhgans olrilang', {l trl .ldgrad tor ptlt6Ena. rdan s..t\dlc,
tl! loutlc.tutrr elley andro pentaatleto

' algl\Je ops'rg6136., ophEvelsosorklBilhg!. o0 at lorol.oa lnddiv6l!.r, og.3 hrta d.I| p.otealt .d. g@|d 6rd,rl ll*. 6r

tort.ldsn tll botEllno.

Byts.kredh
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i

lFor bYsg€k"ditt€t galdoa det !a. ge balrEElr6r u.!. mad honryn ril udogtqlrT ,ra blggEkradkh, torhotabt d trrBDortll'varo,
prbrh€ring m-v. o0 DantsEtlo, tEovb66 d b!€gokiaditrrialon ior ydrrllgar. ody6nthq om dlta6 b.tinggtlsr

Vad kuDd€rorholtora opr.r
llvis lundoloiholce! ophorer, ko.r banks^ op3lg€ g.ra.ti- og kaibrl5rorEllgtdsar r.rnt frhara tb lor aidi€ torplgrr{$., hcruflder
fo.pllglolsot i l,emm6d valuta, der mlne var€ indgeet ,or ldntlg€r. Llotsgr sk.l trlgsro bsn*on loi g{$vor lorpfhtdro, irdEeet
pt limagsas veorE, aamr om nocvqdlgr rtlll6 sikk.rhod h.rtor.

n.n6, g.byr,- og Fotiobhsbrtin0ahat
Beore. gsbyr- og provkbr$b.tir'lg€Lser og ierminer io, b€tllrtg at disrc tl! nglr El llmdolumontll. torCd., BrnterB mrllgfiodet
to. at lo,etaga arddrBef ho.l e, b3lk wrt I da g6rsf.ne b.rsrr*Dlb.rh0€E€r 'sadn hmdL. Jrako B..lk'.

f,lod..!r:ing
Bar*.:r lan udeo iorudgA.ndc m.ddclol.e til l6ntager modrog.E odrw.t forraldarn dL{ uto.lC&r{ tllgodGtllvrda hot Onrrger I

.thvsrt tlgodehawrde. $or[ llr$lgor hlr sller r& hos bankon m€d filndro andat rh!L!. f!, loabrugsrro.hold krn modr.gning dog
kun tinde sied vrdr'reMa lorfuldne tilgodohrvend6.. Blnk€n modrognor doo lkle I dEn dol at llm.gera l6n allo. olronttrgo ydolte.
mv., som m! aises ,or .cdvondig lil st dellc Eltnindell€6 hvcomko.t {ng€r. 8..rt n nod€gn.. halor lkl6 I loda.taande pa konri,

dor eft6r lovgi.r^ing og/cller aftolev l(&- sr silret mod *roditorio.tdgrlrE.

| €r!rarnh gE.rl!var

Jysk€ Sanl 6r erslrtnin?siBvrdi.g, hvb bankrn pA $rund !f reil elle. forccmmd!., orryld.r allrlt lordlgtoLDr tor !o
eller msngeliuidt.
S6lv p6 Co ornrlder, hvor do. 9dd6r 6r strenlEr. 5Bv.r, .. bffikon lkke rl3v!.lg lor ub, som llyldoc:
' nedorud i/mi toronde ldgang tl il-systamer ellor belledholsor .t d.tr{ d*. ayatant€n d3t kdr honlres til n donn6viits

DegivenheJ:i. usnc€( om dot er b6nt6n saN sll6r en 6ksi6rn lewrandrr, der rtL tor ddh6o rf ay{omo.ns.
t wigr i beokrs Btrcmfor3yning 6ll€r t€lslcxrmunikrrion. brandgaeb dl,'r lorvalaiaEBllt6a, nrtu alrttrolcr, lrlo, oprar

borger!96 r,rclighsdlr. 5abotEgo. terror ollor harrdk lhdurd.. co.ipulrrvinr. og -hectLtg).

' 6t'3ik€, lockout boykot allar blol6dc. uaniot om koorlftten er ren.r mod .116] ivla.k8lt rf brnkln €lLr dont orglnlratlon,
cg u!n!€l l.orliktens lrs.g. Doi galdar ogd .t& konflillci t6fii,'tlr d6l6 E br*arl'

' arldro onrsrarld'Eh5d€r, som 6r ud6n tor blokln! lontrol.

Jysl€ Brnk! aoivarahihed galdor lkk?:
. tn ls b6nk€n . da .lta!€n Hcv indetet - b.r.d. have foTudlet abi fudro&, ao'll r !r!ag tll lab61, alle. bt rda haw rrdglet

ellsr ovorwhdet &sogrn til tab€t

' hvi5 lovgivningen und6r ailo omstErdlghrder g.r banten lnrvrr:ig fot dot lorndk, som sr AlBsg tll llbot.

V,rtd.rhg
Vdlsrdegen e'dell da0, hvor 6n tdbet liog, udbotaline olbr ardon kofiobovEgels€ llr drknlng to. rer .boragnirEs^. De .t
banker ia3tsnlo .sgl€r for vafderlng er beslrevet i da almlndellg€ to..glriiogsbslingplssr 'Sldrn hand!, Jyaho Bink'.

V6d eveotuorl. rers6ogrc. finder dansk lowivning rnvenda,s6- I srhv€.gBlotllold slC t tsslg odtDgEps v.d sn dsrEk domstol. Slg
rntegg€s v€c srgsogres li6mtin9. HviB s€gasgto lLk€ hr hj.mli.E I oanrnlrk, t6n ragen ..{rggea ved byatttsn i Slikobo.glvoara
krdsr€t.

1Valnolino/lo\ /6lg

OpsiE.lsc .l lin og tredtlsr lil privrt anrr.nd€k
Llnr6ger kao indld vsriaDclr to.r€ntcdr En og kroditler uden varlsl o0 t .tlor.ntedo l n msd 2 bankdlg.a v.Bel. Bank€n kEn

opsigs variabslt lor..nrade lln og kod:tter til ind{riols€ nr€d 3 .nLrade$ vrri6l. Opchdaen clal vro ba{rundet. Fa.ttorcnt€al€

Itn er uoosi9fl,i!6 trs ba[annr sido i den aft lt6lcl)end. Hvh Erl€t €lbr kr€ditten - uaallat om lorr.nhin0en €r ts.l e,l€r

va abgl - 6r r:l '..rivat 6r\'6noeBe og sitret v€d keution, kan bonkon opsig. lrnat^rodittcn m€d 3 mlnscLts vrrsal, hvl3

nrmx slJo dr rl:,: it lar rla.i

FortBette6

!
I
i

I
!

I

I
I

t
i
I

I

:

I

I

i
i

I

I
I
I

I

I

I
I

I
I
i
i

i
I
:

I
i
I
!

I
I

I
I

I

I
I

t

i
i
i

!
I

I

I

539



$ lysrr BANK

Sikkerhedsstillelse

LAltegrr

sit

oo2737-4416

lautioriste;r ko mor ud lor eh dlsr llerr .f da bcgivonhed€r, sont e? omrdt n.dcnrof u h pk!. a.h .!mr pkr. i og dG. ttl6
irden 1 manlld siill6s anden sikk.rhed fo, ta.Et/kr.dhGn, som b!.r(.n ken godkards.

YIle to. f.rridtg hdrhLa .r lalt dr.l ad. L prlr.t.'rv ndebr
Vod i16l 6ller ir'lvis hdf.l€64 tt larl€t r.r lort6t - urr*or begon ldoil h.rtfi - yl der alc turBrlode.hg at .o!t0Eld.o, hvorEd
irdlriel8esb€lDbal boregnes. go.agr mefl at Hhialsoibrtsbat ftur.\rE.dLr{, d.r anv.ndq !/Ed irddahdfrLtao, trgar t dgrltg!-
prr*t i 6n €ventud andrino I r€r..6me.6nt n hr dct tldBpix{G hvot t!^at cr oprafiEt d dit tircDlllkt, tn o. lln t irdtrio. holt
ot€r delrigr.

Retollrroronlen 4r &n 6rrrktiv6 r6nl. t , 6l@t pl an dltsobhgrtion med an Lh.dd, dar lvrer ttl lLet! ottstt. Lbetld pl op-
rctte!3!6tidgruttt€t. Ral€rsmot6tnon tol dsi ar*.lte Uo samt d6 rE nete beltcmmck r om Lr dg hol olsr ddvh lndhirl5€
lre4E[r al s€l..re tloldorumsnrd, soln k.udoaisror og prd|lleiLr! til enhw' tld krrr ta udlg\rerat.n kopl .t. Bo.ncrtq !t
idlrielselb.lcbar {il va.? $orrE €nr, lln6l! romlra0. rsstgEkl rl irdfti6l.oarHlF.hhrr, hvir tate.ancEaaitrn .r lebrl alddt
,,n€rs of..attolresthsounki.

Orahlkc ,lir oC tr.dittor lil .rhyo *rr-6119 !.$ndaba
Llnt.gDr og brnksr k61 nir lom |l.Bt opah6 varlrbolt to.Gntada Ln o0 lltdttar rI lidtLlre m.d 4 qa.s vat!6l. Fartronontade
lao er lro t .6k6ns og E: 19€16 6i(io nopslg.lioe i d.n oftslte Lb6rt . Dog lsn t lnk€o I dlfdd! rf, .r D.Lb I hanhold tll ltn../
kGdiraha{€n rklc bli\.€r b€talt retldigl. oFiigd dst telnlcd! 6ng!g.6ant uden v.o.l. Hvl. Un6t olor kr.ditt n . uMrat orn for-
.entrnggn sr ,!3l 6llBr varl6bel . 6r .iber ued trurion, kan bsr*.n opllg. lamlAlldttsn d.o v!r'!sl. t k an kr{rtioibr ko.n-

mor rxl lor q1 rllor ll€r? 5I d! bsdver*Ed.r, som er omldt I ]IdedrBvote ,r*rllgholdaliarbast.mnEber uhdat ptt. r.h slmt pkt. i

slut fragnhg';b6sta.ffn6lsfi ln En 09 kr.dittri til arl irv.trElrli !|v.ndalta
SlutatrognirE 

". 
an andlllg opg..ds6 i nutilrvadi.I b.nk .l' og kad.nr mcllomv.ardxbr. Dlrre m.trrmvaftnds, uitll€na8

i H^anal€n ,! :rdEakkes proveou€t ef evonlrrl rsr{sarat ilkkorh.d. All rttor ro.dtotrt iflalder rf,$onillclnyEri.rlt 6.rtcn

kuoden er6, brnken. Ba".kcn lan lalgle at slulalr.gno i tillBldo rf mls{gholdalse, lt. dg raovnto llisllgholdels.ib3liornmeller.

SlutEtrognir[ tr.r lo.ei.gss i enhve. n.ryerende og ,.arntidlg tordigte&e nEllrm lundGn oO b.ntao, Born giv6r r.t tl:
' l(ortrau alregnin€, ir).r.nle, indestl.hd!. pl kontl, rottlghedor eihv€rvet vrd lr5.lapon tr. trldrolnird og lordrtE.r 6.hv.rv6l

vcd ch€cks og wlslgr.
' Krav pA lav€ring at v.erdlpoph6r, blandt .n(ht lllb.g.le!?ring ct ya.dhali a. ov€(d..gal fl blnlirn som p.nt .llc. oro.

Xrev. soo er omfurEt al altaler mell6ir k$den og bankon om tirEoti€lls lnstrum6nEr rlulsfrDorEa sft r dias6 .rtelsr

Banken har dDg mullghod to. rt fe:ota0E ecn lello! rluafrognin0, na, dr., ramUdig med slutat.agnlng rtt€r dome bestsmmol!€.

l3Ie. slutarrsnnirg at andre lorrligr€lser.

8€nke6 knn cthr tidspu,)krer for ]lutrfrcgring reguhre slutalregningssrldoen med

' prcv€ r6t fra sikkeitedEr, der bli'rer r6.166..t 6tlor,uuft gnkts.rid.pqntaot,
r andellgt oogions lra!, ir.{ge lirrpfgtolssr, som tutl l6n op€Eros saE., f( olaanrih(Cigtoboa.
. bsrsllr'g€r oe sikkorhedi$llet93r, som battcn !.ne,. modtdgEr | god lro om lndlodt babctrd{lir€ .l drblto, €lle. klutlonisrans

bo.

' 1.6v, fom to ald6r ellGrlslgande.

NAr banken v?l0or 6l sl|',Iatrogne, vl llnr.ger modt gE l'leddsbl.e h.rom mad Inlormetlon om tldlprrlkl.t tor llutrtregnlng

Vll lor f6.tidq hdhi6l.. .f fa.lldr.dt d. l&r dl ,hvre$taig ..ry.t!d.L.
Ved h.l elb. (lervis irdlr'ekc sI l6rEt lsr ,orrald ellar |wia llntaoo, ikko o.tsksr ai udrrytte €n un&.!lo6vrt lihl€stlals - uanset

Forbaatstes ,. -....
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D€n akl,relle .n.rkedsranto er den r6nto, hvorl! Jysk6 8!nk r5n gonplacsre st titlv6rsnd6 beLb p, hlet.nlrnark€dct lrl€d 6.Inls
prolilscm det oorlndeliga En.

baggftrndsn he.lor _ vil clr ske hrstegulErlog a, re3EEben/don uudrryn d. horedstot bra.r.r pa lorstolt.n mdt6m den 6llt th
msrkedsreni! ts d6o i 'enedoh.fiemol dbudl€ rsnto lnklu.iv! bankeiB m'.gllol, B!ri*.r!r marohd .. e an optvlr r6.stlt G[ar
lnkl(derer i drrr rentcs*rs, der f.emga. st Lne.rtslorl

Hvis l6ier !}r uJbotalt og marko(lsrorrlon 6r stoget mod mera end bsnkens mr.gin.l tra tldlprritrst lo.llnl6g6r! rndeEkrift
til indtrielsesii.Clpqlilel ton lln:t iridti6s lii en kurs under 1OO. Er mllkedsr.ntrn til gonO@ld Lb6t, lln Bnst lndfrisr d
en llf,s over 10r.

t dovar kurs.egul6 ngsn er bt i(en D€.enipl tl .t opk.6.s et bela4 dBr rrdg.r rrnld.va.di.n pl hdlrlalrsrtirtlFnlt€t, rt d6n
forvomods kredrmsrgh.l i lari3rs r.sd6b6tld.

irisl&l|oldalas!be!trrnmelsar
Uanser ovo_€:i,!rdi, er lln og i(edlttsr ophewt, twir laitager
ai stanJse. s'r. berrlinger

b) koEvx€r Lidcr bobehendling

c) 'ndlede, f,]l\anilinge om akbrd, likvidgtion clle, ofld€n gerdsordnlng.

Endvidore lr.: bi nken ,leh viruel oph6w |en og lsodtt€r. lvh lh.06a
d) ldrcnas ior ndividuel ..tslorLlgrlng I lom !f udL{l eller.r6st.
.l afgl, wo do{,en-

,) l6gs' fast op:'loLl rrlen for lrndots ,a6n.or, hvb der ikko p! lorhSnd o, trulfot attrle om Lflotr^rodltt6oa tortaott3
.tvitling.

gl ti(sidoseln'r vilkAr ?hrl! rn6d bankln €le. n6vnr i b.r*alB lorot ingsb€tlr€ol3r 'Stdan handbr Jyrko Banl('.
hl har gi\rel r,:,ttigo opllsr,inggr 1 forblndalso ltlcd lansrlaagnet.

0 ikke hor o!i'.ldt sine io.pligtels€r I henhold l6n€(bk man!6t oi€r kr6dt.ftd6n. For l&i/trtdtGr rll p,ivt!
6nv6nd€isc. tsn opitavoise dog f.rBr 3ke 8 d.ge elter, .t sk iftl,$ plkrrv tE orn sr aetrdt ll oD oa llnflgen|. pl
don af baf'ti'Ir aeo€s: tsidte adrelre,

I tar endrer sin6 lortr U vesentllgt lil slad6 ,or blnlen,
k) lor Belskalt+rt veok.nmcnr,c c'F\ere. v6d flrsion med el andet sol5bb.

Forriigals. al lrrntGt
Hvb vErdioil sf le! tll enhvor lld panbatto torringes vssentligt, i(an brnken fodango, !r do, indsn €t ,a.t5.t vaEel ent n
6ker n€db.ing.l3s €f geklen, ell€i aler stitles vde.liga.s slkkelhsd, lom b.nken k.n lccspl.re. O.!galdsr dog ikk€, hvi3 on

panis€t Elontlom tien6. sonr holetsbeboBl3e ,or llntagea, lr€dmlndrc to.ringol!€n .kyH€a vanrrgl6f olendommon.

lOrLc$tnioqo
lUd ovsr l5neherflbeL/der irukno beleb !6rnt trediromlostninger lfllftersasomlosmhgc., lramtldtge reder m.v

: foGsndels€s-,i "1196 om'(qslNnge.) skll llntrg€. b€tale
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firomas Schioldan Sorcnsen
Advokat (L)

€} IysKE BANK

rYSKE BANX
Helsingor
l. L. Tvedesvej 7
3@
Telefon 89 18 00
Telehx 89 18 01

5050 2E011&1
fifi 71096/7

AAB Elvaglen I ApS
Scvej 5
31(x) Hombek

CPR-rl/Cl.lR-*. W27J74476

Jyske Bank (herefter kaldet banlm) stillerherved en til rAdighed for AAB Bvagten I ApS (herefter
kaldet kurden). Aftalen er oprettet med det formll fastsette rammer, dcr opfylder krmdens behov og som
styrer krurdcns risici ved hjalp af fo,rrtaringer te finansielle irutrum€nter

Aftalen 6;elder br allc de valuta-, rlvrre. , kunden indg{r med barrken. En en&.elt
valuta- rlvare og verdipapirforetring
(kornbinatiorsprodutter).

bestil af flerc gcruidigt bctingede handler

Aftalen omfatter et samlet risikobe ko'amme pr. risikotype og valgte produlter. Banlen fastsettar ud
fra kundens belmv, % styrke granser ,6 risiko og risikobekb. Opfulgnint pa aftalle
risikob€lab lager gul og rod risikogranse.

Det samlede rls.lkobelab

KMden €r forpligtrt til at i et mode med banken ved urealiserel netto lab pA
Svarende til42 % af det risikobelob og efterfalgende kaldet guJ risi&ograre

Banken er berettiget til fl yderligere sikkerhed eller lu}},e forretsringer ved
uealiseEt n€tto tab
Svarende til 56 % aI

Typer:

I valutariEilo/
2 R€nleris&o
3 Aktierisiko
{ RAvarerisiko

t samlede risitob€kb og ellerfolgende kaldet rsd risikotrans€

1fln.m0ro kr.

756.000ID kr.

1.008.000,00 kr.

RamDe pr. type:

0,00 k.
800-000,00 k.

0,00 kr.
0.00 kr.

Det aktuelle risikobelob beregnes lil enhver tid afbanken og det er banlens risikov:egte der til enhver tid er
pldende.

!

Det risikobet b

I

Bilrs J

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter
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Valulerisiko viser, kundens estimetede risiko br tab, hvis dersker anrdringer i valubkureme.

Renterislko visel kundcrrs estimerede risiko for tab, hvis rcnlmiveauet iE tdrer sit.

Akd*' og rtvrrcrislko viser, kundsrs estimerede fisiko fG fab, hvis der sker erdringer i aktie. eller
rlvarekurser.

Opgorclsesprincipper og forudsetinger kan til erilrver tid andrcs afbanken i slvel opadglende som
nedadgdcnde rctning udm varsel,

inlnsi,clle il6t menflt/rrodukter

FX swap Rertteswap

Det

Da samlede risikobel# er summm af risikdel,gbene for de enlelE rbikotyper tillagl det ur€a-liserede
nettotab for kunden. Det til erirver lid samlede risikobelab ml ikke overetige modvardien af lotal
1.800.000.00 lq.

Det samlede risikobelob er IKKE udtryk for lngrdens makimale hb,srisiko. Kundm hefter for enhver
indSl€t handel uanset at maksimrm for de grkelte risikoramsrer og/eller det samlede risikobelob b[ver
overskredet. Det samlede risikobekb kan som lolge af kursudviklingen blive vasentligt overskredet.
Kunden hefter for ethv€rt tab uanset storrelse,

Det samlede risikobelob og risikorarnmeme er beregnet ud fra bankens opgorelsesprincipper ot
forudsetninger. Banken kan uden varsel andre opgorelsesprincipper og foudsetsringer.

Som et udtryk for afgr*nsning af krmdens risikoprofil fassetter banlen ud ka kunderu behov, profil og
finansiel styrke gul og rad risikogrense. Risikogenseme er udtsyk for greruer, smr skal affode handling
og IKKE udtryk for kundens maksimale trbsrisiko.

Gul rlslkogranse Hvis det urcaliserede netto hbr lor kunden pl fiBet tidspunlt oveBtig6 gul
risikogranse, folpligfer krmd€n sig til - pe foranledning af banlen - at deltage i et rrsde. Pt srodet drsftes
den fremtidige skategi for de forreEringer, sqn er indgaet under aftalen. Den gule risikogranee er fastsat til
42 7o af den samlede risikoramme svarende til 755.000.00 kr.

Rsd risikogre$€: Hvis det ureatiserede netto tab' Iq krmden pt noget tidspunkt overstiger rod
risikogr&ns€, er bank€n bereftiget, men &le iorpligtet til uden varsel at afvikle forctninger i det omlan&
banken starurer det rodvendi$. Det galder ogsA alvikling aI alJe brren&rger, uanset det medforcr tab for
kunden. Den rsde risikogrense er hstsat til 56 % af den samlede risikoramme svarende til 1.0O8.00O,00 kr.

' D.l rulisred. ,t lto
Det tIa,llisetdl. tlatto hb ftet*owrw vcd, ot det hou funkfug bercgnes cn msrkdstardi of t$a en}.rlt l@ndcl.

Ma*edsardien brfttncs som dan vardi, dca cnkclL hnndd knn trz,tisllts ,il ud handel i ua*ctlct under tmrnule
,r,/0r*rdsarldringcr. Hois lzrdicn er nqatio ftr hmda1- et det tal2 ott ct tficalis.,!.t tdb. Hois lardicn af fix/Jlilc
lnrdlcrs wealisercdc tob oB gaiider lagt sttn|.I,rcfl gilrer et ncSolivt blsb, cr d lote om ct utalisrct nclto tab,

ab
I
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Handel med afledte ftEnsielle instsumenter medfurcr Iorskellige risici. Risici er i aftalen opdelt i forskellige
typer: Valutarisiko, rcrrErisiko, altierisiko qB r[vaErisiko.

Til hver risilo$pe er definerat m risikoramme, sogl i et konkret belob udkykker den rislko, som makimalt
anskes br den Sg:eldende risikotype. En risikcsmne lan vere mindre end eller lig med det samlede
risikobelsb, men aldrig st6re.

Afledte

Ved aftalens oprettelse velger kunden og ban&m i dialog akdvt de forslellige alledte finaruielle instrumenter
(produkter), det skal verc muligt at handle. Krmdar opnlr derved ydedigerc m risiko.Igransning.

1. Da der fra bankms side ikke er ule om en ubetinSet dler uiten&aldelig afta.le, mm udelukkende en aftale
indgiet ned baggnrnd i de t€tsdngpllnier, som er altalt under aftransning af rlsikoprofilen og avrige
vilklr, kan bSde ristkorarnm€rne (1g det samlede rlsil&elob udsr varscl reduceres eUer o1*t-ves af
bankerr.

2. Hvis verdien aI stillede sikkerheder, der har darmct grundlag for bankeru fastsettelse af storrelsen af
risikoranmeme og det samlede risikobelob, efta bankers ophttelse endres vesen0i6, er banken '
bereftiget, men ikle torpliglet til udm varsel at afuikle forctsringer i det ourfang, banken skorurer det
nodr endigl herunder afuikling af alte brr€hinger, uanset det medfurcr tab for kunden.

3. Der kan beregnes pristillag /prisreduktiqr ved handel med de produkter (afledte finansielle
inskumen ter), aftahn omhtler.

4. For hver enkelt fonetning indgiet under derure aftale, vil kunden modtage en nota. Notaen indeholder
angivelse af produltets (det afledte ,bErEielle irstnrments) naw, arlalsnummer samt evt. specilikke
d€talFr for forretningen, som fx lobetid. Notaen danner efter forretningens indgAelse o6 sendes til
kunden. For r iss€ forr€hingstyper skal kunden bekrafte pl genpart aI nota.

5. aftalen galder uarset om der i eventuelle bekreftelser vedrgrende de enkelte lorretninger henvises til
aftalen.

5. Valuta- of verdipapirrorchdnger, som er indglet mellem parterne fsr aftalens underskrlft er omfattel a,
aftrlens bestemmelser.

7. Kundens oplyvringsplig

7.1. Kunden forpligter sig til stralc .t tive bankm be*ed, hvis
- der loretages udleg eller arrest hc kunden,
- kunden anmelderbetdingsstm&nin&
- kunden seger g:eldssanedng eller fchandling om tvangsakkond,
- der indgives beg:ering om konkursbehandling af kundens bo.

7.2, Barrken er berettiget til e6tat n& hvis den lider Fab som lalge al kunders manglende opfyldelse af
oplysnin$pli$m efter ovennavnte Punkt 7.1 .

8. Misligholdelse

8.1. Banken kan udm vanel ophave denne altale med tilhorende forreuringer, hvis kurden
- ikke overtolder de artalte vilker i artsalen eller aftaler for de er*elle forrctninger
- har givet urigtige eller fortiet vas€ntlige oplysninger i forbindebe med tndgtelsen af aJtalen,
- tilsidesetter vasentlit€ forpugtelser i sit rwite engagement med banken eller dennes

koncem brbundne selskaber,
- eft€r bankens sken ,omlodes at v€ere ude af stand til at b€t8le sin geld, efterhAnden som derr

forlalder,

ot!!vc! 5,!}o E:a fila rrar orl$l
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Side af6
- skifter domicil Hl et andet land,
- ansoger om g:eldssanering tvangsakkord, eller udsettes forarrest eller udlet6forretsrin&
- indgiver konkur$egaring eller hvis uedi:urand indgiver kokursbegering mod krmden,
- huionerer med eller overfgrer en vcsentllg del afsine aktiver til en anden enhed, og dettc resulterer

i, at kundens alonomiske *iltng foninges vasentli$,
- i svrigt ves€ntligt mislghol&r sine forpligtelser efter denne aftale eller vesentligt misligholder sine

betalingsforyUgtelser I henhold til andre altaler mellenr kunden qg banken.

I de navnE tilfalde anses d€n dato, hvor bar*m alsender meddelelse om ophavelse for
misligholdebesdagen.

82. Aftalen med titherende forretsringer er misllgholdt uden ophavelse, hvis m aI partcrne
- anmelder behlingsstandsnhg
- indleder anden insolvensbehandling
- erlleres konkurs
- fdr lbnet forhandling @r trantlaklord
- udsaftes for individue! rcbforfalgning i form af udleg eller arrest, eller
- aftlr ved daden.

83. Misligholdelsesdagm er den dag, hvor banlen modtager besled om, 6t en af de i 8.2. navnte
onrstandlgheder er indtrurEt. Pertem.s mellemvennde opgores og slutaft€tnes pr.
misligloldelsesdagen i overststemmelse med sluhfregning.Sidan slutafr€$ing Ekal o6el have
retsvirkning over lor parternes bo og Lreditorer, if. kap.18a i Lov om verdipapirhandel m.v.

9. Slutrfregning

9.1. Slutaftegning er en endelig opgorelse i nutidsvardi af bankens og lrunders mellemvarender. Disse
nrellemyarender udlignes i hinarden og fratrekles provmuet af eventuel rcalberet silk€rhed. Alt
eft€r r€sulbbt tilhlder nettomellcmvanndet enten kunden eller benken. Banketr kan v:elge at
slutafregne i tilfrelde af mistgholdelse, ih. orrennavnte b€stlmmelse, @r mislitholdelse-

Slutafregnirg kan bretat€s i enhv6 nuvarende og fremtidig folpligtelse urcllem kunden og banken,
som giver ret til:

- Kmbnt afregning, hemnder indesHender pd konti, rcdighxler erhvervet ved traasport ha
tredlmand og fordringer erhveryet v€d dEcLs og velaler.

- Knv pA levering af vadipapircr, blandt andet tilbagelevering af vrerdipapircr overlratet til
banken som pant eller eie.

Banken lur rnulighed for at forEhge 6n falles slutafregning, nAr der, samtidlg ned sluta.foegning
efter denne bestemmelse, sker slutafregning af andre lolpllgtdser.

Banken kan efter tidsprmttet br slutafregning reguhre saldoen for slutategning med
- provenuet fra sikkerheder, der bliver realiseret efter slutafrcgninpti&punldel.
- ende[gt opgiorte krav ifolge forpligtelser, sonr kun kan opgores senere, h garantiforpligtelser.
- betalinger og sikkertredsstillelser, som banken scnere modtager i god ko om indledt bobetrandling

af debitor elhr kautionlstens bo.
- krav, som forfalder efterfolgende.

NAr banken velger at slutafregne, vil ltntatermodtate meddelelse herom med information om
tidspunLtet for slu la fretnint.

9.2. Ved slutaftegning opgar bar*m markedsvardien af hver enkelt hrretninE pr. misligholdeLsesda8en,
inkl. sedvanlige handelsmarginaler og omkoskringer. Kmv p! levering af valuta eller vardipapirer.
jf. verdipapirhandelslovens $ 2, Lonverterts til krav i kroner eller anden aftalt afregningsvaluta.
Krav tilbagediskonteres t misligholdelsedagen- For bestemte typer af forrctsringer kan der vere
aftalt en samlet opgorelse af forretningemes markedsvardier. R6ultat€t af denne opgsrelse indgnr i
summen al markedsvardieme af sasrtlige forrehinter o{! d€rnred i Elutafregningsbelabet.

.E\D/0{Oi ldoo.:5.{1l, rir.n o^r!51
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93. Markedsvardiberegninger af en fonttsdng blsemt pa verdlpspinr, der er noterct/handlet pl

Ksbenhavns Foadsbers, foreEges pl grundlag aI 'Kurs AIle Handler" pr. misligholdelsesdagen,
medmindre derure kun er baegnet pt grurdlag aI en atypbk oorsebring der indebaner, at 'Kurs
Alle Handhl' giver €t misvi5ende udtryk for markedsvardien, Er dette tilfaldet, indhentes priser
som anfort ved paplrer, der ikle er noter€t pt l(obenhavne Fordsbcs. For foreh&rger, der ikke
noteres/handles y' liabenhavrs FcrdsbsrE, finder bercgningen st€d pl gnrndlag af priso indhrnbt
fra pengeinstitutter eller andre, der er lende som markedsdeltagere i de plgaldende vardipapirer.

9.4. Markedn adiberegningen af avrige for€hinSer lor€tag€s pd grrmdlag aI verdien af nettobetalings-
rekken (nettecarhflow), hvor nettobetalingsekken opgares som forskellen mellem betalingsfor-
pligtelsen i den oprindeligt indglede fcretrtng og i en modlorrekring.

Til beregning af vardien anvend€s de vllk& og priser, 8om er galdende bl,andt deltagerne i markedet
tor dar plgaldmde fonehingstype- lvlarledsvilklr og -priser hentcs fra de g,engse
intormationssystcmer, rcm banlen anvender. Altemativt tndhmtes oplysningerrr fra
pengeinstitutter eller andrc. sorn deltager i markedet fq den plgddmde fornturingstype-

95. Omregning aI valuta sker pa Fundlag af de offmtliggiorte kurs€r fra Danmarks Nationalbark pl
mislighold elsesdagen.

9.6. Markedsverdiberegningen af forretninger, hvor relevants markeder er luklede pA
misligholdelsesdagerl bliver foretrget pl grundlag af priser hent€t d€n furstkommmde dag, hvor der
i dette marked 8tilles mrrkedspriser.

9.7. Slutaftegringsbelsbet lremkomrner som diflermce melbn hver parts samlede betalingsforpligielsfr i
henhold til opgorebeme.

10. Banken er berettig€t til at afrkive alle indbetalinger og modtagrr provmuer aI realiserede sikkerheder
lorlods pl det kurstab, banken a'entuelt er prlsrt.

11. Eventuelle betalinger, foretaget af banken i forbindelse med alviklhg af forreEringer, som er indgaet
under derure aJtalg forrentes af kunden fu det tidspunkt, beblingen a froretaget. Forrenkringen sker
med den af banken til €nhver tid fastsatt€ ftlrte herunder eventuelle overreks- og tnorarenter.

12. Kunden oplyser, at forrehinter indteet under d€nn€ aftale aldd vil vare lndgr€t i overen$ternsrels€
med valuhlovgivningen og lil enhver tid vil rcspekterc Danmark Nation lbanks va.lutaforskrifter.

13. Bar*en er uden ansvar for, at brretninger ikke kan lukkes $ grurd aI specielle markedsmessige
forhold for det enkelte produkt.

14. Banken opfordrer kunden til at soge supplerende rAdgir.nint om skatte- og retnskabsmessige
konsekverser af aftalen og del enkelte forretning under aftalen.

15. Evertuelle retrsager anlagt af kundm eller af banken ska.l anlagges ved en darsk doststol. Ved en
rctssag finder dansk lovgivning altid anvendetse.

76. For,ryd.lesre,
Der er ikke fortrydelsestet efter lorbrugerafta!€lovens S 17 ved afta.ler om vandipapirer eller finansielle
tjenestefdelser. hvis pris aoranger aI udsving pA kaltolmarkedet, hvis aftalen er indgAet i banken, pl
kundens anmodnjng udenror banlen eUer via femsalg: Fx hvis aftalen er indgAet via telefon" mail eller
Jyske Netbar*.

17. D€r kan klages over banken tll afdelingen, til bankens klagemwarlig fluridisk afdelhp Vescrgade 8-16,
8600 Silkeborg) eller til Pengeinstilutarkenevnet, ebErbrogade 6Z 4. sal, 2100 Ksbenhavn @, Tlf. 35 43
63 a? - www.Fnteinstihrtanl€neevnet.dk

Kontoru
Sagsnr.

{

I
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I 8. Hvis banlen rammes ,I betalingsetandsning eller konkurs yder Ganntilondm for inds$rdere og

invenstorer dekning ior det tab, der opstfu ved at bsnken ikke kan tilbagelevere vandlpapirer, der til-
hsrer investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes aI banken op til den modvsdi, der til
enhver tid mette verc geHende, jf. lov on an garantifond for indskyderc og investorer $ 1 I - Ved vardi-
papirer forstis d€ verdipapirer, der fremglr af lov om verdipapirsandel $ 2. Ganntifonden br
indslg,dere qg investorcr har Iavel en brochure, der kan fls i banken eller som kan downloade pA
www.garantifondm.dk.

19. Finanstilsynet, GI Kmgevej 74 A, Frederiksberg C furer tilsyn med, at bsnken overholder galdende love
og bekendtgordser.

I owigl g:elder baakens rlrnindelige forretningsbetingeber "Sldan handlerJyske Barkn, som lc6 erkleret
.t have modfatet.

Herved bekraftes dateringens ri$ighed, uder-
Som kunde: skriftemes og den(de) forpligtedes myndighed:

lt

I

den

3000

EnLa6 re)ri r:*" ra rl:r,l D4rttr

I

He lsi -,.,a-
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Kautionserklaring

AldotrE HelslDgsr
(drtloo 25779985
Sag.nr
Silo 1

Ti dkkor'roo lor prclllple cO lhdrstrs batelim .r. hved

AAB ElvaEcen L ApS
ssvej 5
31,OO Hornbak

C'VR-rlI .2'137447 5

EI Yag:en A/s
Srrvel 5
310 0 Hc rnbak

Carster storbjerg Skaarup
Sovej 5
3100 UoBbak

m6tle \,iDre nller bl:vc Jysko grnt! rldsllng., og d6fier3olsl6b€r I Danms* o0 I udlsndot akyldlg, hen dor I!nti.,
provisloil, c,/c1r'al o$ orrlo3trlngsr. lndatqar urdertognera

cPR-/cvR'rr. 155 8a1a9 cPR/!E-nr. o7os63 - o429

herired .av.tr Ee-l vFkyldqerkautlonister - UDdertegDede er giort bekendt lEd og ertlarer
6ig j.rd{cr6La.e: ned, aE kaullonsforpligtelEen er udEtedt i forblDdelae ned udvidelae
af iAntege:s forplj-qEelser overfor Jyske Bank og orfatEer derfor bade all,erede
e::ablerede farpliglelser, udvidelser af disse og fre$tidige fo4rliqtelser.

G'lraU.i b3thg.!r.r

(HF *igl6r fri dlg
Nri du bliv€r lrtr'iioni.t i Jvrto Sa.*. 8l0l bantan haw dit nrw\ sdresse og personnirmer lCPfl-nr., .lbr -b.idr0it6ftunm.r
rcVn.n .l- M 116l oe6t h&r oplys! hvlicr p6rB3lGtttut (tu ..lv bdlrtter. D€rtd e. dau[bvh kl,r ]rbvsr tn/l! & llt6 t
kund€ i JWie 69nt

Oplysnln3c.l,a ird.6
vi tlr bbsndE orlysnhgsi tr' d€t cenralo Paa!onr6€i!r6. o0 h6 sndr6 offenuigo tlo6ngolige klldgr oO Eglltro aa vi lr.!,
bn vedtlgDl:'.:t dinc rd.a3seoplyaninga..

w vll og:3 unj6.s.Oa. cm d€r er oplysaln€6r .eglstrB.€l omdh i skyldnorregbict RKl.

Vor6 tayth6dlpfigl
Vi har narriigv;s tsvshodgplEt. Dortor nrl vl itt6 ube{enigot vid6regive ellor uilevero oplysnirqci om dig. Rsgbrna for
r.vshedsptlgren tr.mfrr 6t lov om tlnlnalol vltkaomhd-

For at !r l6b.tr.de kln v(.dsr6 dln 'vErd' so.n krLutionBt, er du io.pligtor ril e€n g6ng arlfl p6 oprordrirg st .tlst...
olo:roml te Di.ysnin,l.'1 ti' D€ok6n. For selskabor lrn (bt ,t y&rs into,no r6gnsl6b6oplyldn9€r lhtom &6npportl og

,or pr:rst6 krufirnisrcr viril6l typbk vlD ! aftopgerellen tra slatlGvrs€net.

Dln lndsllt.rcl

J867030 60tO OO 8240 060605 120€4€
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Eftat r€llen" r F.rsondtElovBn tm du ril enhvlr dd kontalts dcn rldglver der er rlltiyttll d6t aatg6gsm. du kaudo.Dr€r
1or, og ,e at vide. hvilke ophsninger b.nten bsfiardhr om dlo, ttvh du roBker oplyrnlngsm. p! skrth, km vt lruiw at
gobryr fcr de!.

Di, t.n tlsg!
Hvis dc cr udilrxds rnad h8nk6n-s behtnfilo.t odFringor orn dig. t.n du khg€ tll D.lrdhyio!.

Viltlr lor ka,Jrionslorpli$eb.n

Dcf b.tyirpr [nutirE6 to. Sg
Oin ksu:nnslorpligtelse i ttrnhou rl derrle orhrrhg be!ydo,, 6i bantln !t .l(s vil t 6,c d€t hu$omatka& cng.0Eti.nr
ioalb.tall al di;t. hris Ja.t.!o, usnsot 6t hvllken a..ro ikt6 krn sll6. vfl b.tdc- tMs altrratlo.En rkulla opttl, vil du tl at brav
,ra b.nksr. o, .r du lrad en frist pl 6 d.gB ltd bGrils d€! boLb. som 16 .gor .& 99 rom fu klrrdona.ar for. Hvb dr
ifle tct3ler r.ller aftder e.r rfdraglord.ing nEd bi||ll|, vil dr turtE to.lra o srg.n ov€rgiwt d rsub trl(!.ro rhod yd€rifre
udgirtor ior c:c dl {olq6. Hvis 16r}r.9€1 6r et koncamMunder sobkab a cr ot seljtlb ao.n du hih ell6r d.lvLr 6i€', s brnk6n
dogbe,.eni{,€ldisttaksaimodrEqn,ord.inganIdltovditudlohdestlandaib3nktn,lf,nsd6nadlndooflnltornmodrcgning.

HEtlobons (rrranrJ

Srmiliga kartrio 6te. cJ erhwt pint sdliet af Ira+mfid haltar hdbvrdcE oS 66li|m!n mad lantl0€ren rolldr.iak for:

.ll6i*.elir!c, '!ied ilieg rl r6aler, orovisixt o0 lgrFnd.. Harll kr:tm. ov.rr@l, lrbotalte ltdrag lamt rrnter, hindat
rrisligholdglBes.Eriter. rrovisron og ligmn r€ h6ral.

Mllllglold.,s€sremr Froregnes el hele det il(vldg! bslrb.

bll(rr./ oesdir irln l?'!6 sl. €t b.nk6n ml traa.l6 otr.,oi en g.ranli stillaa gl yognr a,6otager,
clx.sv opstl4t som fulge sl enhv.r fu.m lor rtt L om hrdd ]ncd flntn.iG{e il.tun ir.r it cr$!6. rt. lhrad ct ,h.n l'h

itutrtqr€rn bn orniartr ,r.mgrr at Lov om Flnarhl iirt.onh*1.
drlokaas, og ss0somko3l.ir{er. logcdgebyr mv. ved indd,lvolca af ds i 6}, b} og cl navnae ksv ho! l!mre.r.
elxl.\€t ooErn i l'€nhold tl. purkt e), b). c, og d, nad dlag ,, Irbendo mh[ghoEah.3.rE lra dar frsptrrkt kraet

rones lrDrt ::€4 pagg:dertro hEurinftr dy'slc. todFmrnd3gan6&n€.. li$afighoHrl66rlr.lt€a avre.ljt baotc,B tjl onhvor lid
gElde.:ffte q?61!rell. rortesets lcli r$ardgot ovo.trd( pl Tot.lkonro, p.t. 25,75*. Rent E rra.r oply!66 p! tortrrlgsftl. og
h.mgai i ,('.lgt af bEnt.nr prisbog.

Oei so::cariske qattd!6 ophore., nl. - og L.tt n!' do.6kar iidbel.lirB n, do avrlgo forplgtr(,a,

Speclel for irlutlrnii?er JEber. ar udgbf,Var litr*so.r ot€d hov€d6lol, std6g el,e? ..rra., d(al da. indon 6 mlnoder otter dE

plgetdacte " l.tset= k,r.akkdag gives lneddel6l3a lll enlrvar .l kautionist mo elbr tll fui oha dom ., dlalG, de, 6r

bcrny.\otEt 'ii rr nEd13:. .r6ddsl€ls.n p5 samdl€s katnior{lle,s wgm (Fo, 'privlt k.r{ltn' Gr trltiten 3 mdr.}. Hvls bank6n

undleder deti ' t6tler rler 9:t kra, ov€. 1o, lqjiioobrsrno i d.t omfsng, di..$ rGg[a.ktav mod llntsgsrEn a, Uev6t torrinlret v6d

undladelsea, if lov orr linehilei viirornhed I 47 ofcr t 48.

Xautionisaors arrlnger nafter solkl!.ist foi ksrrilon6lorptrglBlson, hvls do 3lift€i p.ivrr 6lbr v€dger Ocldsn.

B.nl(Gn lrevar,'r .h€ trrv !r,od kautionisrer og tredFolndsp6nts6ta6.c, .clvo.n (bn und{ador at ,or€tago a.msld6lta i €n (Ined-}

Eanksn r,1e .:i. e honsla-.d med batrlinger. Xautj,onfuEr og tradlem$dap6nlrattsrr rkd **e gNve d<€o B6lntykk6, maa de har k[rv
pl sn {c.id.r'rlia tre L',,n\a^, hlis Cet sker. I mods.t fild nedssttes d6t.3 iorpligt€l!., ovar lo. btnk6n, i del omteng do tan
dDlurr€nt€ra, €'h6,strnd€n hor rBdlort l'esantlloa trb lor d.m.

Hvis l:nrn:Br rei,, lar si'|llar pani tor st baltsmt lin6iorhold. vll lartio. 3!or og lr€dlemondspdntaattors tor d.tto andt ada i
panteretten r'i s:kkerhed ro, d€r6s 6vt. r6gr6d('.v rnod llnt'gcr. Ddto oald€r dog lkk. ln b:
'aidet er itrl?l : det e rkelts rfitrlde.

JBtml) 5050 00 Bzao o!b505 12oaa6
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! l&rtionisl ,rlli, tredjsineftdsp6ntsattgr lkle tuldBtsdh ha. tndlrtat (b.es forDng1ebo. ovr tor t6n*co,
'klutbnhr oilei r€diolnE dspa,it6ener ill(e bndad tit osntorell€n, d. de ,[tog llg !tor66 ,orpllgtol3a.

Xanriont.t€n h.r *ko indrrad€lle6rd a d. aikterh br, dor I.vrlgt c. .fl.r btrvlr dspon.rct lor l!nl!g... mlt mvrro,tdc nt€d
banken, i6r banker|s 36nrled€ rilgod€hlv€rd€ ih!. kr,|dan3 tolab 6ie.gqmo osd tanl(sl or hdb€t lt. JyrkG 6ar* kan uden
k ulio.ris':E^s .lmtylko opgivr ollo. lorringr r{a ,or .rEaoprnomal d.tEterldo altkarh6da{, udoh st ba.rk€nt lrue rirocl
kaulionisten r hef*Dld ti, (birne laurirm.*bring d€n ed nddsallaa ettor boAhtd.r,

Banlon \Gn Ltraks 6oge s!0 fyldestgiorl lof holo lordrlrg€o hos orrn !r toutionht elbr enhwr panllrtlat l1ll den gEld. (b, er
kautjoncror to. : sorvs ( yldnerk6 urionl oll€, llill€t iikkDrhed ior,6r lorlCdon til balding.

irvis |tniaSe', 1n k6utiDri{ ell6r en pr .ettcr lomm€. und.r tobehar&rg af .ihy., !n, $lftgon albr ,riv{lo, hrn bankori rat
ti, ar tt 4iviCriCe ai .i'. ftJlde Xr3v, irdtll0au6n a, irlt indlrbt- DaarE ,!l odder ogat divld.ndo r, dot r6eisak .% son mltb
lllomm. er. lr licnis: sire, lr:isnardspenBEttor, hv.d enle 

'.grutlr$ra 
.. bbv.t rltrrdt tr. .{, ofrrr boDaarr.dllneon

begyndelse ilv:s il(bilalingor h. ig sgor skulh bllve onar<lt, blve. l.tnlonlstar. o0 f€dr.mrnal3prnl.rner.r hrtt 16
ogrstx)ldr. lanaet on ,e mAito ha!! r!)dragtst modd.lalta om ltnr.gDr6 borrlrE.

Byggalrerlit
For byggok €d 116r geldsr der B6.t)6 barkEslsr. t1.., m.d lE Eyn lil udb.r.lhg La bygglkradtta.l, tortoH€t d itrl.polthan6'!
prlorAeri,4 rf".. cO kq'ia'tstor htrwbo! tl byggak@dt.tt.leo fff yd.rigara oghrdig dh dl!!c be&|g.b€r,

Ved lundefo.hoid.ls oph.r
Hvi! klridef h.lCet op'rrrer, kan ban*en opslg. Osflrti- og k nbnllo.pligt6l.6, srma lr&Fr! lh tor mdr6 to.I lgtallsr, h.runder
for0l:$..elsar :rimnoi ,6tna, dar m6ne ver€ ir,ldga6t for Entrocr. L,ntag€, stal ,nolre bs*an lor €.$l,€r lo.pligfalir, hdga.t
pa $a!6jer. ".!.,ne. sle.r !4l ftllvsrd;gl rdle sikkertEd Hor.

Barr6., g6byr.. ., Frovl.iErsbrlhgohlr
Rente-, geb/n. 09 p.ovision:b€tlngelsrr og temirar tor bctafing c, dcss ,Ilmger ot Ln doiumlnteg to.6ld6. Batrkens mdghed.r
for al lorersga lEn&inger hirri er be€krevol i de gorEreio lonernir€lbelhgel!6r 'Sldrrl hsndlGr JyBk6 8.nI'.

t [odr.gniru
Bahtaoc lian .der. Iorudc&rde moddelalsa rll Itrlt696r riodr€no lthw]t fort ldsrt ollcr ufort.ldant titopdohlvrrio hot ltnttgBr I

rthvs( tilgo. ?:rvsrda, 3om lanrsg€r hsr .Uer llr ho! b.nlan, m€d d.1dr! lnder sft.l.!. Fot lo.bn ga.torhold tan modr6Onlng

dog l,rn fi.d.i .t!d vodrcrendc fortaldne {lgEishavender. Eanki'Il modregrE dqg l(ka l d€n dol !t lrnr6gsr. La .Lor ofbnd_rge

ydelse._ :o..., 3rn ni! ..cs lor .sdv€ndig ri d dd(kc.lmk|.lotb€ Lvoomkosdn€Er, Erolon mo<lr€gna, lElet llke I indosdond6

pA kc\i. da, ,:" _r bv,'r n)i g o(,cl6r 6h6l6vilk6r €r sikrst mod h.dilortorfelo.in.

Erstatningean:v.'
Jysk6 B€nk .' orslsrninosatuvorlig, hvis bsricn pA Onrd al fetr .116r torssmnreber opMd€r attalte lo,plgtelsf to.3ent

ell6r nrnmgllulc:.
Selv p! de corldEr. hvor der geHer et stlengErc 6nsv!., .r banl.n ilke arBv.rlig lor !tb, lorn tkYldc!:
. n6dhrr.t l!,lrltnglend. .d-oan0 til lt-sysrena. €llo. bssk6dlgElser rt dars l dlsss systerner. dgl k6n honr.ros dl n€donh6vtte

!90,verlEr':r r€ns.: grrr dst or banken 6elv allea 6n elal€h leyraand.r. dar illr loa drllten al 6yst€marm,
. svilr i h.n: ? : stri.lt rs./nilg ,i!r rolalommur{totion. lovi.dgreb e[cr lorvalE n0!.kto., rElurklr.arot r, ldg. oprd.

bo(|6.,:S€ ,rrollehed.r, sriotrgo, terrol eller htarverft lharudlsr comput rvln s og -haaklnel.

'sroik€,rd'i..:,boyl:t6116rUo:ada.rlsnsetomkonllllt.nsrrottGtmoalatrerlv.rrl5ardbankcnanrrd€nsorg8nbedoo
o 

"i 
rlnv,r k: -llitroP I'sig ret galdar ogsl nlr k nflikten r.mt'.. d€l. al btnk.rl.

' andre oms..icrdighs( oi. scm oa lien rot banlan3 *onlrol.
JysI€ 8an!s 3.-varslr:l'r€d gEldar ikke:
! hvig b"1rs. . Ja att.!.n blev indgeer . buBiE haw ,ond3et det tDrhold, som er !r!ag ril lnbsr, .lld burde h.v. lIr€lot
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6lls, o\rervund-.t lrsaJcn tii rstsl
r hvis lolgqvni.Xon und6., alle omsrcrxfighodfi g, br*an .nsvafg tli d.r ,o.hold, sorn .r ll.ag dt t bat.

Varidorrr[
Vzladagl',r e, de dag, hvnr on irdbdtstirE, udbotdkE 6tror !filen lontoh6,,rag6b. gr vl*nlE foa rar||€baro€nilg.n. D6 a,
ba.ken fastlotie isgla? mr validsring er baikrcvet i do sknhdolig€ for.omlngsbatheisar .S!ds.l h!fl er Jyak Brok..

Vrsrnadn g,loYYalg

Ved cvgoti.re h ,6tss?gr. linder lrask lovohrtng anvondolsr, I ortrdrvrlorhold skal rcrsaag onkiroas vod o.l dsnlk domltot. Sag
lnl:sgqcs ved 3,:!6oglt3 rpmllng. Hvis !.gaagte klo hfil,r (nabr l.r d.an k rarlrlda, tln argon ro&€a I d6o rcBkredr JyrL
Banh hiem.bd hrrs, rncc.-

higds! st rh og t drr3, d Frirr.f lnv.nd.k
Lanlagor knn indtri vari6bdt lonr.rtedo l8n og krsdiltor udor vlrsd oe l.srtrrantade [n rrd 2 b.ikdsgo! v&€i. 6.nta, tan
otrelgo ,rrisboll f(,re.llode llh oe ksdhl! d iidf.loLa mad 3 m'lneits.. v....1. Op.tgdtn.Id \..ra b.gruftbt, Fratloryodrita
lan .r !.,t sipfliloo fra .6nt..s srd€ i dsn stLho bbodd. Hvi! llrut Gttrr t,6dttan - uaB.t orn f!fimttlgao .. hsr alLt
va.iabel ar : , )riv.t ?nreldEl.. og sik.rt e6d tlullon. lrn b.nken opllgo Ellukradttaa m€d 3 ,nlnoderb vars6l, twt!
k&riionisFn t.,.'t!l.r ui lor en siiar ieru at d6 bedvs.rhsd!., aom e. d$tdt o.danfor rrtdar pkt- +h B-nt ptt. L og &, ikt€
ifilen 1 ri|ii-'rd nine. ardsn sikt .hed lor llnDt/ksdhGn, lom br*.n tll eodtlndo.

Vllli, ,or {sri'.ri'J hdLl.,!n af fa;ttorrsrt.d. l& ti dyrr rr-.L}.
Ved he! eIi. 4ei .ir inifii, .e af 16.0l frr torreld - uDnset baggnrlden tE ttr - vil dcr.t6 luBrsgdarlig af rsotgddoq hrorvod
indfriolseshcro.rl 56r.ilie. 8€r6gdng€n at irdlr'{jlclbd.b€t (ku.rva..I6nr, d.r aovEidea vad letld.lndlrLbe, tao{ udg6ogs-
punl! i +n e!..hrJ.J ,er rr'ng i rert,lerlc3'oit6n fr6 d.t tidspunkL hwr llnnt d o!.arEt d dat &prnkt, hvor l&br hdLl* hart
ellar Celvlst.

Rele6Fc.gren_?n or Ce n offektE lonte ,.r 3kat pl 6n .tltlxrblgdix| lned .o Lt trd. ds..v!]Di tl lLlt arr.fto lrb.dd p! op-
,ettelsosliilsir :"tral. nlro_erEelo.bn {or det enk6!t. lln lemt d5 n3rm6.e borta,rmolsGr om trrtldlO hel 6lld d€hria lndhlgl!.
tremgrr r, s. \/,_ llncC!- !rr'rl:.n:et. ror!) t6utionbt6, OO pantscttero til onhv"r d kao t! udbv3'st rn lod rr. I€rnsrlq d
Indti6lses!€'r r t vilvar_B sr6ro end lenst! mmliel€ /6srgdd pd lndLiolsertldrpmkist hvls Etaance.ontan or trldot sir.n
l6nais o JaEtt:'Ststidsounlt,

Oplig.tra rf ti' i 9 ir,rililt r til .rhvoirsrnia3lg anv.ndab.
LArlrgn!' cg ' r' lon ke 1 nl. s3n holst opslgo \,afisbolr lonoot€dc En og kredittor t! hdtrl6li6 mod 4 uger! v6rE6l. Fr.lforrsnrado

le. sr i.a ba., (rl"F ql l:1:"qs,-s s d6 uopsig6lig€ i 6.n aft6hr bbor6, CloO km badon I tlitaaHo aI. rt hd.b I hedlold lil lerD-/
krp.ditriiElen ikke bl'rer beElr .€ttidlgt. opaigo dor lsrled€ ongagEmont ualen vcrld, Hvb llnet dlrr lrodixan - !a t.t o(ir tor-

.enlninoor €r trst eller vaiahel - 6r aikrBl vad isutlon, krn banken op6hc lAnotrlrodittrn lden vallel, harb .n kaalbni.t kom-

mer ud tor €n e|or fle'e ni' d€ 5€givehh6dor. som er omtalt i nedennav ! midigholdslse.boarEmm.l6er und.r pkt. .-h .amt ptt. i.

SluEf-sJ.lrg :! !srsnq)41.r fo! lrn og kadne. tl s6varvlrn-sig rnvan.bEs

Slut6.:e?tr'nt ,j- ,n endalg cpgrrabc i narti(rwBrdl at banlgra og hrd6r1r rnalLfiveroar&r. DiE5a llrelelnvrUonder ldlignot
i hirsr.i4x oi i-niaekkss provonrr 6t aventuol rerliacrot sikl€rhed. Alt eftsr rcrltatet tilleldef n.nomolle.lwl3iend6i 6ntao

kundsr! eil, "' .ken. 3.,il6n k.r veh6 6t sMakegno i riltrolds 6f mlslghol&136. it. nad.nnevfio mhf,gholdelsosbg6l6mmelser.

Slltalrl-grln!':1torc.C?rieahvern(,vtrend€oglromtidrgrorplblol3.mdlcmtund6nOgbsnkan,lomglw'rett{:
' X.ontr^l af r:i ing. t r.undsr inii6trend€r p6 konti. rotlrgtt.de ettrysrv.t vod UarBpon ,t tredi.maod o0 tordtingo. €.huervel

ved (heclir c! v8ls Dr

' K,sv D; l.t,er1B a: v!e'di96pir6,, blendi sndet tibloelevwlrE ai vardlprEe. Ovordrsggt dl bn kan sorn p.nt 6llor aie.

Krav. s.,m 6_ -r1f,!ttd e'l Elr6br nrGlJem lunden og bankon om ,ila.Bl6ll€ imlrrrnen$r rlullfregnes eftet di!3s a(talaa
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8.nkor. hsr dot, mdilhed ior .t icrotsgr 6cn tElb3 .tnstagning, nlr der. arrtldlg mod dutlfrcgrlrf .hrl ddrE bg3tomn|dsr,
aler slLtakac nf ai $.,Jr6 fo.pligtarser.

Brnk4n {a 1 .l:a, fid6pur$'te: lor sftliat.ogr}no .c$rler€ dutaireg.lngssaldo.n ir6d

End,riJB,r t6- ,.rke. ' Jsr v.r*.loph€ove lan og ls€dll!6r, in lr llntaCor

O udsEtras 'ir irdMd,rd rat lorfrlgnirg i forh af (dlag elr ar.o.t
e) etgA- veC "Pri-.-l.
l, ta.J€r :as, oDricld .,-.lf rci l.nrhrs grBrBer. hvi! det lkko pl toihEnd €r vutfet tfrllc orn llnal!/kaodittons lon$fle

sfviuiro.
g) rilsldasoltre .,'tkli -.Ita't rncd baoken €116r nat l b.nkens to(amingsbelhgalser 'Sedan hon.tlo. Jysko B.nl',
h) har girct : .ti.:l€ cjh J,ri'rf.. I lorbindelge m€d llnotll6sg.Et.
il ikkah..o'i.klisr.,t,pligt'lserin€nholdtl llnodotu.tEder 6ler lrslitaft&n. For lih/Irrdtle l[ ptlvol

atu.e..l: rs :. ' r ccr,! !:ise dog l'rst 3ke 8 dage ells , ar sktlflllg! pAkr.v hlron €r s.ndl tI sn .t llntaO€rn. p0

d€i e' h6:'l't senr_' te:lCle adrsssa.

Nli brnkeo vig gei ar slu!flfregrc. vil lantagc, ,nadrage heatdclgbe h€roh mad ltfonrlt'nn ofi d&punklst ioa dutallcgalng.

Vtrk& to. 'or r! i h(n i.k$ el i8rfoflsr&de ltli t'l .rhtil,llt|aa.h ,wlrldaL.
Ved hel r['], d :Ms ir'..t ,r nl3e af .!not Ic, lo{dd ollar hvk Enltssr ilte .l|skor .t udnylte en uddsl..vst Lrc.fLb - t,.tEot
b6$gr:nl.- r-,, 1r, - vjl .r€r skc r. rsegdsrlno !l ,6ttg-ldon/d€n uudnytteda ho!/rdslol bassrot pa forrlBlho mallom d€n .ktrrarc

m.ik6dsrr.r., ; .t ilen :t.cdok!-rErtot lilbudts ronu ildrEhr8 b6nleoa marghsl. BEnIGn! m6rgioal cr enten oplt8t arBrBllt alLr
inkhr,l1.* ,. - .entajr's. le. tl)rhgir rf lamllrslen.

D€n srrxerls .rrJ:edsr ..:c 6. dot! rsnto, hvorlil JFke B.oi krn g.nplocoro ot lllsv.rtndB babb pt lnt.rtaarlrnlrtedct rl.d rlmma
grofii som 4cr opn'*rotte leir.

Hvis lliei er ' obprali oc ,r,art:rds.e^len cr $eg!t mod mere ard bafit€ns nr.rghal rra ddlplr.*tat td l6o$96.t trdr'r6kdh
til nrdrn€is,rsi:ispunki.: lac tlnet indfriS! fl rn *u5 und, l0O. Er mtkodsornoit fl !6ngBld LH3!, kln l&t r irdl !6 ril

H,!,,;stan,1?h.!..oruiCrs{_eve:,menlenotendnjikkEorurbctEk.oemsrkadjrar 6n or frldst lrs tdllijnltar lor Onts8.ls un.i€r-

skilr r:l?icsri itet, i!. r llntag:r neddoler. al lBnet itt6 vll blivo bGnytret, sl(al llnt.oor rctundo,e banksn forttolhn molBm

}, Gn3r.:!tur . lxr <., ,':dgrice h]rodslol.

udovar kl,r,::,,{ttlf.rri.E.i .. bant}n Dfisttige't til at opkreve .t bel.b, doi udg.r nutid.vsrdlen pl lndrri.l.6tidrpunktot, at dcn

loaverter'E .i-2.;lmrati:raj i lensts r$stlobafi.l,

' prownuet frr aikl.rhsdsr, dar blivor ,ssfisaisr ehet lhn lGgniiEEtadrAr*rer.

' E.dolksl oo.;ion4 kra, ildgo irrplitteLer, .oln kun Ln oDOtrEa ldl.rc, h Crsdlapltfi.{scr.
' b€trllnsar ..j siiictlrsnsstilleis€r. som banksn sdrre modt ga, I god tro om hdodl bob.tEndim .f daiilor eller lddooLtcna

to
. l.av. scrn frfleklia, .:trrrtclgerda.

lrLlhh.kt6lse":66t!o, 1ul$ar

Usns..t _',-r.!,3:ral€.r-'iir iq .rFdiner opl|Eesa, hds llotagor
al siands-" f _ :elrir,r'.,a1

b, kcr!'mc, ulic:rr bobelnNf iig
cl indr.ro,:r fr r' Indli-o,rf or 6tl ord, llftvldatio.r dl€r sodon gal&ordnilE
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r.$ tvsxg BANK

Kautionse;klaring

Aldclng BelaIngor
Xrukrn 25?79985
Srgllr
Slds 6

Ornl6tlringt,
Ud ov€r Bnet +oLelk;Er ,r-.rkr,s bl.b c6mt kredirornkottninga. ktirtebasomtordEc.. trernttdig€ ,€ntsr m,v.,
toisendclsep r rrige cr:_rosrningsr) slal Enrage, h€t'h
' 6n a, L2 tr x'asrssi clorirs,:ksi€nre lor b€ytlgot og ubevilgot ol6rraat
i 6t ai'r:!Ir!: 3srst: !; -,hV. fo. nki&iskriv.bsr
' brnttns uCi' -ter rll v i.etagdlse al si4e inlor.sset aom p5.tth6var. h.^rder ovoduett td60 dl fu..*rin€Ep.ari6
r on ai i!11! trrst3or .allijhor.rrrsrd:te, n& Ln € r.adrGr o}*ps rtr hdlrLtr6 aorn Lha !f risthhotdatlo.

Mts i:;\1li:l:.. t'erEjrn! Ef heil d6t,ttyldig€ bsl6b.
I brrl-.:-. i.:r, ::c .! ns.:.ior,1!, rsminger, ,ogGd€ebvr m.v. I tiltaldo !t EnarsAre{tttena mi.ligholdolre.

An?r(d.lro .l in&.i.[r€.,
Alb ,.tbatarle l)alob bruges l6rst il ,r detke r6nt og provkloo og dGmBst tll at dckta lodal&E rrdroo og ovDrtrak. O€tto

Oal6Er oe.A t :;ot,, .i ' s: a'rdf€ialt 6f lautioniltcr.tlG. pl !.tdso med. 6trmnrr La :tihda .[r].rh6dar.

" 15 .ro

rcrldrtit i:: yr ,. r:
Voi rlr'aer ' : 

"3er ':ar 5?)rc:r i'6dsarrl6 oller lofioie ydelsgh pl varhHt loronEdo lln o0 krDdttor, st l.bstidon ftrllbHos.

&rn s€ vsk\,lCn4.keuli?n6!:

Fuldmal :ll . r:l.rn!, ,rsBrrah.odytnim6? m.y.
Lifiafe-a,1, r' .!.1si ,):lFrsk.:!t pl la'redotuicnrer og lBdrtaftrler bantcn ftrdm€gt tl.r relvlrsrs 6nt .r lorm lor m.te,ialo
e;l6r .r,\€.!i' :l r .n lrr ',1n.s a:?;rtDlle rcvisoa/.egn6lsbifrar har nodt'grt ogrofior 

'|l,t 
dt L]o.blrd6h€ mad .Adgivrilng/

g€rr|emgaa0,'mvi.ion. De1 indh6ot6d€ ltlaErialo og odysriog[r er tl bonlGns c!6t brugt.

Tl vinorlghad om urdaalkrittar}3 6gthed,
d.re.iDg6m rigth[E? og und6rak lwrngs
mYllchhcdl

Sted o0 dan_

;i!,r'i" Ln)€ Braacl

3OOO H€l6lrEor

Sted o!' d?lo

Kauiionisl.ns are.ei'i.r

.E370tO 6060 OO a2ao 090605 120046

,ar aod.ai " r€ fcrhold viBssntugt lt slads for bmten.
ll lcr adskah.=!6 veakcrorn6nds ophaaer r,6d tualon an€d et rnd6l sclltab.

Fonhcabe it o5r1!r
Hvis vs?rdie. 5l .le1 iil eilhvor tlc p6nlsall6 ,o.ringes v..s6ntl,9t trn br."kan to.latg€, rt d6r tnd.n d lrltaar vlr!€l .nten
ster nodblng€lse al gElden, 6ller dar stlllss yd.dgrra .illed6d, ro.,l baaten f.n .cclptera, Dlf gEld€r aiog lkke, tn i6 on
prnts8t ejendorn riener so(n h6ltrs!€boEise to{ lirnaoar, rnodmlndre tarinCatsln skytd6. vrn.gt .l.lrdo|nmcn,
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG /+F
Rellen i Helslngor
TinElyBning6af de1 lngen

Akt.n!.:

31de: 10

13_AF_3 51

PAlegntng pa Pantebrev. Dkk 4.328,000
Vedr@rende natr.nr. 1 AR, I,tordrup By, ltordrup
eJendonseJer r AtrB-Elvagten 1 ApS
LyBE lorsbc gang den: 16.04.2009 uDder lrr. 75L3
seDeat cndreu den | 22.05,2009 under Dr. Lo2L7

AflysE af Tingbogen den 22.05.2009

RetEen i Helelngor den 22.05.2009

Ell6abeth Poulsen Elf 22943**un
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LUND ELMEFI
SANDAGEFI

BIT,A/] V
AAB Elvagten 1 ApS
Srvej 5
3100 Hornbak

YalutaseMtc
vestlrBada a - 16

Dx€3oo slll(€tor8
fel€fo{ Ae A0 a9 69
telefax ag a9 73 3a
www.,ysk benkdt

Ref .

oato 12. 05.2oog
181S745999

Sldel/1

{6 IYSKE BAN K

Betalincer for re[teswaD, nr. WOl5785

Hovedstol r

Rentebetalinger vaLor 30. 06 - 2oo9 :

Jyske Bank betaler t1l dig
pA basis af 182 dage/36o
vi indsatter belrbet pa konto

Du betaler til Jyske Bank
pA basis af 142 dage/36o
Vl hever beldbet pA konto

Venllg hilsen
Jyske Bank A/S

Dl(K L20.774,4r-

soso 125402-9

DXK 116.403,96

5050 12sAO2-9

DXK 4- 328-OOO, OO

HandeLsdato
startdato
Slutdato

15 - 07 -2004
30.12.2004
29 .72.2028

001104

SI'IFT COdE JYBADKK
Cvn-nr. 17616517
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!-t JYs KE BAN K
AAB Etvagten 1 Aps
Srvej 5
31OO Hornbek

Batalinger for re-ntesrrr.D- n"- wolsT8s

Ref .

Dato 10.12.2009
td015785999

side 1 ,/ 1

Vatutaservt_c.

v€sterge& a - 16
Ox-a6oo silkebo.E

Tele{on 89 a9 a9 a9
T€lefax a9 as 73 3a
wwwjysk€ban,cdk

HovedstoL,

Rentebetatinger vator 30.12.2oo9:

Jyske Bank betaler til dig
pa basis af 183 dag€/36o
vi indsatter betgbet pe konto

Du betater ti1 Jyske Bank
p{ basis af 143 dagel360
vi haver bel4bet pA konto

VenLig hilsen
Jyske Bank A/s

DXK 51.000,13

50so 12sao2-9

DXr( L45.372,7s

50so 125402-9

Dr<]( 4.328.000,OO

Handelsdato
Startdato
slutdato

15.07.2008
30.12.2008
29.!2.2024

00 i.180

StfiFT Code Jt€ADkkX
CvR-nr. 17616617
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{i.,YSKE BAN K
AAB Elvagten 1 ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

R.r.Iirrdar f.? ".nt.Gwrn ri urnt(7nE

nef ,

Dato 14.06,2o1o
wo1s785999

sidea/1

Valutas€M(e
vester8ede a - 16

Dx-a6oo Silkeborg

Telefon ag A9 a9 ag
T€t€fax 89 ag 73 3a

www.iysk€bank.dl

Hovedstol, DKK 4.328 - OOO, OO

Handetsdato
startdato
Slutdato

15.07
30.12
29 .72

2008
2004
2024

Rentebetalj.nger valor 30,06 -2010 !

Jyske Bank betaler til dig
pa basis af 182 dagel36o
Vl indsatter betdbet pl konto

Du betaLer til Jyske Bank
pa basis at \A2 d,agel36o
vi hever betobet pA konto

Ventig hilsen
Jyske Bank A/s

DI(x 36.125,54

soso 12s802-9

DKX 113. Os1,68

soso r.25802-9

c0821

9',IIT Code JYBADxfi
CVR-nr. 1761661?
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gJ IYSKE 8AN K
AAB Etvagten 1 ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

Betalindar tr'? rent€<wat'- nr- Lt o157rls

Rei .

Dato 13.12.2010
trO157a5999

sldel/1

velutag.rvlca
VattrrSad. A - 16

DK-86OO Siu.eb<r8

T€l.ron &9 A9 A9 a9
Teldar a9 a9 73 3a
www.J!,sk€benkdk

Hovedstol r DKK 4 . 328 . OOO, O0

Handelsdato
Startdato
sLutdato

1s.07
30. 12
29 .!2

20(}4
2004
2024

Renteb€tallnger vat,r 30,12.2o1O:

Jyske Bank betaler tj.L dig
pa basls a! 183 dagel36o
vi inds4tter beldbet pA kolto

Itu betaLer tlt Jyske Bank
pa basis af 1s3 dage/36o
vi hever betobet pA konto

venlig hilsen
Jyske Bank A/s

DXK 31.145,66

5050 125402-9

I)xK 111.910,78

5050 12SaO2-9

0010:rt

SWIFI COd' JYBADXXK

cva-nr. 17616617
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Storbjerg Ejendomme ApS
Bybj ergvej 43
3060 Espergerde

valuraservi.€
V6tdSade I - 16

DX-a6OO Sllkebor8

Telefon 89 a9 ag ag
T.lefax ag a9 73 3a
www.iysk€bank.dk

Ref .
Dato 14. 06, 2011

h,o15745999
sldcl/1

Betalinccr for reateswaD. nr. WO15785

HovedstoL. DKK 4.328. OOO, OO

ltandelsdato
Startdato
Stutdato

15. 07 , 200a
30.12.2008
29.L2.2o2A

Rentebetalinger vatrr 30.06.2011:

Jyske Bank betaler til dig
pa basj.s af aa2 daEel 360
Vi indsetter betgbet pl konto

Du betaler tiL Jyske Bank
pa basis af 182 dage/36o
Vi haver belobet pA konto

venlig hitsen
Jyske Bank A/s

Dlfi 3l..34!,79

soso 125402-9

DKK 109.516,14

soso 12s802-9

SWIFT Cod€ JYBADXXI(

CVR-nr. 17616617

$ ,Y5 KE BAN K
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Storbjerg Ejendorxne Aps
Bybjergvej 43
3060 Espelgcrde

Betalineer for renteswat. nr. WO!S785

Rel .

Dato 1.:|.12.20!l
h,o15785999

si.de L / 1

vi !t!s€wl.!
Vrstd8ad€ 8 ' 16

DK-86OO glLcbor!

Tel.ton ag 89 Os &9

Tslelax a9 39 73 3a
www.iF*ebcnkdk

Hovedstol.

Rentebetalinger vat0r 30,12.2011:

Jyske Bank betaLer tlt dig
pA basis af, 143 dagel36o
Vi indsatter betdbet pe konto

Du betaler til Jyske Bank
pA basis af 183 dage/36o
vi haver belobet pl konto

venlig hilsen
Jyske Bank A/S

DXt( 37.13S,13

5050 125AO2-9

DXl( 104.260,20

5050 125802-9

DI(R 4. 328 .000, OO

Handelsdato
Startdato
sLutdato

15.07.2008
30,12 .200a
29.!2 .202a

006r1

SIdIFT COdE JYGADKXX

cvtr-nF. 17516617

15 JYSKE EANK
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g, JY5 KE BAN KStorbjerg Ejendoore ApS
BybJ ergvej 43
3060 Espergarde

Eetallnqer for renteswap. nr. Wo157a5

Ref .

Dato 13.06-2012
hlo157as999

side a I L

vrlut s6rvi(.
VestciSade a - 16

DX-86oO Snkborg
Telefon A9 ag g9 Ag
T.letrr a9 a9 73 3a
lr rw.lyslebank.dk

1

DKK 4.328.OOO,OO

Handetsdato
Startdato
slutdato

75.O7
30.12
29 _12

2004
2008
202A

Rentebetalinger vat61 29.06.2012:

Jyske Bank betaler til dig
pl basis af 182 dagel36o
vl indsztter belobet pA konto

Du betaler til, Jyske Bank
pA basis af 1a2 dagel36o
vi. haver belobet pA konto

venlig hilsen
Jyske Eank A/s

DXt( 24.a56,O4

5050 125802-S

DKI( ros.7a7 ,32

so50 12sao2-9

oc26

SVTIFT Code JYBADKKK

cvP-nf- 17616617

Hovedstot ,
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S IYsKE BANKStorbjerg Ejendollme ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

Betal-lnser for ranteswaD. nr. IOr5785

Ref,
Dato 07.!2.20!2

wo15785999
sidel/1

V.lutas.wice
V€st rBadG &.16

DX-85oo Sitk€borA

Telefo,r ag a9 a9
Tel€fax ae as 73 3A

wl,Yw.iyd(€banLdt

1

DKX 4 . 328 . OOO, OO

HandeLsdato
Startdato
Slutdato

a5 .o7
30.42
29 -12

2004
2004
2024

Rentebetalinger va].ar 28.12.2oL2,

Jyske Bank betaler til dig
pA basis af 142 dage/35o
vi j.ndsatter belObet pA konto

Du betaler til Jyske Bank
pA basis af 1a2 dage/36o
vi haver belrbet pa konto

Ventig htlsen
Jyske Bank A/S

Dt(K 16.493,31

so50 125402-9

DXX 103.439, sl

so50 12sao2-9

cc35

s]'IEI COdE JYBAOXXX

CVR nr. 17515617

Hovedstot .
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g.i IYs KE BAN KStorbjerg Ejendomne ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

EetalinEet for tentcswap, nt, trlo15785

Ref.
Dato 12. ()6 - 2(113

w015785999
sldel/t

Y.lut setvlaa

Veste€ad. &16
DX'€6oo silkebsrg

T.lcfdl ag ag a9 a9
T€lcfar a9 ag 73 33

wv/wi],sk.bantcdk

7

HovedstoL. DKK 4.32a-OOO,OO

HandeLsdato
Startdato
slutdato

L5 .O7
30.L2
29.t2

2004
2ooa
2024

Rentebetalinger va10r 28,06.2013:

Jyske Bank betaler tit dig
pa basis at 142 dage/36o
Vi indsetter beldbet pe koflto

Itu betaler til Jyske Bank
pa basls af 1a2 dage/36o
Vj. hever betdbet pa konto

ventig hitsen
Jyske Bank A/S

DKX S - 609,65

50so 125802-9

txK 1ox.839,32

50so 125402-9

5WIFT C6dC JYBADKK

CVR-nr. 17515617
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{? IYsKE BAN KStorbjerg Ejendolttne ApS
Bybj ergvej 43
3060 Espergarde

getatincer for renteswaB. nr. t{O1S785

Ref,
Dato 09-:.2.2013

wo157a5999
sidej./1

\ralutaservicc
vesterS.d€ a-16

DK-86oOSflk borg
T€lcrs a9 a9 a9 a9
Tel.fax a9 ae 73 3a
www.iysk€banLdk

7

HovedstoL, DKK 4.328.OOO,OO

ltandelsdato
Startdato
stutdato

15.07
30.L2
25.12

2004
2008
2024

Rentebetalj.nge! valor 30. 12.2013,

Jyske Bank betaler til dlg
pA basis af 185 dage/35o
Vi in&etter bel6bet pl konto

Du betaler til Jyske Bank
pA basis af 1AS dage/36o
Vl haver beldbet pl konto

venlig hllsen
Jyske Bank A/S

swrrr code JYaADxrx
Cl/R-nr. 17610617

DXK 9.67s,90

5050 125aO2-9

DKK 1o1 . ,|;}O , 14

5050 125a02-9
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{lr JYSKE BANKstorbjerg Ejendoime Aps
Bybjer8vej 43
3060 Espergarde

Betall.nEet for renteswap. nr. t{0l57As

Ref .

Dato 12,06.20a4
wo157as999

sLde1/1

valutesllvlce
vester8a& a-16

DX-86OO Silk.bora
Tdefon a9 ag a9 ag
T€t€taxag ag 73 3a
wwwjysreb.nk-dt

.t

HovedstoL: DKK 4.324. OOO, OO

97.720,33

Handelsdato
Startdato
Slutdato

15.O7
30.12
29.L2

2008
2008
2024

Rentebetalinger val61 30.06,2014.

Jyske Bank betaler til dt8
pA basis af La2 dage/36o
vi indsetter belobet pe konto

Du betaler til Jyske Bank
pa basis at 1.82 daBel36o
vi hever beLobet pa konto

ventlg hilsen
Jyske Bank A/s

DKI(

5050 125402-9

DKK

5050 125402-9

9.046,48

o026

S$IFT Code JYBAD(XX

CYR-nr. 17616517
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g; ,YSKE BANKstorbjerg Ejendomne Aps
C/o Carsten Skaarup
Sovej 5
3LOO Hornbak

Eetalinccr for renteswap. nr. t1O15785

Ref -

Dato o9. !2.2014
wo15745999
slder/1

valutaseylc.
V6t€r8a& A-16

D(-85oo silleborB
Ielefon ao a9 a9 ao
Tdefar ag ag 73 3a
www.jysrabnr.dk

Hovedstol:

Rentebetallnger vatrr 30-12. 2014,

Jyske Bank betater til dig
pa basls af 183 dagel36o
vi indsatter belobet pe konto

Du betaler til Jyske Bank
pri basis at 1a3 dage/36o
vl hever belrbet pA konto

venLj.g hitsen
Jyske Bank A/S

DKK 4.324.O00, OO

I .887,99

96. OAO,5A

Handelsdato
Startdato
sLutdato

75.O7 .2004
30.12.2004
29 .72.2024

DXI(

5050 125402-9

DXK

5050 125402-9

S$ET COdC JYBAUKXX

cvR-nr. 17616617

569



.1I IYSKE BAN KStorbjerg Ejendorrne ApS
C,/o Carsten Skaarup
Sovej 5
31q) Hornbak

Betatinoer for rer!t.su6D. nf,. Uo15785

Valutasefll.e
vester8ade a-16

DX-86oO Silt€borg
T€lafo[ a9 ag a9 a9
Tel€fax A9 As 73 3a

www-iysl(ebankdl

Ref
Dato 12.05.2015

bro157a5999
9ideall

HovedstoL i DKK 4-328.OO0,O0

93.346,68

Handelsdato
Startdato
Sfutdato

LS .O7
30.72
29.72

2ooa
2008
2024

Rentebetalinger vatcr 30.06.2o1s,

Jyske Bank betaler til dig
pi basis af 1a2 dagel36o
Vi indsatter betgbet pA konto

Du betaler tj.1 Jyske aank
pa basi.s af 1a2 dage/36o
vi hever betdbet pA konto

Venlig hilsen
Jyske Bank A/s

DXX

soso 15402-9

DKl(

so50 125402-9

7 .369,47

SWIFI COdE JYSADXX(

cYR-n.17616617
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{:^r IYSKE EANKstorbjerg Ejendoflre Aps
C/o carst€ir Skaarup
Sovei 5
31OO Hornbak

Bctalincer for renteswaD. nr. $!115745

Rel .

Oato 10,12.2OL5
!!,O15745999
Sldel/t

Valutas€nvice

vesteigade a-16
DX-A6Oo Silk6tug

T€letona9a9a989
Telefar 89 ae 73 3a

wwwlFk€bank.dk

Hovedstol:

Rentebetalinger vator 30.12.2015'

Jyske aank betaler tlt dig
pA basis af 1a3 dage/36o
vi indsetter belabet pa konto

Du betaler ti.l Jyske Bank
pa basis af 183 dage/36o
vi haver belcbet pA konto

DKI( 4.32a.OOO,OO

91.564,63

Handelsdato
Startdato
slutdato

15 .o7
30 .3-2
29.r2

2004
2004
2o2a

DXX

5050 125AO2-9

DXK

soso 12sao2-9

o, 02

0055r

SwlFI COdE JYEADXKX

cvR-nr. 17616517

ventig hilsen
Jyske Bank A/s
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LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG fr/!.

Jyske Bank
l. L. Tvedesvej 7

3000 Helslngor

{it - 6 llll-120m

tlr,1C

Udbetallng af lAn

Nykredit har udbetalt nedenst8ende 13n.

Nykred-t,
i,r, tqS'55\Y

Onlo

Elcndomsnr.

Kuldc
ilolr. nr.
Eierl.v
Bcllggcnhctl

3, Jull 2oo9
&rbirc B. sllc
l)tt4714
os7325437
AAa ELVAGIE I ApS
0OO t .r
I'lordrup Ay, Hordrup
Bybicrgvet 4f
3060 Espcr9ar.lc

i
I

I

I
I

LSntype Lobetld

tef
Rente-

procent
pr.3r

oet llnte belob
(hovedstol) i tr,

t. 9.5 ydel5e

ikr.
for sk.t

Titprsnang5l:n Fl - kontantlSn 20 4.300,0{xt 2,4987 309.581,74

LEnet forrentes fra den 03.07.2009 og er tllbagebetalt den 31.03-2029.

Provenu pE 4.27O,525,OO kr. er den 03.07.2009 overfort tll konto nr. 5O5O OOO1414093.

Hele lSnets kontartrestgald rentetllpasses hvert tr med vlrkning fra €n l. aprll. Rentetllpasningen
sker tll g.rldehde kurser og vll medfore, at lSnets rente 09 obllgatlonsrestgald andres. Nykredlt
sender for hvert rentetllpasnlngstidspunkt en meddelelse tll lSntager. LEnet rcntetllpasses fs.ste
gang med virknirg fra den l. april 2010.

Det er torudsat, at ltnet rentetilpa5ses pE vllk8r, der svarer til det nuverende rentenlveau pe obll-
9atlonerne.

Kontakt venllgst Nykredit, hvls der er sporqsmEl tll denne udbetallng.

Med venlig hils€n
Nykredit

Birgitte B. Bllle

Nykrcdlt
Sondrc JErnbnnevc, .l

l4OO Hillerod
Ttt.44sSltOO

)

I
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Nykredit

Beregnlng af provenu

Afrcgnlng at
Tilpasnlngsltn Fl . kontantlSn ........... kr. 4.3oo.OOO,Oo

Kursverdl lalt

Omkostnlnger ved afregnlng af lAn
L3noptagelse...,.
Stiftelsesprovlslon
- lndividuel rabat

kr
kr

kr

kr.
kr.

kr

43.000,00
23.000.00

5.OOO,OO

20.000,00
4.300,00

175.00

kr.4.300.000,0O

kt. 4.27o.525.oo

Kurtage
cebyr for indhentnlng af tlngbogsattest,
herunder gebyr til staten

Provenu overf6rt til konto i Jyske Bank

P

l

!

2
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Nykredit

Speciflkatlon af handel

Serie/
Afdeling

Obllgations-

rente i 7o

Ar9an9 Fonds-

kodc

Obligations-

hovedstol i kr.
Afregnrngs-

ku15

Kuasverdr i kr.

l2Ead 4,0000 2oto 0977284 4.252.457,52 ror,rl80 4.300.O0O,OO

3
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Nykredit

Vllker tor obllgationrhandel
For yderligere inrormation om obligationshandlen se Almlndelige forretningsbestemmelser for obli-
gatlonshandel I Ltnguiden.
Nykredlt Realkredit A/S har kobt obllgationerne af lgntager pE tslgende vilkSr:

Fondskode Handelskurs Handels-
kursvErdl

Kursfradreg Afregningi-
kurs

tot,zrao ' 4.3o4.2s2,4s 0,1000 r0l,l 180

') Handten er gennemlo.t den 02,07.2009 som en gernemsnlts*u6handel (volumenvagtet t..nsaktion til
genncrt3nltsp.i.). Kursen er base.et pt drn otticlelle gennemEnltsku13 pt NASOAQ OMx Kobenh.vn den
02,o7.2009,o'Kurslradraget 

er beregn€t iht, Almlddolige forretnlnEsbcltemmelser for oblig.tion3hrddel.
se Linguiden.

Obllgatlonerne er handlet at Nykredit Realkredlt Ay'S, Kalv€bod Brygge 1-3,
1780 Kob€nhavn V. NSr der handles obligationer med Nykredit ltllkoytnlng til et .ealkreditlen, er
handelsstcdet altld Nykredit Realkredlt A,/S.

Speclflkation af det lEnte belob
Handelskursvardi kr . 4 .3O4 .252 ,45

kt. 4.252.46
kr. 4.299.999.99

Kursfradrag (o,l000qo at kt. 4.252.457,52)
Det lSnte belob

Afrunding af handelskursvErdi og kursfradrag kan medfore, at summen I kr. lkke svarcr nojagtig til
det l:nte belob.

Speclfl katlon af handelsomkostninger:
Kursfradrag (0,10007o a't kr. 4,252.457,52)
Kurtage (o,lo00vo af kr. 4.300.000,00, dog maximum kr. 4.300,00)
Handelsomkostninger I alt

kr.
kr.
kr.

4

o977 284

4.252,46
4.300.00
8.552.45
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Nykred-t

Speciflkatlon at de fErsto terminsydelser

l. termin (9O dage)
o3.o7.2009 - 30.09.2009

2, termin (92 dagc)
ot, 10.2009 - 3r.12,2009

Renle 0,6247% .f.cstgEld r

Afdrig
Bldrag 0,20o0o/o af .estgEld

Ydelge I alt

26.276,74

4 r.362, r5

8.413,04

76.05 t,97

26.602,33

42.539,58

8.517.28

77.659,29

Fradragsbercttiget belob i alt 34.689,82 35. t 19,6r

'l ved den forste terminsydehe, bliver der ved renteberegnlngen anvendt de faktiske rentedage for
de(t) cnkelte kvartal(er).

LAnet bllver udbetalt med en lndlviduel bidragssats. Satsen er aftalt til 0,80o/o 0.a., som galder Indtll
vldere,

Nykredlt kan €endre beregningsprinclppet 09 storrelsen af bidraget.

Termlnsydelsen forfalder til betaling hver den 11. december, 11. marts, 11. Juni og ll. seplember.
Eksempelvls dakker lermlnsydelsen pr. 11, december perioden 1. oktober tll 31. december, Sidste
rettidige betallngsdag €r den sldste bankdag I fortaldsmtneden.

LEnet er tilbagebetalt elter 2o tr svarende tll 79 terminer.

I

l

5

l
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Statusbalance, budget og andet Side 1 af 1

BILAG 48
Akut Elvagten

LUNDGRENS
Casper Dam Olsen iCASPER-DAM@jyskebank.dk] 

Sendt: S.juli 2009 17:55

elvagten@eivagten.dk 

Emne: Statusbalance, budget og andet

Fra:

Til:

Hej Carsten

Vi bar bedt Nykredit acceptere at du bar aendret i planerne omkring opfprelse af hailen. I den 
forbindelse bar jeg brug for at du sender mig en statusbalance for hvordan det er gaet indtil nu 
i 2009. Derudover skal jeg bruge et budget for El Vagten A/S og for jeres private pkonomi.

Hvor meget forventer du at El Vagten A/S skal leje af den nye ejendom og hvad kommer de til 
at betale I husleje? Hvordan gar det med udlejning af resten af lejemalene i ejendommen? Det 
er vigtigt at du allerede nu bar nogle mulige lejere pa handen.

Jeg skal bede dig snakke med din revisor om hvordan og hvornar du kan forvente at fa momsen 
retur pa dine byggeudgifter. Som jeg ser det vil du fa behov for midlertidig ekstra traek pa op til 
1,1 mio. kr. svarende til 25% af 4,4 mio. Er det korrekt forstaet?

Som naevnt far vi en udfordring da renter, provisioner og tinglysningsomkostninger ikke er 
meeraget; dit byggebudqet. Pt. er der bruqt ca, 514.000 kr. pa det og samlet vil det kunne 
Ipbe op sma 800.000 kr. nar det hele er faerdigt. Jeg skal bore dig om du bar mulighed for at 
finansiere dette via private midler og/eller via likviditet fra El Vagten? Har du fremadrettet 
mulighed for at betale renter og provisioner via din private konto og/eller El Vagten?

Ring til mig i morgen sa tager vi en snak omkring ovenstaende.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingefr

Jyske Bank A/S
I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsingdr 
Telefon 89 89 17 73 (Direkte) 
CASPER-DAM@ jyskebank. d k 
CVR-nr. 17 61 66 17

www.iyskebank.dk

Er du sikret mod tab pi dine kunder? J SlfctCQrt S 3 /C? -

08-12-2018
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Side 1 af 1
07056 rsten Storbjerg Skaarup

Bilag 142
** UDSKRIVNINGSEPIKRISE ** 05 12 2009 kl, 09 51

Afsender 

2000311

HOSPITALERNE I N0RDS3/ILLAND 

HI NEUROLOGISK AFD., SENGE 05-12-2009
Indla?ggelsesdato: 26 11 2009 kl. 18:53 

Udskrivningsdato 04 12 2009 kl. 10:50

Aktionsdiagnose:

A DI619 Haemorrhagia cerebri uden specifikation

EPIKRISE
46-3rig aldrig ryger uden fam. disp., uden hypertensio arterialis 

overflyttes fra Hvidovre Hospital efter ban den 26.11. bar pSdraget 

sig ve.sidig parietooccipital parenkymbltfdning.

Objektivt findes h0. nedre kvadrantanopsi ved us. for fingre.

Bliver indkaldt til pjenleegetilsyn med perimetri, informeres om 

k0rselsforbud indtil synsfeltet er normaliseret^ dette kan man dog 

heller ikke garantere. Rutineblodpr0ver upSfaldende p3 naer 

forh0jet INR 1,6, normale trombocytter, levertal, ingen tidl. 

bl0dningsanamnese. Afventer svar p3 von Willebrandts faktor og 

trombofiliudredning.

Udskrives uden medicin.

SSfremt ban f3r kognitive probl., n3r ban skal starte p3 arbejde, 

m3 via e.l. henvises dir. til vores neuropsykolog.

Med venlig hilsen

Hana Mortensen /hasr 

overlage

Lsgerne Annette Meyer/Helle
Winding Udskrevet d. 10.12.18
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070563-: . . Carsten Storbjerg Skaarup Side 1 af 1

** UDSKRIVNINGSEPIKRISE ** 18 12 2009 kl. 09.14

Bilag 143Afsender:

2000311

HOSPITALERNE I NORDSMLLAND 

HI NEUROLOGISK AFD., SENGE

13-12-2009
Indlsggelsesdato 13 12 2009 kl. 15:09 

Udskrivningsdato 17 12 2009 kl. 19:00

Aktionsdiagnose:

A DG402 Fokal epilepsi med komplekse anfald eller GTCS

Andre diagnoser og behandlinger:

DI691 Sequelae haemorrhagiae cerebri

EPIKRISE:

46-arig mand, som d. 26.11.09 fik ve.sidig occipital blodning med 

ledsagende nedre h0.sidig hemianopsi.

Nu indlagt pga. generaliseret krampeanfald med ledsagende smerter 

i h0. side af ryg ovr scapula.

Opstartes i Apydan 300 mg x 2 mod epilepsi, derudover Ibumetin 400 

mg p.n. mod rygsmerter og Pinex p.n.

Pt. f3r tilsendt tilbud om tid i svar-amb. efter planlagt MR 

angiografi d. 28.12.09.

Pt. er meddelt 3 mdr. k0reforbud.

Venlig hilsen

Michael Langemark/cmn 

Overlaege

L*gerne Annette Meyer/Helle Winding

Udskrevet d. 10.12.18
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LIJND ELMER
SANDAGER

BLAG 7
$ IysKE BANK

Sikkerhqdsstillelse

Llnrrsar 070563-0429

Sid6

HelElngor
1

Car.steo seorbj erg skaarup
Slreej 5
3100 Eornbak

Cpr/ae-nr. : 0?0553-0429

PanEBeEningen l-folge dette dokrrnent tjener til alklrerhed for enhver forplLgtel,se
ao lentager ved egen Dedvirker bar eller Elette fA overfor .ryale BankE afdelinger
og datterEelekaber 1 DaDmark og I udlaDdeE.
undertegnede er gjort bekerdt ned og erklErer alg lndfor6UAet med, at elklerheda-
atillelren e, udstedt i forbirdelse ned udvldelae af lAlltagere forptigtelaer
overfor ,rygke Bank og omfatter derfor Hde allerede eta.blereale fotpligtselser, ud-

Ben af dla8e og frer0EldLge forpligtelBer.

Bj erlranEebrev. patrt'en! 0oo3o8?51, eJet af Car€ten Sborbj erg Skaarup
Akt ivet er lraDtaat for
eugag 070563-0429 CarEten SEorbJerg Skaan{,
engag 00273?-4476 AAa Elvagten 1 ApS
engag o01558-8u9 81 vagten A/S

3.ooo.ooo,Oo Dxx tred part i trlatr.nt. 1G. Horneby By. uornbEk
Ssvej 5, 3100 Hornbat
DEBt opr.l

a.519.00o DxX Nykredlt

Prr|lrr.irl.reE1ls qnLng
panrrtmhg toretagEt at tr6arlom6nd hsdlarer lun p€Bonllot $.1(ban6v!r l3vr.ende til ltulb.{, hda dor indg& .a lrErfig artal€

Bsnt€rB psnrosikkBrh.d omfansr ttl orthver rld d.r, d€. EEd.. i rts&t iq del pdrtsEnr, horrrdlr lorlikinos- og lrahingsaum

mBr ssmt .k3uaordri6.o atd/sg og lig.End6, Det lsmins gaHor dot plntiotlls allasr. hrnnd6r 
'eder. 

udwtlc. t.gnin$tettig-

hedo., lo.dsottlor og lign€ndo, lsialndtcgtor, bonu! 6f livsto.rlkingsaoliclr .'mt ordinarc tldroo'

V€d panl3atto oio,prntobrevr dntotlor p6nEotnlng6n lrdtl 5 lrs tortrldrr .€nter. Dotte h.r den rEi6vlrknlng, tt melllltlll.n loi
slkksfrd€n i h€r$old lt r*rrponlllrcvot srEcarllvt oplkiva! rEd aLn i 6laoantabrevat nevnte aontaeat6 h€ragrEl al sj6rprlllo_

. lr.

og plht.r .3m ptn$uwr

n,ngrt ror{r@ t7r90t12lt t0.ot,20

FortaatEea

I

I
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I
I
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Sikkerhedsstillelse

tlnt grr

grda

0? 0563 -0429

2

Sorn p8nthdw, hat banlsn ret tll 3i t}r(,06 .Iks.lst !f dt p.nl56tle aflollo, tll nodb.lngollo el alkrrde crEag€rn n!or. 8sr*so hrr dog

llkt6 
pligt tll dot, h6lhr lkks I fofiold til .rEddebltorcr, k.uibnilor 6llcr panr.anor€,

Som panlh3ver ttn ba.*on lor ponlrrtlg,r rcgnilg lnu &hag. i s[6 mcdcr v!dr. der panrlan! og pl d!a. mrder rEfi.
binds.do b€al{:uirBo, pl pantaEliers v.gm. Dat €. H.r raLvant v.d pant I l4!t oiadon, i p.ntahtve. I Lssre og vod tran3poft I

to.d.hgor. MrderE bn vElE e, .rrrvE an aalorn lr tl,lha ilglo.do rJdl6g. dlltlon, kooku.r, Nlnoad(kod og fgErxlo ilrlrr I

lortird€lle med tredltorlorralgDlng.

P& l.ltl.r, anp t . oC rdl! .lormr.t-anda aiar-d.h
Bmk6n ken pl grundldg af dEtt6 !*korh.dsrrotumont ltrd 3 drgst vEraol .nodd6L pdrtoEtleIsn, al bar*6n mldcrlldrgt onEte. €t
ud6,r 6t!r ns€ar6o o9 rnr6 eirfletthh€do.. krdd bo.*qr (tv!r pa sensren ttEffis. qr, 61 46rnm6ett n lgl€ l tllkomma.
pan$eltaran. Don.to rcl lor blnlefl fi 6l udtl! ttaniiorrttcn 6ttea madd6Lbe tI gmrlattc.ro galdlr, urrrol orn steman6-

rotEn rdS.kEe, sl !/rdtcgt!r, t6'lElvnh& oadorltror,eraratomlf oler .ndot iatsgMdlsg. Gooism madd€lslten ove.gtr
si€mmototton lll bdrkdr, Som dolutr€nlsdoo toa slarrmerotlm shl baatkci ft€anviao dettr sideahadaatlals8dokment og an

kopi rl modd6lebon.

V6d enhver vEdragtlrodim dor torringer de pentaltt! ifit6r/a.pr.lc,a v6d lx Endrhger i faphanorhold, altiollasset
llighodsyurdlBmino, ellor onN6tblighed dlkomrn , stcmmeEtten id d. prnElttc .kri6r eller.nprler umlddolbE.t b.r*€n,
ud6n at d6i.r6 boh.E si .fglve artlarho h6rom d ltdorE erJdnp-tshavolen slcr s€lsklb€t.

g€nkans panter omfdtor lil enhv€. tld 6nhe!, !rro& rB at oidklor 6llar okltraodlnar udbytto oO enhvd udlodnlng I

iorbt,idalc med t ri$lneds6tr6la6 fied udtetsfim illaltbnalo , anpMsbavaas €llor dilsos srodfonr..d6ro,

frlghd.a og ornbylnlnf rl pam

Dot ar blnkon d€r bolrttsr, om ombynire .l p.rtaattg ttllvE[ all6r to.ltant b.tdlm I 

'itglvsl.s 
ar panLattg aktlver kln

Eccoptoros. og b.nl.n kdl dl o.trln, tl, ,rDgte dati., lttdtll dor a&rado em.SanErx or ltldt tilb.g.tEt.lt.

qB.nh$plot
Pant3totror skal ot6ks glv6 bankon hoskrd om crtwlrl lo.hold. som hr b€tyddng tor bmll.rE ,et .r\n dat PinB.tle, fx hvh pam-

!ono, bliw' bol(lndt ltlGd indl.ld.lar d artrba!.n.d.7, pto*Lm!.r, 6l6domr.{qrd.lSlsboa og llgfEarro.

fddrh.{t l{ brnt.0
Msd aln undarskrilt pA nervB.€ode dokum. gtrvc. panlsattor bsr*m rst til b.ugs alh tilgangelba o9$,soirB€r lIE re.lk€dlt-

instltutarnr fil bsnkone egon bohandling at lhtlger6 snga€.mrnt.

Blnkon kan pl pant.Brtori wgns holt ersr dolvlst traiipo.tore .llo. kvlttero fodrlnger og vrir.diptprot, som hder pl navn, hor-

undgr geldcbrevs m6d cller ud9.r Dlntoast. Ootto g6ldcr, uaosol orn p€ntsDtr.ren rr g0st konturu, tradt i lkvlda on eller lignenda

Pants&ttoron or indlorstaar rnod. rt denho t4dn!€t rr tibrallotig legirimrtion i lodlou dl drEly.nitEsmydghoderm. Nk et

slorprntab{ov ar hardp.nt3st, h.. b!.*!tl .at d or eiv€ dotto Dltegning om, ar del ryktor dlbago I pdoritotaodoncn (rvknlilgp-

plt6g.tng), ell6r ar dele !t p6rrtqt md udgi (roLtlltlorEpalagnlnO.

Fyldaatgar.bc
B.nt.n har r6t tll Er reslksro d6 6tll6do litkcfted€.. hvls dLsc ,ordng€6 olle.lruaa 6om,rlge at lrld I poolot6 vardl ell6r af

r^don arsEg. tod6n baflIon ta€cr skdlt t[ tyld.rtgarsko, !t!l dan, medlDndro psnl.tttar6n6 bopd e] ubat.odt. med 8 dages

vsrsot Ed ontrcrlbt br.v oplordrs ddrn6 dl mt n .t lndt.l lln tredltte., .n.. sl slille ydsIr0dro tkkrrrhGd. ao'n banken k!.r
godkard€,
Oet nant€ vsrret k6n ctog havloes, hvis omgloade r.lg er ncdvsndlgi fo, .r uidgl €lbr b66ran!o st tab. DeL d€r sr p!nts.t, og

hv6d d6r mAtlo irEde I 3t€dot dorfo., ksn.ealEerod pl don mad6, sorn bink€n flndor homlgtrmB3lig. D.t t.n ogla ak€ vtd urdar

hAnd!.atg. Srnkan vll !A vldt muigt giv. pantsanBren laillghod til !t uga stllim ti ddr rBal'Batlo,rlrmldo, &.n v6lgos. Pent-

sille fordring€. trn loddriver s, b€nken. €flrdrtidan 3om de loifddot'

8rulr Joom I7nootr2t I0.0r.20

EorLaattea

l5 lvsrr BANK
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S lvsrr BANK

Sikkerhedsstillelse

$ntager

Sid€

o70563-O429

Som pantsaECer: Herved tes dateringen8 llgtsIghed,

elg skaarup

IB r' iro{D rlr9ltlrr toot,t

unde!a
tedea

agthed og de forplig-
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@ JYSKE
BILAG 53 

LUNDGRENS

AAB Elvagten 1 ApS 
Sevej 5 
3100 Hombaek

Kontoudtog
Kontonummer

I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Hetsingar 

Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 

www.jyskebank.dk

nr. 1
5050 143655-9

Forhandslans-gar.
IB AN DK40 5050 0001 4365 59
Date 31.12.2009 Side 1/1

UDBETALING/
DATO POSTERINGER PA KONTOEN______________VAL0R______INDBETALING

15.04.09 Transport
04.09 If lg. nota.... . """"".. .... “ .. 16'. 04 ' ... .137517736”

6.04.09 Provision 16,04 13.517,36-
16.04.09 Iflg. nota 16.04 4.328.000,00-
28.05.09 Nedskrevet garantibelab 29.05 28.000,66
01.07.09 Overfprt fra 5050 135414-1 01.07 16.218,22
01.07.09 Provision 01.07 16.218,22-
'6"rri'6To'9“overf0rt fra"T650"T35n'4-T     OlTlO .........167257732 
01.10.09 Provision 01.10 16.257,32-

___________ SALOP
0,00

;i3.517v 36'' 
0,00

4.328.000. 00-
'i'TaooToo'oToo-'
4.283.781,78-
4.300.000. 00- 
T62837742768'- 
4.300.000,00-

\

/-3

583



JYSKE BANK

AAB Elvagten 1 ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergaerde

Kontoudtog
Kontonummer

I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Heisingsr 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 

wwwj yskebank. dk

nr. 2
5050 143655-9

IBAN DK40 5050 0001 4365 59

Forhandsl&ns-gar. Dato 31.12.2010 Side 1/1

UDBETALING/
DATO POSTERINGER PA KONTOEN VAL0R INDBETALING SALDO

31.12.09 Transport 4.300.000,00-
04.01.10 Overf0rt fra 5050 125802-9 01.01 15.903,90 4.284.096,10-
04.01.10 Provision 01.01 15.903,90- 4.300.000,00-
06.04.10 Overfort fra 5050 125802-9 01.04 16.080,61 4.283.919,39-
06.04.10 Provision 01.04 16.080,61- 4.300.000,00-
01.07.10 Overfart fra 5050 125802-9 01.07 16.257,32 4.283.742,68-
01.07.10 Provision 01.07 16.257,32- 4.300.000,00-
01.10.10 Overfort fra 5050 125802-9 01.10 16.257,32 4.283.742,68-
01.10.10 Provision 01.10 16.257,32- 4.300.000,00-

JYBADKKK, CVR-NR. 17616617

_w
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Q JYSivE BANK

Storbjerg Ejendomme ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergeerde

Kontoudtog
Kontonummer

I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Helsingar 
Telefon 89 89 IS 00 

Telefax 89 89 18 01 

www ,j yskebank.dk

6/^
nr. 3
5050 143655-9

F o rh&ndslans-gar.
IBAN
Dato

DK40 5050 0001 4365 59 
31.12.2011 Side 1/1

DATO POSTERINGER PA KONTOEN VAL0R
UDBETALING/
INDBETALING SALDO

31.12,10 Transport 4.300.000,00-
'■^.01.11 Overfgrt fra 5050 125802-9 
...01.11 Provision

01.04,11 Overf0rt fra 5050 125802-9

01.01
01.01
01.04

15.903,90 
15.903,SO-
ie.080, 61

4.284, 
4.300. 
4.283.

096,10-
000,00-
919,39-

01.04.11 Provision
01.07.11 Overf0rt fra 5050 125802-9 
01.07.11 Provision
03.10.11 Overfart fra 5050 125802-9 
03.10.11 Provision

01.04
01.07
01.07

16.080, 61-
44.708,31
44.708,31-

01.10
01.10

37.934,36 
37.934,36-

4.300.
4.255.
4.300.

4.300.

000,00- 
291,69- 
000,00- 
065," 64" 
000,00-

3-S
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AAB Elvagten 1 ApS
Sovej 5
3100 Hombak

Finansielle insb menter

Vor rcf.
Dercs ref
Dato

27371476

31.1L2009 Sido

irf JI)l\f,6l\Nl\

Arsopgorelse

hndel YCn$

Vlsb.Btdc &16

DK{6O SilkrborS

T6letor 89 89t!) 89

T.lcfix t9t9B38
wwejFlEbd cdt

LUNE, ELM ER
SANDAGER

1

Ikke aktlebaserede. iadgAet fgr 2009, men ikke af sl.utEet/indf rlet pr. 31.12.o9
Dato Haldelsn!. Dexes kab DereE Balg
15.0?.08 IyO15?85999 4.328.OOO,OO DKK 4.328.OOO,OO DrQ(

Opsunmering

A11e opsr.urf,neleate belob er i DRK. Eventuelle belaib i valuta er omregnet efter
informationskurserne pr, 31. 12. 09.

ReDtesrxap:
- faLt Ikke aktlebaserede, itrdgaet for
2009, men ikke afalutlet/indfriet pr.
31.12.09.
Irarkeds\rardi rentesrrapg AaEal:

4.328 - 000,00 D(I(

1 540 .110, 03 - Drc(

OpLysningerne er kun ti.l, Deres eget brug, 09 er ikke lndberettet til EkaEte-
myndlgbe derne .

q---..--....._-

BILAG P

Rente6wap,
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AAB ElYagten I ApS
Sovej 5
3100 Hombek

Finansielle instrumeraer

ir|' J I )l\t EAN h.

Arsopgorelse

Il'drl rdub
Vrncrg.dc &16

DK{600 Snftrborg

Id.fo t9 t9 89 t9
Tcb6x t9t97J 3E

wwriyrLd.nLdk

Vor rcf
Dcrqs !Ef.

Drlo

n374176

3l.lX)W Sidc

speciTikat af markederardi. af Deres forretnlnger r€d ,ryEke Bank:

Refer€nce

stfP !t015795999

I alt I

Produkt I'larkedavardi DIC(

Rentesvap s40 . 110, 03 -

540 . L10, 03 -

lrarked.sr.erd.ierne er vejledende. Det er lkke mrligt at afvikl-e handler eller fore-
tage andre dispositioner pa de anfurte vardier. iry6ke Balrk oplyser haDdlebare prlser
ved henvendelae.
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LUND
ELMER
SANDAGER

irf ., t Jt\L ufltra N

BILAG n)
Kontoudtog
l(urtonummcr

nr,
5050

I
I { lJ09-l

Linesag

l. 1.. ticd(xv', 7

DX-.10m llclsin[(''
tcl.ton 89 89 lt ott

flhfrr tq t9 l8 0l
rl1l,lrjysl.bon*.dlr

lltAN
lrrro

DKS l 5050 000t J tjo r)l
0.1.01.2010 sidr lll

DATO POSTERINGER pj teuorr VATOR
UDBETAIJING/
INDBETAI,ING SALDO

0, oo

.939.467,15

. 884 , 598, 25

.4.s9 : ?.?7 ,63

.848. {Lr., 95

. 832 . 3?5, 85

.424 .475 , A3
1.578.t00,AS

11 .0st-0.!
t8 .11 ,08

1!..1?.,9,8-

15.01.09

."l3LqP9!t __
Rentesatser er andret I dag.
opsparinq ; 1, 1250

Egqt!Ejr_E_89r 9! !!,I9!. i_qig_. _..opsparing | 0, 3?50
RenEesataer er Endret i dag.
.9P!plr_iIr9 | 0, 0000

05 ,07.09 Re f .0000000000 NykrediE lan
24 ,O7 .Og Vedr. Deponering Stark
24.01 ,09 Deponering af belob pA konto
:0. or. og overiiii Kloak -

20.o8,09 Dlverge opatartsudg, + renter
21, .08.09 Dineg

4.27O.525,0O 4 .21O -525 t OO

992 .800, OO - 3 .277 .725 , OO

.,_ , *99,__o-9: . ]:?71 ..)?a!99
l8?.500,00- 3,0s9.825,00

1.000.000,00- 2 .089. 825, 0o
__.. - .?_l : ?11:2?.- .. __ . ? . 0_91:951. ,1?__

06.0?
24 .01
24,O7
30.07
20 .08
21 ,08

21 .08.09 A'conto regn og spll,devandakloak
21.08. 09 Landlnspektoratec
26 , 08 .09 HELSINGOR XOMM,NE

Echinus, fakt 76 - belal,E 7/9
Renter prival priorlteEBkredlt
.ve.d_r.. Eplt-t9r _pyggekred_it _
Erik Mad8en faktura 02731 24l9 09
Rentesatser er EndreE 1 dag.

. ,Qp,gp_n!llrs-_. | ..,qr ?10-o
Gebyr iflg. noEa nr, I
Ovcrf,orE Echinua, faktura 80 + 81

9veIf 9-!!, Hqlqpgclqlla-ten, I 0?6
Tllbageforl stark
UdgAet deponerlngskonto

3O, OO-
16,140,,1O-
so.248,43-

. s74.0?o, a5

. s51.930, 45

.51L.682, 02
1.241.000,00

969,20
248.200,OO-

.'t52.652,02
,153.65L,22
.505.45r,22

r079

riao

1.241,00O,00-
114.365,O0-
200.000,00-

r.26{.{51
1 .150 . O€6

950.086

,22
,22
,22

18 .12
30 .12
o1 .01

58.440,91-
7e .124 , 02 -

.?_.!.?1!19.-.
50,0o-

75.900,O0-
13.6'13,15-

891 .545, 31
gtz .92L,29
015.3/r5,99
eLS .295 ,99
139,393t99
723 .552 , A4

04.01
o4.01
04 .0L

21.08
21,O8

?6:o8
21.09
30.09
q? .lo
02 .70

125.000,00-
55.269,50-
?s.193,6_0-
10. €82, ?O-
r6 . 035, 1

7,.999-,9
246.775,0

0-
0-

1
1
1
1
1
1

21 . O9.09
30.09. o9

9a+.q, q9
02.r0_09
02 . 10 ,09

30.10.09
10.11 .09
10. 11.09
19 .11 .09
19.11.09

o-

02 .11
10.11
r_ !: _t-l
19 .11
19 .11
t?.!_r
19.11
24.Lt
01.L2

i
1

1

2
2
2_l?.Ll.qp ?si ttglni p_A lakr lo.20172 Sturup

19.11.09 Stlrk
24.11.09 Overfor! Halspeclaliatcn,
.91:r?1-0!lE_p!!aJl!s9.8_o.I_r-9.sr_48[._
18. 12. 09 Ov.rtorL HalspeclallEten,
30.12. O9 NYKREDIT A/S
10.12.09 Rente
30.12.09 Gebyr iflg. nota nr. 2
04 . ot .10 v6dr. RenEebyEte, afregning
o{ . 0! I 10 .!en!-e.-E- pf_ly9-E __lg.9d,_it... ,{grund)

JYIIADKRX. ('VR-NR. l7(r l6(rl ?

AAB Elvagten I ApS
Sovej 5
I100 Hombck
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,/, ttr r\L u,^tt l\

Kontoudtog nr.
5050

2
I { t.loo.J

AAB Elvflglcn I ApS
81'bjergvej 43
3060 Espcrga:rdc

Ldnesag

l. 1.. l'rrd6rcj ,
DX.l00l, ll(liingo,
-lcl('for 

89 89 18 00
'Itlllia trrt9lt0l

Ir,\N
l).ro

l)K 505r) {rfi)t .t t.to 9l
20.07.2010 Sid. l/l

VALOR
UDBETA,,ING/
INDBETALINGDATO POSAEJINGER PA KONTOEN SALDO

04..0r,10 IISlqp_oJ! '125 .552 t 84
12 .01 . 10
18 .01 .10
2 5'-. 0l :.19
28.01.10
28.0r . 10

12. 01
18.01
25 .01

I{6R]ONN DAII'IARK
overfort stark ihE. nai,l
Overfort Halspec_igllslen _

TII prlvac
RentesaEser er 4ndret i dag.

161.2s0,00-
303.16r, OO-

_.. ..7 e_:]q.)!. '.2': -,1.900,00-

564.3O2,A4
26L.t4L,A4
1q_1. ! 0?,.!e
119 .40't ,5928.01

opipari_19, | 0, 5000
09.
09.
16.

24,
?4.
24.
31.
31.

o2
o2
o-?

o2
03

.0_l
03
0l
03

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

09 .02
09.o2
16 .0?
L6 .02
24.O3
2{.03

6.
190.

L2.

L32 ,

000,
slq,
686,
000,

03-
0o
34-

3L.03.10
09.04.10
21 .04, r0
21 ,04 . 10
21 . 04 .10
?1.91 .ig
21.05.10
r0 .05 .10
.1!: 96, 19
15 ,06 .10

r o6
,06
.06
,9-9
.05
.06
.o'l

756 .282 ,59
52.O23,4L

-_ L.243,2s
3.639,45-

55.r39,45-
-16? . 098,,1O -
1?3.230,43-
173.230,43-
r85.760,,77-
786.447,4e-
146.441 ,4A-
186,r147,,18-

541.229,79-

Halepeclalislen, faktura 1084
overfort EiI stark
ove!lsrt t1I ualspeclaliaten
overf@rt t.l I Echinu6 Aps
Overfort Tek Tag, 1517
oy9l49r,E_ Inlgpecl1r r!'!eq, ,l,qq!.. _
Overlort EakEura 4{164 9
LAnereE andret med
RenEe! , prlorltetskredit
RenCe
LAnereE rndrel med

LA!'lgIgq . -el${e! r.n9q 
.

EksEra traknlngsreE
Vedr. s050 r25AO2 -9
qEark
Overfort LK WS
LAneret rndrct nad
overf,ort. 89!1!!19 r_. l3lc.. ?9.ieni6sitii"itr inarCc i aig. - '-'
opaparlng | 0, 2500
Laneret rndret med
Overfaf,t Bygmesterrn/
ovcrfort Bygnestelen,
Ramirent A/s

188.447,48-
204 .647 ,45-
Iq9_:313_1,2_4:
561 .L55,14 -
561 .\55,74-
agt .229,79-

23 .tz9, OO-
104.259,18-
47.?80,16-

7 .BA2,70 -
52 . 500, 00 -

1O0,958, 95-
24.01
31.03
31.03.
01.04
r1 .04
?! : oa
2r.04
27 .04
21.o4 .

27,05
11 .05
15 .06

r90.
700. 000 ,00

7L-
00 -

700 000 kr,

l

25

25
25
30
30
01

.10

.10

. LO

.io
,10
,10

21 96
25.06
25 .06
25 .06
30.oz
01 .07
gr.0?
01.07
19 .07
2L.01

7.500,00-
26.250,OO-
8.048,84-

558 .729 ,19 -
614 ,979 ,7 9 -
623.O29,63-

700 .000, 00
faktura 119
faktura 138

vedr .

Rent.e
Ov€rf

UdIlgnlng renteawap 77.000,00-
15.372,39-

- 8,'l ,.1.99 r 99 - -
r25.000,o0-
7l . 859, 58 -

?00.000,o0-

?oo. o28,63 -
715 .4 01, 02-
qo?...90.1j ! o,? -
921 .90r , 02-

1. O01.760,60-
l..g-o_1...?69,69- ,

ort Flis6r og- lLal
o1 .0? ,1O Overfort SEark
19. O? .10 NYKREDIT A/S
20.o1 ,fo LAneret andr6t med

,YBADIiKN. ( Vlr-NR. I7('l('617

2.000,00-
16 .200, 00 -

_. t9-s._.9 9-i, ?e:
5?.812, 5o-

700.000,00-
14 .074 , 05-
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?,.f ,, Jl\E Dn l\ I\

Kontoudtog nr.
505r)

3
I { I lor)-J

AAB Elvagten I ApS
Bybjergvej 43
3060 Espcrga:rde

LAnesag

l. l.. lrr.h$q, 7

Dli.]ll40 I lllsi,Eror

lcl(li,l 89 89 lE 0t)
'Iclcil\ Err E.r lE 0l
$$arjrslchnnl.dli

II'AN
l)oro

l)x ,0r0 00{n I t.to 93
lo.ol.2oll Sid{ l/l

DATO POSTERINCER PA KONTOEN VALOR
UDBETALING,/
INDBETAIJING SALDO

?q :.07-r r.g. arelsPor! 1-OO1.? !0,-F-o-:
2l,07,L0 Prlva! lndskudl
21 .0?.10 Vedr. 5050 725502-9

2t .o7
2L .O7
2L ,01

1 .300.000, 00
1?.000,00-

29,3 .239 ,40
2S]. -279,40
279 .179 | 402r..07,1,0 Ret.t.ls vat indskudt 1.500 00 -

23 .07,1,0 Overf,ort El -VagEen 23 .O7
30.0?.10 OverfarE 505012{2105 check 70077?58 30.07

24 . 000, 00 -
24.443,03-

20, o0-

25s .7 39 , 40

30 .0? .10 G6 r ifl noEa nr. 3 02 .oa
221 .296,

-221 .?79,
207 .216 ,

L22 .4L6 ,
14 ,322,

31
37_
11
31
62

03 .08 .10
06 .08 .10
30 .08 . L0
30 - 08 .10
30.08 .10
31.08.10

Afffald blI
5 Trapper
.roh{!99 qqs _4/s
Johannes Fog A/s
.rohanne8 Fog A/S

03 .08
06 ,08
30.08
l0.og
30.08
01 .09

20 . 000, 00 -
84 . 850, 0o -
48.093,75-

r lfl 9. nota n!. 4

15.93?,50-
23 .424 ,16 -

-- - ---- z?r19. -200.o00, oo
9. O00,00-

91 ..027 ,31-
55 .312, sO-
58.750,00-

.. -. -.-..69r,90-6.s?1,58-
600,000, 0o

58 .385, 1.2

3,t.956,35
!1. e 1r.q

23{.933,86
225 ,933 t g6

124.906, ss
?1,594,05
l{ . 844, O5
L4 .779 , 05

B .207 ,31
60A .2O7 ,31

01.09.10 Overfort 5050 144948-7
07.09.10 EIJ-Vagten
08.09.10 udbeEalE

01
o1

9q
2L
22
g1
0l
o4
l8

09
o9
g2
09

19.
10
IO
IO

21 . 09,10
22.09 .tO
J9'oP:lo
30.09.10
04 .10.10
rs.10.10

overf@rE LK WS, 441963
OverforE lil Piontek
G.c.F),r _l.f' lsr noEa 4-Er !_. ..
Rentse
Mome
overforE PAlagnLng aE gulve 25 .000 0o - 591 .20? ,.37-...

29. 10.10 Hefaingsr splldevand
29.10.1.0 Gebyr iflg. noEa nr, 6

29.10
0I . r.1
02 .1L

).22 . L84 ,OO-
30,00-

46). .O23 ,71
460.991,31
422 .493 ,319 2-:_11 :.19 .-9v9!!9-r_E- ,El_:vng!en 39.500 00-

08.11.10 Vedr. 5050 12s802 - 9

18.1L,10 OverforE
08.11
18.11
2s .11
02.r2
03 .12
08 .12

160,00-
43.809,50-
?!,.999.09--.
6.200,00-

s1.035,90-
79.2r9,54-

422 .173 ,31
314 -523,81
?o_3 t?2] t91
29't ,323 t 81
246 .247 ,91
221 .046 ,43

25 ,11 .10 nie!, Jaworakl
02.12.10 Overf,arE El -Vagten
03 .1.2 ,lo Fyr 55 Kw
0 6 .12 ,10 ud fra El,
1.6.12.10 UdLag byggematr,
23 .12, r0 udl.g 3 checks
30.12.10 Reote

76,L2
21 .!2

_ql_..91
05.01
10,01
10,01

46.443,39-
8? .104, 19-

23L,36

180 . 205, 04
93,1O0,85
?2.372,2r _

67 .O34,99
32 .034 , 99
20 -9't?,44

05.01.11 Overfort 5O5O 124210-5
10,01.Ll Grlbskov Eag & Facade
10.01.11 sEark

26 .297 ,22 -
35.000,oo-

-- 4-,9s-?--rFJ: -

,YBADXKX. CVlt,NR. t?6t66t 7
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,a, , t.) t\L ut1 l\ t\

Konloudtog
lionto[u mcr

nr.
5050

4
t.t t{0r.3

Storbjcrg Ejendornnre ApS
Bybjergvej 4J
1060 Espergarde

Linesag

I L Ir e'l(rtcj 7

l)K.lorll I l.lrin$rt
'lu{foo ll9 80 lfl 1,0

Tcllfll t9t9lt0l
N$$jyrli':bo' t.dt

IB N
Ldn{rct
Dsto

DKEI 5050 fiXlt { t{0 9J
t75.rxto
30.01.2012 Sidr.' ltl

VALOR
T'DBETAL ING,/
INDBETATJING SAIJDODATo PoSTERTNGER pA roNropl.t

.l9 . 9,1, 1. .TIaIr9p.gI!
12 .01 .1I LAneret andret med
12.01..11 El -Vagten
12:01.ll Y9-Qr_, _i.9_s0--1?s_99? - e.

26.01 ,11 Overfort El Vagten A/9
02.02 .11 vedr.5050 l25AO2-9
02 ,.02 .ll. E_r.rk Mallen lpq _ .

03.02.11, Overforl til Plontek
0?.02.I1 Gribskov TaE & Facade
1S.02 ,11 LAneret ErldreE med

20 .91'1 , .4-1-.
12.0r
12 .01
12.0r

200 - 000, o0
43.300,00-

.96,..8_9o!.9-o,r_,_
15.000,00-

283 . 000, 00
187.500,00-

20 .97't ,44
22 -322,56-

1:t_9 .122 , 56 -
734.L22,36-
r4a . all ,44
23..9??,19
63 .622,56-
7e .622,56-
't8 .622,56-
78.622,56-
ao.r22,56-
_89 . 141 1!6 -
92,647 ,56 -

111 .64't ,56-
124.891,31-

26 .Ol
02.o2
02,02
03 .02
01 .02
2L.O2

25.000,o0-
1s.000,00-

20o.00o,00-
200.000,00

r.5oo,00-
.?r99-

12 .900, 00-
25.000,00-

1 .24_3.,13 -
30, O0-

2 , L24,44 -
200 . 000, 00 -

L24 .9
L21 .O
127 .0

21 , 31-
49 ,75-
7-9 t15-

24 .02 ,7!
24.02.17
2? .92 :t\
01 .03 . 11
01.03.11
10 .03 .11
31. 03.11

LAneret rndreE med
Follangelse af bevllgat overtlak
cc.byl 1.1_19-r r!9-!,q r-rf :_]
Overfor!
Pl0ntek
Bygherr-erA_dgtl4lng-- _
Gebyr lflg. noEa nr. 8

24.02
24.O2
01 .03
01 .03
01.01
l9 ,-o l
01 .04
01 .04
02.04

31 . 03 .11 RenEe
ol . oil .11 Llneret andrst med
oi. ol .il ne.tto""CJii-Li ana'rii'i

opsparing
13 .0{ .11 vedr. 5o5o 125402-9
27.o5.!L l,AnereE andret med
2? . 05 . 11 ForlangclseaomkosEninger

13.04
21 .03
27 .05
27.05

.. --J.-s:9oor99:
200 .000, 00

1.5O0,0O-
.. 9o-,0-r.-Q9:

5 ,4L9, O7 -
200.000,oo-

4 .041, S8-

01 .07
02 .10
01 .10
07 .11
02 ,12
LS.12

1?5.000, 00
175 .000, 00-
L75,0oo,00

da9
0, 0000

762.O49 ,75 -
L62.O49,75-
153.549,75-
164.O49,15-2:? .. 0?

30. 05
30.09
30.09
07.11
01.12
19.1?
30.12
30 .72
21 .Ol

.ll

.1t

.11

.11

.11

.r1
,.1-1
.11
.11
.t2

vedr. s0!!0 1?s-8q?- 9

Rente
LAneret rndreE med

!.eqt e.
LAneret andret med
LAneret andret med

,LAnereE and-reE ggq
LAneret andret ned
Rente
LAnereE .odret ned

L69.46A,52-
159.468,82-
L7):89.! 7o:
173.510,70-
173.51,O,70-
173.510, ?0-

27.0f,12 Overf6rt EL VagEen
30,01.12 OverforL
3o.ol .12 Overforl

02 .01
01 .01
21 ..o!
21 .01
30 .01
30. ot

175.0o0,00-
6 .206,21-

U!-,9-99r9.0go.000, 0o
?5 . 000, 00
75,O00,00-

,YllAl)XKX. ('Vll-NR. l7(rl6{rl 7

1?3.510, ?0-
179.716,91-
L19 .7 t6 ,9t-
99.7L6,9r-
24.116,91-
9-9. ?,r-6,, ?1:
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Kontoudtog
Klrnlotrunnnca

nr
I {r109.J5050

Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergerdc

Lanesag

L l.. Ivcd$,{j ?

l)X.Jlloll I l!'lringot
'fckfon 89 t9 lE 01,

Tcl(la\ E9 89 lSol
ri t| $jlili(hinl.dl

r\N
Dato

DKEt 5050 Unt { t.t0 9l
25.05.2012 sitlr' ltl

DATO POSTERTNGER PA KONTOEN VALOR
IJDBETAI,ING /
I NDB ETAI] I NC SALDO

30. 0l .12 _T,ransporu
31.01 ,12 Overfort
01,03.12 Leneret andret med

31 .01
02.03
15,O3

7s.000,00-
175.000,00-
299. O00, 0o-

_?-2.:7a6 ,sL-
774 ,716,9L-
114.716,97-
473 .'t L6 ,97-

I

.1_s._o1.12 9e 1,1!d_f_r_+.9le9 _!yl(Ieq,r!_ _ __.
19.03 . 12 LAneret andEec med

19.o3.12 overfort 505o L,13555- 9
20.03 .12 LAnereE andle6 med

19. 03
19,01
20.03

,{85. 00o, oo
5 . 345, 60

473 .1L6 ,9L-
464,317,3!-

10.00 0,00- .168.371,31-
30, 03.12 Vedr.5050 \25502-9
30. 03 .12 Rente
1l .o4.12 LArleict *ndret med

01 .04
01..04

l!,9!
26 .04
16.05
21_,.0?. .
25 .0S

1 ,755,20 { 50 . 615, 11-
1 .136t20- 468.371,31-

.l?srogqr.o9: , _. , 46_8.11?r, .l-4?0.000,00 {6 8 .3 ?1, 31-
4?0.000,00- 469,3?r.,tr-

. . _..?...29)J2o- . ..*_-.477!11211t-
417 ,572,57 0,0O

25 .04 .L2 LAneret andret med
LAnereE andrel med
RenE e

1S - OS. 12
25.Or,.72

lzi
25

. 05. 12

. 05.12
overforE 5050 125802 - 9
KonBoen er udgAet

.,YDADXXX. ('VR.NR. t76t66t?
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Poster in gsover,

Carsten Storbjerg Skaarup 
Sovej 5 
3100 Hornbaak

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Hel8lng0r 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.jyekebank.cfk

BILAC 103 

LUNDCRENS

Dep.konto/LSnesag

Kontonummer 5050 146462-7

Dato 21.10.2010 Side l/l

DATO POSTER1NGER PA RONTOEN VAL0I
UDBETALING/ 

l XNDBETALING SALBO

1 07.10
21.07.10
21.07.10 
21.^7.10
2 ..10
22.07.10
26.07.10
30.09.10
21.10.10

Transport
L^nesagsgebyr og garanti
Rettelse AAB El-vagten
Obligation 48829792/DK0009778029 
Gebyr og kuponrenter Totalkredit
AAB El-vagten
Tinglyeningsafgif t
Tinglysningsaf gi f t
Rente
Overfart 5050 14329S-8

16.0' 
21.0', 
21.O") 
21.07
21.07
22.07
26.07 
01.10
21.10

f 4.550,00-
r x.500,00

1.332.051,36 
5.036,74- 

1.300.000,00- 
22.300,00- 
1,400,00- 

15,25- 
249,37-

0,00
4.550.00-
3.050.00- 

1.329.001,36 
1.323.964,62

23.964,62
1.664,62

264,62
249,37

0,00

POSTOVS 7165 04 2908 211010 133924*) SIDEN 3IDSTE UDTOO
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64
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tot .edit

3. Nomine! rente
Palydende rente er 3,0000% om aret.

Renten er fast l l§nets l0betid og beregnes af den til enhver tid vserende restgaeld.

4. Arllge omkostninger I pro cent (AOP) efter Kredltaftaleloven
AOP er 4,4% (f0r skat).

Denne procentsats udtrykker Srlige omkostninger i procent af linebelpbet.

Ved beregning af AOP indgSr f0lgende:

' Renter! linets 10 betid 
' Bidrag I lanets Ipbetld
' Kurstab (forskellen mellem hovedstol og kursvaerdi af hovedstol)

* Kurtage 
■ Lanesagsgebyr
' Afgifter til staten i fbrblndeise med tingiysnfng af pant 

Linebel0bet og kreditomkostninger udgpr:
Lanets hovedstol.................................................................................................. . kr. 1.388.000
- Kurstab ved kurs 96,07........................................................kr. 54.535
-Kurtage..................................................................................kr. 2.000
- Lanesagsgebyr.......................................................................kr. 3.000
- Tinglysningsafgift tit staten (procentdel)............................kr. 20.900
- Tinglysningsafgift til staten (fast del)..................................kr. 1.400
Kreditomkostninger ved iSnoptagelse...................................................................... kr. 81.835

Llnebeipb (provenu efter omkostninger)...................................................................kr. 1.306.165
+ Samlet rente og bldrag I lanets Ipbetid............................. kr. 389.945
+ Kreditomkostninger ved iSnoptagelse.......................... ,...kr. 81.835
Samtede kreditomkostninger....................................................................................... kr. 471.780

Det samlede belpb, der skai betales I linets l0bet!d............................................  kr. 1,777.945

Nir lanet er udbetalt, sendes de endellge kredltoplysninger som er geeldende i resten af lanets Ipbetid.

5. Bevllget Idn og valuta
kr. 1.388.000

6. LSneaftalens varlghed
15 ir

7. Betalingernes antal og terminer
61 kvartarlige terminer

Terminsydelsen forfalder til betallng hverden 11. September, 11. december, 11. marts og 11. juni. 
EksempelvJs daekker terminsydelsen pr. 11. September perioden 1. Juli til 30. September. Sidste 
rettidige betalingsdag er den sidste bankdag i forfaldsmineden.

^talkredi!: A/S ■ Helgesnaj Alls 53 ■ 2&30 Taastruc ■ nf. 44 SS 54 00 ■ Fax 44 55 54 67 CVR-rir. 2) S3 22. 76 2/5

595



AAB Eh/agten 1 Aps
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

9tyr pi aftaleme

Hei Car$en

Ifb. med den forhabentlige marlige afslutning af dit bygged

modtager du her di! Handlekraftoplaeg, der
o giver overblik over vores fortsatte samarbejde og de

overordnede vilkAr for aftateme.
. gi\rer vores bud pl losning af dine behov

leg har taget udgangspunkt i, at byggeriet stAr lige fo, at \rEre
f6erdigt ot at q/ggesagen lnden tange kan afsluttes.

Du skal vare opmerksom pAl

. at der er nye dokumenter v€dror€nde fastrentebyttet. Det sker

pga. den renteudviklin8 der har varet de seneste maneder.

Bl.a. er der dokument med ny€ sikkerheder.
t nye deadlines fot bl.a. h\rornAr blrggeriet skal vere fardigt (lg

for hvomlr lelckontraktrr slal vare pa plaG.
. at hvis ovennavnte deadlines ikke ovdholdes, er der nye vilkar

(se side 3) oB samtidig vil engagementet blive taget op til
tomyet ov€wqelse, herunder eks. frasalg af

ha8qBrundlprojekt,
. at ieg geme vil besigtlBe byS8eri€t inden den 10. november

2010.

leg glader mig tll et fortsat godt samarbeide!

Ventig hilsen

Nicolai Hansen

B|LAG c,.

LL Tr"d4v'i 7
30oO HelsinSor

Ielefo.r 89 a9 17 74 (Di.ette)
ldet6| 8e 89 1a Oo (om3t{lina)

felefat 89 89 18 ol
E-hait Nkolai+lan5et@iyskeb.nk*

wvwr.,ystebank.dt

26.10.2010

Set krrsrn nod et Sodt overblit

SWIFT Code IYOADXKK
CVR-n..17616617

LUNO ELMER
ESANOABER

---.-,-

$. ,YSK E BAN K
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ils (osrYRtNG

side 2

26,10.2010

DTAEHOT'

Du har Est reartgn fast i din
er hvervsejendom via et reartebytte.

De seneste rnAneders rent€udvikling har
bet det, at det urealisered€ tab er steget
til meie end det vi ofindelig aftale var
loftet. vi har tatt orr\ at du Ongker at
behotde rentebrttet.

sAnrrc oPfYLEEivr oErt
Aftale orn ram.nre for ffnanclelle lnslnrncnter
vi tilretter din rarrime for finansielle inst;imentey, se den passer

til den renteudviklinE, der har veret.

Det betyder, at ramrnen er {orhoiet til 2-1O0.OOO k..

Tit fordel for alle parter altaler vi pl forhand de handlinger, som
btiver sat i gang, hvis det urealiserede tab overstiger nogle

fastsatte grEenser.

Dsse grenser kalder vi lor traflklys:

Gult l!6: Hvis det uealiserede tab pi de finansielle instiumenter
overstiglr 57 X af rartmen, $rarende til1.197.OOO kr., tager vi

initiativ til et mode med dig. Her drofter vi den fremtidige
s6ategi for de indg{ede fo[etninger.

Rtdt lys: Hvis det ureatiserede tab pa de finansielle instrumenter
oveEtigerTl U af rarrmen, svarende til 1.491.oOO kr., er vi

berettiSet, men ikke forDtigtet, til uderl varsel at afvikle
forretninSer i det omfang, banken skcnner nodvendigt. Herunde,

afvikting af alle forretninger, selvom det kan medfore tab for dig-

Lobetid for rammen Vi drofter fortsat rammen en SanB

om aret pe baggrund af indleveret

ersregnskab, budgetmaterlale og

droftelse af ftemtiden.

Naste genforhandling serEst den

1.1O-2o11, hvor rammen bortfalder,
med mindre vi traffer anden aftale-

Slkkerhed' Der etableres tilba8etradelseserklaeringer pA

koncerninterne tilgodehavender, samt transporter i samme.

',i 
IYsKE BAN K

I
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ANI.€G g.-i IYsKE BAN K

Side 3

25.10.2010

Fordeh ved aftala otn fimrre:
. Du kon blive i rentebyltet trods stigningen i det ureolisercde tob

DITBEHOV

Forhindsllnsgaranti I|.3OO.OOO k, er
fortenBet tit 1.2.2011.

slotx oprn n=n vr osrt
vllkir oE f orudsEltrlngcr
Byggeriet skal vEr fe.diggiort sienest 3O.112O1O. Du kan evt.

overveje, atinddrage €n ekterntedgiver til at hjatpe med at

by8geriet kan fardiggores.

Der indlever€s sen€sl 3().11.2o1o etrevisorudarbejdet
driftsbudget pe udeining af ejenilomm€rL Budgettet skal
indeholde forskeltige "folsomhedsscenarier', eks. ved mindie
m2-pris ogleller x antal tomme tejemit.

Senest den 1.2.201,1 skalejendommen vere udlejet, sa

garantian overfor Nykredit kan Frigives.

ltvis garantien overfor Nylcedit ikke er fri8ivet senest L,2.2O11

etableres folginde sikkerheder:

. Pant ianparteme i AAB El-vagten Aps

. virksofirhedspant 5oo.0oo k. i Et-Vagten A/5

. Forhrjetse af ejerpantebr€v i Bybiergr€j 43 med 5o0.ooo

kr,

Fremadrettet indleveres kvartaLsbalancer pA Elvagten A/ s.

NEst€ gan8 pr.31.12.2010, der forvmtes indleveret se-nest

medio februar 2o11.

[1*
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Bilag 1
Ihomas Schioldan Srrtnsen
Advoka @)

S IYSKE BANK

IYSKE BANK
Helsi4gor
I. L. Tvdesvej 7
3@0 Helsingor
Telefon 89 89 18 00
Tetefax 89 89 18 01

Kcntcnr. 50EO 280118-1
Sagsnr. sOfiZfUZll

Aftale om handel med afledte finaffielle instrumenter

Sid. 1 .I 6

AAB Elvagten 1 ApS
Bybjergvej {3
3060 Espergerde

CPR-tt / C,lR-rv. WTJT 447 6

FormAl med aftilen

Jyske Bank (herefter kaldet banl€n) stiller herved en rasrme til r[dighed for AAB Evagten 1 ApS (herefcr
kaldet hrden). Artslen er oprettet med det formill at fastsette nrmer, der opfylder kurdens behov og sorn
styrer krmdenE risici ved hielp af ffiiinger med afledte linansielle instrun€nter.

Inrlhold i aftalen

Altalen galder for alle de vsluta-, rgvarc- og vzrdipapirforremingu, kunden indgAr med ban&er. En enkelt
valuta- ravare og verdipapirforrefring kan bes6 aI Sene genaidigt betingede handler
(kombirutiorprodukter).

AJtalen mrfatt€r et aasrlet riaikobelab, risikoramne pr. risikotyp€ og yalgtc plodulter. Banken fastsatter ud
fra kundms behov, profil og firuruielle styrke granoer for risilo og risikobel#. Opfolgning pe aftale
risikobelob ta6er udganppur*t i err gul og red risi&ogrense.

Det risikobelsb

2.100.m0,m kr.

1.19.000,00 kr.

Bank€n er ber€ttiget til at fA yderliget€ 8iklerhed elhr lukke brretninger ved
urealiaeret netto tab pl
Svannde til Z '/" af det samlede risikobelob og efterfalgmde kaldet red risikogranse

1.491.000,00 k

Det sarnlede risikobeld

Kundan er forpligtet t'rl at deltage i et msde med banten ved ur€altueret netto tab Pa
Svannde til 57 % a, det sa-EUede risikobe-Lb og e{rerftlgende kaldet gul risikosrals€

af risiko ea

Typer: Ramme pr. typ€

l Valutarisilo 0r0 kr.
2 Renterisiko 600.000,m k.
3 Aktierisiko 0,00 k.
4 RevaErisiko 0,m k .

Det aktuelle risilobelob beregnes til enhver tid af bankcn og det er banlcns risikovagte der til enhver tid er
geldende.

Llntace(r)

I
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S tvsKE BANK
Kontsu
SEgsrrl.

5050 28011&1
sqil 21447 /1

Side 2 aI 5tnsn
Valutaris&o viser, kundens estimerede risiko br tab, hvis der sker andringer i valutatruserne.

Roterisiko viser, kundens estimerede risiko for tab, hvis rentmiveauet endrer sig.

A-ktie- og rAvarcrisiko viser, kundens cstimerede rjs*o for rab, hvis der sker andringer i aktie- eller
rAvarekurser.

Op€qrelseryrmcipp€r og forudsatinga km til €rfiver tid srdrcs af banken i slvel opadgAende som
nedadglende rctring uden varsel.

al fina.!lsiell€

FX swap

Det

Det saE ede dsikobelsb er summm aI risikobelobene for de coldte risikd)?€r ilagt &t uEdiserede
nettotab ,or kundm. Det til enhver tid sa[|lede risikobelsb ml ikke overstige modvErdien af total
2.100.000,00 k.

Det sarnlede risikobel,eb er IKKE udtryk lor kundens malsimale tabsriEiko. Kunden hefter for enhver
indgAet hardel, uanset at malsimum for de €nkelte rioikoramner og/eller det saurlede ri.Eilobeleb bliver
overskredet. Det samlede risikobekD kan eom folge aI kursudviklingen blive vesentligt overskredet.
Kunden hefter for ettvert tab uanrt starrelse.

Det sardede risikobeld og risikorammene er beregnet ud Ira banlens opgarelsesprincipper og
forudsattinger. Banksr kan uden varsel srdre opgorelsesprincipper og fomdsahinger.

Gul oc tgd dsikoerenee

Som et udkyk for algransning af kunders risikoprofil hstsEtt€r banken ud fta krmdens behov, profil og
fhansiel atyrke gul og rod risikograrue. Risitoganseme er udtryk for grenser, som skd affode handling
og IKKE udtryk for kunderrs malsimale tabcrisiko.

Gul risikogrcnse. Hvis det uralicercde netto hb' for kunden pA noget tidsPunh overstiger gul
risiko6rau€, forplider krmden sig til - pl foranledning af banken - at deltage i €t mode. PE msdet droftes
dcn Iremtidige snntegi for de frretringet, som er hdtaet under aftalen. Den gule risikogranse er fastsat til
57 % aJ dm samlede risikoramme evarmde til 1.19-000,00 kr.

Rod risikogrante: Hvis d€t urealberede netto tabr for krmden pA notet tidsPurdd overstiger rod
risikogranse, er banken bercttiget, mm ikke forPliStet til uden var8el at arville lorteEdrysr i det omlan&
banken skorurer det nsdvendigt. Det gelder ogsn afvikling aI alle forretsdnger, uanset det medforer tab for
kurlden. Dsr rsde risikotrens€ er fasbat til 71 % af den samlede risikoramme svarende til 1 .491 .000,00 kr'

Dct w.cliscrcd, nctto lab lrcmbmwr rd, ot da lno hnMog btegacs cn na*cdsoztli of laer mklt hndcl.
Markedstzrdicn baegncs *m ilcn oadi, ilca c*elte hont ell,.an realis,t s til vcd herulel i mo*cdct undet wnnab
narkedsfldringcr. Hois oardicr, er negatio for butden, er der tab ofi et utcsli{f;ret tab. Hvis vzrdien el wmtlige
hondlets urealisadc tab of tctinc.,l- legt srnign ghEt d ta,gotiol bcl&, cr der tslc om et ur.&liseret n tto tab.

I

Rmteswap

I
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S tvsKE BANK
Kontsu
Sagsnr.

s050 28011&1
50502147 /'t

Side al
Handel med afledte finansielle instsum€nter medfarer forskellige risici. Risici er i aftalen opdelt i forskellige
typer: Valutarisikq Enterjsiko, aktierisiko og rAvarerisiko.

Til hver risikotype er defineret en risikoramne, som i et konlcet b€ld udtrykler den dsiko, som malsimalt
oaskes for den pAgeldmde risikotype. En riritoranrne kan vere mindre end eller lig med det sarnlede
dsikobelsb, m€n aHrig st6rle.

te finansielle

Ved aftalers opretclse velger krmden og banlen i dialog aktivt de forskellige afledte finansielle tstrumentet
(Produlit€r), det skal vare muli6 at handle. Kunden opnAr derved yderligere m risikoafuransning.

gvri*e vilklr
1. Da der fta bantens side ikke er tale om en ubetinget eller uiger*aldelig aftrle, men udeluklende en aJtale

indgaet med baggrund i de retsringslinier, sor er aftalt rmder afur*nsring af risikoprofilen og avrige
vilkAr, kan bdde risikoramneme og det sanlede risikobelob uden varsel reducrres eller ophaves af
banken

2. Hvis vardien al stillede sitkerheder, der har danna grundlag for bankeru hssatelse af stoleb€n af
risilorarurerc og det sasrlede risilobelob, efter bankens opfattelse Endrcs vesendi$, er banken
bercttitet, men ikke forpligbt til uden vanel at afvikle forrctninger i det orfallg, banken skgrurer dcl
nodvendtgt, herunder afvilling af alle forretsringer, urnset det medfurer tab for lcunden.

3. Der kan beregnes pristillag /prisredulticn ved handel med de produkter (afledte finmsielle
instrummter), altalen ontralter.

4. For lrver enlelt forretsring indgaet under denne rltale, vil kundm modtage m nota. Notaen indeholder
angivetae afproduktets (det afledte finarslelle hstn![r€fits) navry afblenurnner samt evt. specifikke
detaljer for forretsringen, som h lobetid. Notaen darures efter forretningens irdgAelse og sendes til
kunden. For visse lorretningstyper skal krmden belrrzefte pA garpari af nota.

5. aftalen gelder uanset om der i eventuelle bekrdtelser vedru€nde de enkelte forretninger henvises til
aJtalen.

valuta- og verdiPaPirforrelninger, som er indg{et mellem parteme for aftalens unde6krift er otfattet af

7.1. Kunden forpliger sig til straks at give banken becked, hvis
- der foretager udl*g eller arrest hoc kundeo
- kunden anmelder beralingtstandsnin&
- kundan sager galdssanerlng eller hrlundling om tvangxRord,
- der indgives begering on konlursbehandling af kunderu bo.

7.2. Banka er berettiget til eEtahin& hvis den [ds tab som blge af kundene manglende opfyldelse aI

oplysnhgspliBm elter ovennevnb punkt 21.

E. Msligholdelse

8.1. Banken kan uden varsel c,ptrzve dcrure alrale med tilhgrende forretsfnger, hvis kunden
- ikke overholder de attalte vilkAr i aflden dler altaler for de er*elte foEehinger
- har givet uri$ige eller fortiet vesmtlite oplysninger i forbindelse med indgAelsen al aftalen,
- tilsidescfter vesentliSE norpligtelser i sit ovriSe entagcment med banken eller dermes

koncemforbundne sclgkab€r,
- efter banlens skan formodes at vere ude at stard ti, at betale sin geeld, efterhAnden som den

forfalder,

aftalerrs besteqrmelser.

7. Kundenso,plysninpligt

I

6.
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$ rvsKE BANK
Kontonr
Sagru.

5050 280118-1
fi50 21447 /'t

vilkAr Side al
- skifter domicil til et andet tmd,
- aruoger om galdssanerin& tvangsakkord. eller udsatbs for arresl eller udlegsforreEfng
- indgiver konkursbegaring eller hvis trediurand indgiwr konlursbegaing nod kundm,
- frsisrercr med eller ovelsrer m vasentlig del af sine aktiver dl en anden enhed, og dette resulterer

i, at kunders ekonomiske stilling forringes vaserrtligt,
- i wriSt vac€ndi8t mbligholder sine forpligtels€r efter denne altale eUer vas€ntlitt misligholder sine
b€tdinpforpligels€r i henlpld til andre aftaler mellem kuaderr og ballcn.

I de nevnc tildalde ans€s der daio, hvor bankm alserder med&lelsc mr ophavelse for
misligholdelsesdagen.

8.2. Aftalm mcd tilhorende forretninger er misligholdt uden ophav€lse, hvie cn af patteme
- anureldcr behlingsstandsdng
- indleder ar:den iruolvembeirmdling
- erkl-res kcnkurs
- far ftnet forhandling on tvrgsatkord
- udsettes for individud rctsforfdgning i fcm aI udlag eller arest, ell€r
- aft& ved dodm.

83. Misligholdelsesdagen er den dag hvor bankcn modtaga beoked oqr, at €n af de i 8.2. nevnte
ouutandigheder cr indtrulfur Paremes mdlerrvecnde opgares og sluhfregnes pr.
urieligholdelsesdagen i overellsstemmds€ med slutalregning. Sadrn slutaftetning skal ogsA lave
retsvirlcring wer for partemes bo og kreditorer, if. kap. lEa i L.ov om vardipapirhandel m.v.

9. Slutafregning

9.1. 9ufa{regning er en endelig opgorelse i nutidsvadi af bankeru og kunderu mellanvsender. Disse
rrellemvrerender udligru i hinaldcn qi &8Ea}kes provenu€t af eventuel rcaliseret sikkerhed. A-lt
efter Esultatet tillalder nettom€ll€mvElsrdet enten kunden ellcr banlm. Bar*m kan valge at
slutafte$e i t f-ld€ aI mistigholdetee, ifr. overuranrnte bestemurelser om misligholdelce.

Sluhftegning kan foret ges i enhyer nuveGnde og fremtidig lorptigtelse mellem kunden og banken,
6om giver ret til;

- Konturt aftegnin& hen:nder hdesumder pA konti, rettigleder erhvervet ved transport fra
eedjernand og fordringq erhvenel ved drc-kr og vekrler.

- Knv pl hvering af vcrdipapirer, blandt andet tilba$levering af verdipapircr overdraget til
banlen som pant eller ei.

Ba*en har rnulighed for at foretage 6n falles slutafregning, ntr der, samtidig med slutafrtgning
efter derme besiemmelse, sker slutafregning aI andre forpligtelser-

Barken kan efter tidspunktet Ior slut fEgnhg reguJere saldoen for slutafregning med
- prcvenuet f.ra sikksheder, der bliver realiseret elter slutafregningstidspunktet.
- €ndeligt opgiorte krav ifulge furpli$elser, sor krm kan opgoles senere, Ix garantiforPliStelser-
- betalinger of sikk€rhedsetilldser, som banlen smere modtager i god uo om indledt bcDehandling

af debltor eller kautioristsE bo.
- krav, som forfalder eftedolgende.

Nar banken valger at slutaftepe, vil lAntager modtage medddelse herom med information ost
tidspunktet for slutarregning.

9.2. Ved slutafregning opgor banken markedsvardien aI hver enlelt forretnint pr. misligholdelsesdagen,
in.kl. sedvanlige handelamarginaler og omkostrhger ved evt. afdeloing af forretningen. For
besbmte typ€r aI brrehringer kan der vae aftalt en samlet optq€lse af forrekringernes markeds-
verdier. Resultatet aI derme opgarelse indglr i summen af markedsverdieme af eamdige
forrekLinger og dermed i slutaEegningsbelobet.

@lsloa,i]eD.l!l

I
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5050 28011&1
5050 27447 /r

vitkAt .l 5

9.3. Ved beregning aI nutidsv:erdien, indherrtes o'plysninger fra anerkendte markedsdeltager€ (ltrunder
markedsdeltatere og meeglere pi relevante markeder), regule!€de markeder samt irfcmationo-
udbydere og andre kilder til markedsoplysnhger. Dette gelder prisen pA relevmte forreEringer,
sab€r, kurs€r, Enler, rmtelornrer, volatilitetcr, lente- og kulB8pstd samvariaticmer eller sndre
relevante markedsoplysninger br det patddsrde marked.

9.4. Mar*edsv:erdiberegningen aI hrretninger, hvor Elevante markeder er lulkede pi misligholdelaes-
dagan, bliver foretaget pA grundlag af priser hmtet d€n fsrstkosunmde da6 hvor der i dette marked
stilles rurkedspriser.

9.5. Ved sadige markedssituatiqrer, hvor der ikke er adgang til de nodvendige oplysninger, kan nutids-
vardian bercgnes rutder hensyn ftl ,ente- og husudviklingau viden om udbud og efterspargsel i
ma*edet, kursen pa evenhrelt tilsrrarende fmaruklh instl.Erenlsl of tiltangelige marke&relevante
oplysninger orn udstederen af et vadipapir, forretringerne og forholdene i evrigt.

9.6. Onuegning af valuta sLer pl gnmdlag af de offEntligdqte kurser lra Danmarks Naticralbanl pA
misligholdebesdagen.

9.7. Slutalregningsbelobet lresrkommer som difftrence mellem hver parts saml€de b€talintrforpli$elser i
henhold til opgorrehcrne.

10. Banken er berettiget til at afrkrive alle idbetalinger og modtagne provanuer af realiserede sikkerheder
forlods pA det kurstab, banken evatuelt er plfut.

11. Eventuelle behlinger, foretaget af banksr i fqbindebe med afvikling af forreEdnger, som er indgAet
under dcrure aftale, forrent€s sf kund€lt fra det tidspunkt, betalingen er foretaget. Forr€nkringen sker
med den af banken til enhver tid fastsatte rcnte herurder €v€ntuelle overtrals- og mo!'armter.

12. Kunder oplyser, at forehinger indglet urder dsme aJlale altid vil vare indg{et i overensst€mmelse
med valutalovgivningen og til arhver tid vil respekbre Danmarla Nationalbanks valutafurskrifter.

13. Banken er udsr ansvar for, at forrehinger ille kan lukkes pd grund af specielle markedsmessige
forhold for det enkelte produkt.

14. Banken opfordrer kund€n til at Erge supplercrde rAdgivning mr skatte- og regnskabsmassige
koruekveaser af afFalen og den er*elte forrehing rmder aftalm.

15. Ev€ntuelle retssager anlagt aI hmden eller aI bankn skal anlegges ved en daruk dosutol. Ved en
retssat 6nder dansk lovgivning altid anvendelse.

76. Fortryddsc$el
Der er ikke fortrydelsesret efbr forbmgeraftalelovers $ 17 ved aftal,er om verdipapirer eller finansielle
tjerresteydelser, hvis pris afhanger aI udwing pl kapitalnarkdet, hvis aftalm er indgdet i banken, pA
kunderu anmodning udenfor banken eller via femsalg: Fx hvis aftalen er indgAet via telefoo mail eller
Jyske Netbank.

17. Der kan klages overbankm til afdelingen, til banlens klageansvarlig fluridisk afdelin& Vestergade 8-16,
8500 Silkeborg) eller til P€ngeinstitulanken€vnet, gsterbrogad e 62,4. sal,27@ Kobenhavn @, TU. 35 al3

63 33 - www.pengeinstitutankenaevnet.dk

18. Hvis banten rammes af betalingsstardsring eller konkurs lder Garantifonden for indskydere og
invenstorer dalsring for det tab, der opstlr ved at bar <en ikke lan ti.lbagelevere vardipapAer, der til-
harer investor, o{l som opbevares, administrErcs ethr forvaltes afbanken op til den modverdi, der til
enhver tid mltte vare gelderde, jf. lov om en garantilond for indskydere og investorer $ 11. Ved vardi-
papirer forstAs de vand.ipapirer, der frerng& af lov om verdipapirsandel $ 2. Garantifonden for
indskydere og investorer har lavet en blodlul€, der kan fds i bar&en eller som kan downloades pA
www. garartilonden.dk.

19. Finanstilsynet, GI. Korgevei 74 A, Frederilsberg C brer tilsyn med, at banken overholder geldende love
og bekendtgorelser.

o€t-l/,',''50r.l2]rolo''r}ID^l'E

I
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I svrigl teldet barkenr almindelite forrctringsbedngelscr'Sldar handlcrJyske Banl", son ieg erllcrer
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Side 1 af 1
Carsten Storbjerg Skaarup07056

Bilag 144.
** AMBULANTNOTAT ** 29 12 2010 kl. 11:47

Afsender:

200031A

HOSPITALERNE I NORDS1ALLAND 

HI NEUROLOGISK AFD., AMB. 29-12-2010

F0rste ambulantbespg 26 01 2010 kl. 08:42 

Seneste ambulantbes0g 13 12 2010 kl. 11 30

Aktionsdiagnose:

A DG402 Fokal epilepsi med komplekse anfald eller GTCS

Andre diagnoser og behandlinger:

DI691 Sequelae haemorrhagiae cerebri

EPIKRISE:

M0der sammen med aegtefsllen.

Fremdeles anfaldsfri.

Har verserende sag hos kommunen ang.. forlangelse af 

dagpengeperioden, vil gerne gS varigt ned i tid, men heist 

forblive i sit nuva?rende arbejde.
SyneSj ban er blevet bedre til at t0jle sin opfarenhed og mener 

sSledes ikke, der langere er bivirkninger til Keppra, som ban 

i0vrigt taler godt.
har vsret en del diskussioner $gtef$llerne imellem, omkring pt.s 

tendens til at reagere voldsomt og vred i vedvarende stressende 

situationer, hvilket ogsS parrets 13-arige s0n bar lagt maerke til. 

/fgtefallen synes ikke, at agteskabet belastes herved, men har dog 

anbefalet pt. til psykologsamtaler. Pt. bar talt med en af 

familiens venner, som er parterapeut, og som ikke skulle have 

fundet indikation for samtaler.

Da familiesituationen nu alligevel synes pvSirket af pt.s sndrede

anbefales henvendelse til vurderende

Der

personlighed efter traumet, 

forsamtale hos (anden) familieterapeut mht. evt. skjulte 

irritationsmomenter i kommunikationen.

Pt. sp0rger til risikoen for ny hjernebl0dning. I og med, at MR- 

skanning af cerebrum har vist fuldstaendig normale forhold sv.t. 

circulus willisii og ikke med tegn p3 stenoser eller aneurismer, har 

jeg svaert ved at forestille mig andet end, at pt.s aktuelle risiko er 

ca. p3 niveau med baggrundsbefolkningens.

Pt.s symptomkombination af glemsomhed, nedsat belastbarhed og 

opfarenhed kunne vaere tegn p3 skjult, atypisk depression. 

Neuropsykologisk testning har dog ikke fundet tegn pi depressiv 

forstemning.

er belt afvisende overfor behandlingsfors0g med antidepressivum.

cont. nuvarende medicinske ordinationer

Pt.

igen om 1 Sr

tilsendelse af kopi fra og med kont. 
9, inkl. ovenstliende notat

Pt„ udbeder sig rp.

Intet til hinder herfor.

Sebastian Soyka/doob 

afdelingslaege

Lsgerne Annette
Meyer/Helle Winding

Udskrevet d. 10.12.
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+/I JI)KE DAN I\

Arsopgorelse

LUNO ELMER
SANDAGER

BILAG a
AAB Elvagten 1 ApS
Bybj€,rgvej 43
3060 Espergrrde

Finansielle instrumenter

Ha&l Yaluta

V.sErg.d. &15

DK-8600 Sil(Gborg

T6ltfoo t9 89 89 89

TelGfE( t9 8l 7] 3t
wwwjrskcbdkdk

Vq rcf,
Detes rrf.
Dato

n31476

31.122010 siale I

Renteswap :

Ikke aktiebaBerede, iDdgaet for 20lo, rnen ikke afsluttet,/inauriet pr. 31.12.10
Dato I{attdel8nr, Deres kab Deres salg
15.0?.08 W015785999 4-328-000,00 DIO< 4.328.0OO,00 DKK

opsut[sreriDg

AIle opsunmerede belsb er I Dro(. Everxtuelle belob i vaLuta er omregnet efter
iaforrnationakureerne pr. 31.12 .10 -

RenEeswap :

- Ialt lkke akliebaserede, indgaet for
20L0, rnen ikke afsluttet/indfriet pr.
31.12.t O.
Markedsvardi reatesrraps Antal:

4 .328.000, o0 DKK

1 643.749,40- DKK

oplyBnirxgeme er kun til Deres eget brug, og er ihke indberetLet tll skatte-
nqrndighederne .
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}' JI)f\E DAI\ l\

.A,rsopgorelse

AAB Etvagten I ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

Ile&l YdEt

V.sErgrdc E-16

DK{6m Sill(.t(rg
Tchfon t9 t9 t9 E9

Tchto E9$7338
wwsjyrbbml.. (

Vq rcf
Dqes ref,

Drto

713144',16

3r.12.2010Finansielle instrumenter Sidc 2

specif ikatloE af EarkeasrrerdI aFoeres tbri-talnger rEI E6ke BanF:

Iteferelce Produkt Uarkeds\rdrdi DK

SWP f015785999 ReateErap 643.749,40-

I altr 641,749,40-

Marked6lrerdierlle er vejledeade. Det er ikke muLlgt at aivikLe llandl€r e1ler fore-
tage andre dtspoeitloner pa de anforte verdler. Jyske BaEk oplyser handlebare priser
ved henvertdelse.
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"(O/Z. zoit
fh' y i /Z/dg_ 
CI>6

Meddeletse om pantsaetning

BILAG 91

Undertegnede: LUMDGRBMS

El Vagten A/S 
S0vej 5
3100 Hornbask
bekrsefter Kerved, at samtlige de os tilhdrende anparter i AAB Elvagten 
1 ApS i alt nommeltl25.000,00 kr. i KenKoldtil sserskilt sikkerheds- 
stillelse er pantsat til Jyske Bank A/S. Pantsaetningen omfatter tillige 
enhver udlodm'ng af ordinasr eller ekstraordinasr udbytte og enhver 
udlodning i forbindelse med kapitalnedsa^ttelse med udbetaling til an- 
partshaver eller disses stedfortraedere.

Dato Underskrift

Det bekraeftes,
® at pantsaetningeiter noteret og indict i selsfeabets fortegnelse

over anparts havers.
• skjyske Bank A/S vil Tnodtage indkaldelse til generalforsamling, 

hvis dagsordenen inde holder forstag til aendring af kapitalforhol- 
dene ved|§#ts£gndringer.

o at ethvert ©trdmasrt eller ekstraordinaert udbytte eller udlodning 
fra selskabet skal sendes til ]yske Bank.

Dato Underskrift
Carsten Storbjerg Skaarup
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ISO

ELVagten A/S 
S0vej 5
3100 Hombsek

I. L, Tvedesvej 7 
DK-3000 HeLsmg^r

Telefon 89 8917 73 (Direkte) 
Telefon 89 89 18 00 (OtristiLLmg)

Telefax 89 8918 01
casper-dam(5)jyskebank.dk

www.iyskobank.dk

10.02.2011
Meddelelse om pantseetning

]eg vedtsegger meddelelse om pantssetning somjeg beder jer un- 
derskrive og retumere til mig.

Kopien kan I beholde.

Venlig hilsen

KE013S

SWIFT Code JYBADKKK 
CVR-nr. 17616617
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if'TiyKRTO-tT- „ADM. SEftV ICE. 
' i-REDERIKSKAJ' 4 ,

LKglBENHjWN'^r^! 780 ' ^

SMylcredil:
Bilag 130.
Side 1. af 3.

CARSTEN STORBJERG SKAARUP

S0VEJ 5
3100 HORNB/EK

KUMDENR. 

UDSKREVET DEN 

BETALING5DAT0

000057325430019

15.02.2011

31.03.2011

' SIDE 1 AF 1

IndU .el UiCsSkot i ‘ , »v—
Gebyrn-O'lO-V VvTecvv \
Indbetalingskort
Gebyr pcV^ *■-1"''- 
Indbelal i ngskort ^ kv* 
Gebyr
108 stk.Frimsrke 8.00 kr

lotalr
Herat moms (25%);

; Check:

Byttepenge:

C0.2aU,6i+
25.00+

17.796,41+
25,00+

74.005,13+
25,00+

864,00*

123,021,15
0,00

-123.021,15

0,00

KUNDCNR 057335437

r i.V. -.GT EH 1 AP

l.BJEHGVEJ 43 

3060 ESPERG2ERDE

EJENDOM NR. 1344714 

BYBJERGVEJ 43 

3060 ESPERG/ERDE

L0BENR.

PERIODE 01 .

FONDSKODE

lAntype

RENTE % P.A. (VAR. 

lANFTS RESTL08ETID

01
01.11-31.03.11

0977446 
tilpasningslAn 

PT. 1,7093 

18.25
HOVEDSTOL 

NY RESTGALD

4.300.000,00

3.985.724,00

OBL. RESTGELD 

RFNTF_______________

0,00
17.234,39

AFDRAG

BIDRAG

YDELSE

47.192,56

9.578,18

74.005,10

Restgselden pa Bybjergvej 43. ma 31-12-2011 vaere 3.845.725. efter narturlig afdrag.

i KA71 KVITTERING
j Checks oo Sgnende accepteres under forbehold af at penge- 
i instituttef modtager betafingen. Ved kontant betaiing i penge- 
; insSitut med terminal er det udeiukkende pengeinstituttefs kvit- 
^ tnringsiryk, der er hevis tor hvifket beiab der er indbetaji. 

ftAIC P'odlofnumtner og betebsmodtager

82507949

NYKREDIT - ADM,SERVICE 
Sijpj FREDERIKSKAJ 4 
Be{J 1780 K0BENHAVN V

det t

T'lntkSt5?«4g-----------------------------------------------

’ 3101 Hornbsk Postbutik
01 91421 HRI 9328 08/04/11

^ Sebyr i;********* 25,00
Bel0b **%*** 74.005,13m

viir
du f 
stet

, Kroner- «0re>

74.005 13

Du Ttimeldingsoplysnhger.

Beregnet efter afdraget med. 47.300 kr. 30/6. 30/9 og 31/12 2011 ialt = 142.000 kr.
Rest gselden 31-03-2011 er 3.985.724 kr. minus 142.000 kr. = Restgselden er saleds 31/12-2011 3.845.725 kr.

Rest gselden pa hovedstolen er lobende nedbragt, til 31/12-2011 med 454.000 kr. til 3.845.725

Jyske bank som stiller sikkerheden pa 4.300.000 kr. bar ikke store risiko over for Nykredir end restgselden som er 3.845.725 kr.
Aligevel bar Jyske bank nsegtet at nedskrive provisionen, af de 4.300.000 kr. og kun opkrseve provision af den faktiske gseld.

Casper Dam Olsen Jyske Bank vselger istedet lobende at ssette provisionen op, 1 takt med gselden afbetales til en provision pa 3,5 %
Saledes jyske bank sikker sig 3.5 % provision af 4.300.000 kr. 1/7 2011 kr. med 44.708 kr & 3/10 2011 med 37.934 kr. & 2/1-2012 med 37.419 kr. & sidst 19/3-2012 med 5.345 kr.

2s-
OfQ

OJ

ol

Om rotten finder dette er udnyttclsc, efter Aftalclovcns § 31. "liar nogen udnyttet en andens betydelige okonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestdende affnengighedsforhold til at opnd eller 
betinge en ydelse, der star i vcesentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for "
Aftalelovens § 36. "En aftale kan cendres eller tilsidescettes belt eller delvis, hvis det vil veere urimeligt eller i strid med redelig handlemdde at gore den gteldende"
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~W?KR£BFt~~-..ADM. SERVICE 
; FRF.DERIKSKAJ3 

I KOBENHAVN'V 1780

IMykredit:
Bilag 130.

CARSTEN STORBJERG SKAARUP
S0VEJ 5
3100 HORNBflEK

KUNDENR. 

UDSKREVET DEN

BETALINGSDATO

Side 2. af 3.

000057325430019

13.02.2012

30.03.2012

SPECIFIKATION SIDE 2 AF 2

BETALINGSSERVICE
det nemmeste i verden © ELEKTRONISK

INDBETAUNGSKORT

KUNDENR 057325437 

KUNDE STORBJERG EJENDOMME APS 

BYBJERGVEJ 43B 

3060 ESPERGCRDE

EJENDOM NR. 1344714 

BYBJERGVEJ 43 
3060 ESPERGCRDE

L0BENR. 01

PERIODE 01.07.11-30.09.11

FONDSKODE 0977462

lAntype tilpasningslAn
RENTE % P.A. (VAR.) PT. 2,0889 

LANETS RESTL0BETID_____________ 17,75

HOVEDSTOL 

NY RESTG/ELD
OBL. tlfeStMLD 

RENTE___________

4.300.000,00

3.893.998,38

3.911.100,21 
_________20-575.75

AFDRAG

BIDRAG

45.982,25

18.714,91
YDELSE

TIDLIGERE INDBETALT 

TIDLIGERE OPKR/EVET 

MEN IKKE BETALT

PERIODE 01

FONDSKODE
lAntype

RENTE % P.A. (VAR.) PT. 
LANETS RESTL0BETID 

HOVEDSTOL 

NY RESTG/ELD 

OBL. RESTG/ELD 

RENTE 

AFDRAG 

BIDRAG 

YDELSE

85.272,91 

84.606,28-

666,63

01,12-31 .03.12 

0977462

tilpasningslAn
2,0889 

17,25 

4.300.000,00 

3.801.312,22 

0,00 
20.094,23 

46.463,77

18.276.94

84.834.94

RYKKER

20.01.2012 100,00

MORARENTE VEDR.

11.12.2011 2.181,12

I ALT 87.782,69

SPORGSMAl TIL DENNE OPKR/EVNING, KONTAKT NYKREDIT KUNDESERVI- 
CE PA TELEFON 70109000 ELLER EMAIL: KUNDESERVICE@NYKREDIT.DK
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NYKReeiT-^ADM. SERVICE 
FREDERIKSKAJ T:: 
KOBENHAVN'V' 1780

NyRredil
Bilag 130.

CARSTEN STORBJERG SKAARUP

S0VEJ 5
3100 HORNBflEK

1 ?36

KUNDENR. 

UDSKREVET DEN

BETALINGSDATO

Side 3. af 3.
000057325430019

19.11.2012

28.12.2012

SIDE 1 AF 1

KUNDENR 057325437 
KUNDE STORBJERG ERHVERV APS 

BYBJERGVEJ 43B, 1. 
3060 ESPERGtRDE

BETALINGSSERVICE
- det nemmeste i verden

EJENDOM NR. 1344714 
BYBJERGVEJ 43 
3060 ESPERG£RDE

L0BENR.
PERIODE 01 .
FONDSKODE
lAntype

RENTE % P.A. (VAR.) 
LANETS RESTL0BETID

01
10.12 31.12.12 

0978418
tilpasningslAn

PT. 0,8945 
_____________ 16,50

HOVEDSTOL 
NY RESTG7ELD
UBL. HL SI (VEIL) 
RENTE____________

3.964.156,32 
3.360.775,81

AFDRAG

BIDRAG
—

----------------- ■ ' 1 1

7.RP3.3R
47.987,61 
21.304,77

RYKKER
19.10.2012

MORARENTE VEDR. 
11 .09.2012

I ALT

7* .915, r3

100,00

1.942,00 

78.957,73

Slip for indbetalingskortet og lad 
Betalingsservice klare betalingerne. Det er 
del nemmeste i verden.

Tilmeld regningen i din netbank.

ELEKTRON1SK
INDBETALINGSKORT

Vil du fortsal modtage indbetalingskort, kan
Bemrerk at bidraget kun er sat op og op.
31/03-2011 af 3.985.724 kr. fra 9.578 kr.
30/09-2011 af 3.893.998 kr. til 18.714 kr.
31/12-2012 af 3.360.775 kr. til 21.304 kr.

30/06-2019 af 1.058.369 kr. breves 8.142 kr
Bidraget er 3 % grundet den hoje risiko. Og hensynet til aktionaerende 

Ejendommen de er sat til salg grundet sagens omfang
Er udbudt til 8.975.000 kr. Bilag 125. en belanings vaerdi pa ca. 12. % i belanings grad

SP0RGSMAL TIL DENNE OPKR/EVNING, KONTAK,
70109000 ELLER EMAIL: SERVICECENTER@NYKREDIT.DK

Reg nr.

L
Tilmeld denne opkraevninq til Betalinqsservice eller Elektronisk indbetalingskort

Kontonr nr-r-T

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og pa posthuse
Betalrngs-ID ng indbetaler Kreditornummer og belobsmodtager

82507949
CARSTEN STORBJERG SKAARUP ; NYKREDIT - ADM SERVICE
S0VEJ 5 i FREDERIKSKAJ 4
3100 HORNB7EK I 1780 K0BENHAVN V

Afrives inden helalirc
KA71 KVITTERING
Checks og lignende accepieres under foibehold af at penge 
instituttet modtager belalingen. Ved kontant betaling i pengf 
jnstitut med terminal er del udelukkende pengeinstitultets kvi 
teringstryk. der er bevis for hvilket belob, der er indbetalt. 
Kreditornummer og belebsmodtager 
82507949

NYKREDIT - ADM SERVICE 
FREDERIKSKAJ 4 
1780 K0BENHAVN V

Tilmeldingsoplysninger: tunderskrift ved overfersel fra konto Kvittering

PBS nr.: 00032778 Deb.gr.nr.: 00199 
KUNDENR. 000057325430019

BETALINGSSERVICE
- det nemmeste i verden

ELEKTRONISK
INDBETALINGSKORT

Kroner 10re Betalingsdato
J
........ ......... ................| Kroner «j0re

78.957 73
____ I__________________ I____________
Til maskinel aflaesnmg - Undga venligst at skrive i nedenstaende felt

+ 71< 00000221 2974220 + 82507949<

28.12.2012
Dag ~~ ManedAr

78.957 73
____ I_______________ I_______
filmeldmgsoplysninger

PBS nr.: 00032778 Deb.gr.nr.: 00199 
KUNDENR. 000057325430019 
Betalingsdato: 28.12.2012
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Bilag 128.
H«s CcvS Pcmt

Side 1 af 3.
Udateret brev. Brev til Jyske bank der er afleveret personligt, til Casper Dam Olsen 
De ma ligges til grund at datoen er Marts 2011

t-loo*- Y“CvQ-A C\,4

Pc » ivs[v\ Vt^^v 10
Vv _ ^

■jM.i k Pca cXi a(X
&&*X (pzr , D^- P-4'3 ^ a^s?cci j u^_
'^7e_^ SX tjLdj uo^v-. 6 o

fe-'V C\,l j ‘M, & fUj^TC^

[,• p4 jV\, >\ Vi & XT'U,_

1 I 1
F^xTUyV^v 4U0t '\-y^xl , 300.000

SloC C4' 5>eu-t Xrv Tloti. ..Qr»n.^.
{iA4_. V3t-^>_ tK€-V^s-. j Ugv^C~ Wa^ 

d.v4 »^S UvOT. I'Cix^v iUW Po-c4^ ,
4^i^- diJ------XA' L4A f9RXVCt . Fv^ HCa>^4.

Pc, ,.
'\Gxi4cvU_

«: Y 4 €iNr' vCv W\4>vcL$3 FPl S ,-A--— Co>^J

4^etr x\ PoU^clU. Pa r^r,£zs

\Orc_ yiV Oev-e_ O--^ Fo‘“ ^sa-v iX7n,Xj>
;d&Y OVi/- V (.b- x/i rX

Vfe,! ^^6 ‘F '^‘ocJ

\iQ\pi ccb Vi' 5?)4^- h&ZutT^ PocbToc^ "]■; l

P05
Fob
fto

v>.

'2^„ ‘g 0
' CJ ,-V . '2.'L_

io . <300 . —

Se side 2. dato er 30-03-2011 

Se side 3 dato 18-03-2011

PrO'vTeM, . , -
IB/^ PrA^b*'*^*.

pdiW

c>j t c_,
OOr? £^bi~ '

i2^ i p£>

7/)

f) f-\f <SL~~\ T-^—- fZj^ 3 f-tXt [L< ut 
(poo Pl<S**a—
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Bilag 128.
Side 3 af 3.

-i-.2
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BILAG 5A 

LUNDGRENS

AAB Eivagten l ApS 
Bybjergvej 43''
3 06 0 Bspergaerde

POSTERINGSOVERSIGT SIDE: 1 ***************************** 
FRA: 01.03.08 TIL: 08.04.11
KONTONR: 5050 135414-1
KUIM TIL INTERN! BRUG

BOG.DATO
31.03.08
01.04.08
02.04.08

30.06.08
03.07.08
04.07.08

11.07.08
06.08.08
30.09.08
01.10.08 
01.10.08

13.10.08
13.10.08
15.10.08

22.10.08

30.10.08

18.11.08

15.12.08

30.12.08
05.01.09
15.01.09

04.02.09

12.03.09

31.03.09
01.04.09
02.04.09
15.04.09
16.04.09
12.05.09
19.05.09
19.05.09
20.05.09
20.05.09

26.05.09
30.06.09
01.07.09
01.07.09

POSTERINGSREFERENCE
Rente
Overf0rt Renter privat Icin 
Rentesatser er asndret i dag. 
Opsparing :
L3n :
Rente
Overfsart renter privat 
Rentesatser er amdret i dag. 
L&n :
Lineret aendret med 
Lineret aendret med 
Rente
privat lan til gmnd, rente 
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin :
Jordteknik 
Halspecialisten 
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin :
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin :
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin :
Rentesatser er aendret i dag. 
Opsparing :
Lin :
Rentesatser er aendret i dag. 
Opsparing :
Lan :
Rente
Renter privat lin 
Rentesatser er aendret i dag. 
Opsparing :
Lin ;
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin :
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin ■
Rente
Renter, prioritetslin 
HalSpecialisten, fakt. 1054 
Tinglysning pbt Nykredit 
Lineformidling Nykredit

DONG Energy 
HELSING0R KOMMUNE 
Tinglysning EP 1,5 mio. 
Rentesatser er aendret i dag. 
Lin ■
Ref.5006444055 Matr.nr. 1 ar 
Rente
Garantiprov 5050 143655-9 
Garantiprov 5050 143798-7

VAL0RDATO 
01.04.08 
01.04.08

1,6250
7,7500

8,0000

01.07.08
03.07.08

8.5000

9,0000

9,2500

9,7500

1,1250
9.5000

0,3750
9,2500

01.10.08 
01.10.08

13.10.08
13.10.08

01.01.09
05.01.09

0,0000
5,0000

8,7500

8,5000
01.04.09
01.04.09
02.04.09
15.04.09
16.04.09
12.05.09
19.05.09
19.05.09
20.05.09

8,2500
Nterdru 26.05.09

01.07.09 
01.07.09 
01.07.09

POSTERET BEL0B 
4.338,68- 

33.252,45-

5,305,24- 
33.419,39-

6.297,05- 
35.590,34-

28.000,00- 
62.500,00

10.179,es
se .527,64-

10.700.00-
25.011.01-
31.250.00-
66.400.00- 
23.517,36- 
12.583,50-
27.125.00- 
.46.976,00-
37.900.00-

5^. iy
12.600,00 
14.405,42- 
16.218,22- 
12.113,64-

^ c^}

*

*

*

•k

*
*

*
*

*
★
*

*

*

*
*

★
*

*
*

if

*

*

*

k

*

ROSTOVS 5050 00 3864 080411 150035
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T

AAB Elvagten 1 ApS 
Bybjergvej 43 
3 060 Espergaerde

POSTERINGSOVERSIC3T SIDE: 2
****#*#******+**************:*:
FRA: 01.03.08 TIL: 08.04.11

KONTONR: 5050 135414-1

KUN TIL INTERN! BRUG

BOG.DATO
03.07.09
09.07.09
24.07.09

20.08.09
25.08.09
30.09.09
01.10.09
02.10.09
01.12.09 
01.12.09 
01.12.09

POSTERINGSREFERENCE VAL0RDATO
UdgAet garanti Halspecialisterne 03.07.09
Erik Madsen fakt 02720 09.07.09
Rentesatser er sendret i dag.
L&n : 8,7500
5050 141409-3 
L&neret aendret med 
Rente
Garantiprov 5050 143655-9 
Vedr. 5050 141409-3 
Rente 
Overfart
Kontoen er udgaet

20.08.09

01.10.09
01.10.09
02.10.09
01.12.09 
01.12.09

POSTERET BEL0B 
11.850,30 

187.500,00-

1.000.000,00 
1.800.000,00- 

11.109,93- 
16.257,32- 
7.900,00 

4,37- 
17,47-

2-2-ROSTOVS 5050 00 3864 080411 150035
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Side 1 af 2

Akut Elvagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 27. april2011 14:55

Til: carsten@elvagten.dk; 'peter_soerensen@ofir.dk'

Cc: Anette Kirkeby

Emne: SV: Opfelgning p£ aftaler

BILAG 63 

LUNDGRENS

Hej Carsten og Peter

Jeg vil gerne lige praecisore fplgende:

* Garantien overfor IMykredit og ekstratreekket pa byggekontoen er reelt kun bevilget frem 
til 1.4.2011 (i tetefonen sagde jeg 1.5.2011).
Garanti og ekstratraek skal derfor forlaenges, hvilket kraever en kreditbehandling af 
engagementet som indstilles til vores kreditafdeling.

« I forbindelse med kreditbehandling vil det alt andet lige blive et krav at grunden saettos 
til salg hos maegler. Derfor bar vi skrevet at vi forventer I har taget kontakt til maegler 
inden 1.5.2011 for at fa deres oplaeg pa udbud af grunden. Opfaeg fra 2 forskellige 
maeglere vil vaere en fordel i den forbindelse.

• Nedenstaende materiale skal bruges i forbindelse med den presserende 
kreditbehandlingen.

Jeg ser frem til at hpre fra jer senest i morgen.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingpr

T -r45 o9 i,7 72 | M +<5 25 32 67 32 F +45 89 39 13 Ox 

i. 1. Tvc-'J.iovr.j 7 | DK-3000 Hr.isinrsJr 
CVP-nr. 17 61 60 17

O mK£ 9AHH

Tag c’in ^lononni mod po fartcn - “roiit Jvske Mobilbank

Fra: Casper Dam Olsen 
Sendt: 13. april 2011 13:21
Til: 'carsten@elvagten,dk’; 'peter .soerensen@ofir.dk’
Emne: Opfplgning p§ aftaler

Hej Carsten og Peter

Tak for et fint mpde i dag. Vi vil som aftalt lige ridse op hvad vi drpftede.

Vi impdeser fplgende materiale umiddelbart efter paske;

• Opgorelse over byggeomkostninger indtil nu
• Kopi af brandpolice
• Budget fra revisor pa ejendommens drift (ved forskellige lejeniveauer)
• Regnskab, inci. speciflkationer pr. 30.9.2010 i El-Vagtcn A/S og Storbjerg Ejendomme 

ApS
• Statusbalance pr. 31,12.2010 pa begge selskaber

10-12-2018

644



Side 2 af 2

* Debitorliste i E!-Vagten A/S

Nar materialet er indleveret vil vi tage stilling til forlaengelse af garanti overfor Nykredit og 
ekstratraekket pa byggekontoen, samt kontakte Nykredit for anmodning om fristforlaengelse til 
1.10.2011.

Endvidere forventervi at fplgende tiltag er gjort inden 1.5.2011:

* Der er taget kontakt til ejendomsmaegler vedr. salg af grunde (forventet pris og 
salgsperiode)

* Safremt du ikke i dit netvaerk kan finde lejere forventer vi at du ligeledes indgar aftale 
med maegler omkring formidling af udlejning

Ibrugtagningstiliadelse fra Kommunen er vigtig for frigivelse af garantien, sa derfor bedes du 
aktivt sprge for at den kommer pa plads.

Kopi af dagsorden fra vores mdde er vedhaeftet. Vi ser frem til at h0re fra jer.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingpr

T +-:5 33 39 .1.7 73 | M >5 25 32 57 32 | F +45 39 69 15 91 

i. L. TvecJt-jvej 7 | DK-3000 IJelsing^r 
CVR-n:-. 17 61 Co 3.7

O JVfKC »ANK

din Blic-fpOTii m-;ci pa faiv n - hfjnt Ivske Mobilbank

10-12-2018
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Side 1

BILAG 64

Akut Elvagten LUNDGRENS

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 26. maj 2011 18:10 

Til: carsten@elvagten.dk

Cc: Anette Ktrkeby; 'Frank Poulsen'; peter_soerensen@ofir.dk

Emne: VS: Vedtaegterog ejerbog *17.05.2011 Iflg. nota sagsomkostninger 17.05 9.800 kr. pant hvad har 
jeg skrevet under pa

Hej Cars ten

Her med kopi af det vi har trukket ud pa dine selskaber. jeg ved ikke hvem Kifa aps er. Det vil 

jeg gerne have dig til at fortaelle mig.

Med hensyn til pantet har vi kun et ejerpantebrev pa 2.000.000 kr. som bade har pant i 

Bybjergvej 43 og 45. Resten er korrekt. De omkostninger du spprger til er til tinglysning af 

virksomhedspantet.

Jeg har faet bevilget forlaengelse af garantien overfor Nykredit og traekket pa byggekontoen 

frem til 1.10.2011 under fplgende forudsastninger:

- Indlevering af statusbalancer og budgetter senest 15.6.2011

- Lejemal saettes til udlejning hos maegler senest 15.6.2011 - vi skal have kopt af 

formidlingsaftaie

- Grund saettes til salg hos maegler senest 1.7.2011 vi skal have kopi af formidlingsaftaie

- Fremover skal vi modtage lobende opfolgning pa udlejning, drift Elvagten A/S og salg af 

grund

Gai'antiprcvisionen stiger samtidig fra 1,5% til 3,0%.

Hvis ovenstaende forudsaetninger ikke overholdes, vil garantiprovisionen stige yderligere.

Venlig hilsen

Cfccper Dam Olsen
Erhvervsridgiver

Helsingor

T +15 89 17 73 | K +45 25 32 57 32 F : 45 R9 89 18 01

I. L Tvolesv jj 7 | DK-2000 
CVR-nr. 17 51 56 17

O IY1KI IAHK
lag clii? t :.ommi rn-' J pa far'cen ncnt Jvske Mobilbank

Fra: carsten [mailto:carsten@elvagten.dk]

Sendt: 19. maj 2011 08:35

Til: Casper Dam Olsen

Cc: 'Peter Sorensen'; 'Elvagten A/S'

Emne: Vedtaegter og ejerbog *17.05.2011 Iflg. nota sagsomkostninger 17.05 9.800 kr. pant hvad har jeg 

skrevet under p§

Hej Casper

Hvem er Ktfs aps ? Vet du [Kke sende mig en kopi. Af det du har fundet. Og hvor del er fundet,

10-12-2018
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Side 1 af 1

BILAG 93

LUNDGRENS
Akut Elvagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 29.juni2011 16:13 

Til: Carsten Skaarup

Emne: Overblik over sikkerheder

Hej Carsten

Tak for brandpolicen.

Jeg vil lige prove at give dig et overblik over hvad du bar stillet af sikkerheder:

3.000. 000 kr. i dit private hus, som dels ligger til sikkerhed for dit private engagement i 
Jyske Bank, bestaende af 2.400.000 kr. i Prioritetskredit og 105.000 kr. i privat kredit. 
Derudover ligger det ogsa til sikkerhed for gaeld i Storbjerg Ejendomme ApS og El 
Vagten A/S
2.000. 000 kr. i Bybjergvej 43 og 45, som ligger til sikkerhed for Storbjerg Ejendomme 

ApS
500.000 kr. virksomhedspant med pant i bl.a. fordringer/debirtorer og lager. Det ligger 
til sikkerhed for bade El Vagten A/S og Storbjerg Ejendomme ApS 
Transport i dit private tiigodehavende og El Vagten A/S's tilgodehavende i Storbjerg 
Ejendomme ApS til sikkerhed for Storbjerg Ejendomme ApS
Tilbagetraedelseserklaering i ovenstaende tilgodehavender til sikkerhed for Storbjerg 
Ejendomme ApS
Personlig kaution og kaution af El Vagten A/S overfor gseld i Storbjerg Ejendomme ApS 
Personlig kaution overfor gaeld 1 El Vagten A/S

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingor

T : 45 31’ 89 1? 73 | F +45 C9 89 18 01 
i. L T/i^VLj 7 | UK-3000 Helsing^r 
CVk-nr. 17 51 C3 >7

0 (YiKl I-a h*
Tan din EKcnomi rned pj fatten - hant Jyske Mobilbank

09-12-2018

648



Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43B
3060 Espergserde

lErtiverv

Bilag 152
Side 1 af 9.

Nybolig Eriiverv 
Kebenhavn A/S
mendommuMglafirMa

CVR~nr. 26 77 « 39

□ Kampmaimjigide 1,4. 
DK-1604 KebenhavnV 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 3364 6501 
1604@nybolig.dk

□ Frcdcritavgrtagadc 35,1. 
DK-3400 Hillcred 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401(2jnybolig.dk

Sagsnummer : HM1757S-ERH-901154 FAKTURAKOPI
Adresse .................: Bybjergvej 45 Dato     

6823
:30.06.11

Dato Tekst Nettopris Moms Belpb

30.06.11 2 servitutter 350,00 350,00

Beldbet bedes indbetalt til Nykredft Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 350,00 350,00

Beta ling: Senest den 4. oktober 2011

CVR nr............ :DK-

Famrmiogaa or niknysict Nybolig, tom er en dd «f Nyfcrrdjt A/S

/-^

International Partner COVA Worldwide
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Storbjerg Ejendomme ApS
BybjergveJ 43B
3060 Espergserde

Sagsnummer ....: HM1757S-ER.H-901154 
Adresse ------ - Bybjergvej 45

Bilag 152.
Side 2 af 9.

Nybollg Erhverv 
Kabenhavn A/S
Ejerjfomsm&glstfirma

CVS.-ar.2677 4659

G Kampuuinni^ide la 4. 
DK-1604 KabenhsvnV 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 3364 6501 
1604@j3jrbolig.dk

Srhverv

D Firederiksvasrlragade 35, I 
DK-3400 HUlered 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@nybolig.dk

FAKTURAKOPI 8950
Dato............................... :22.07.11

Date Tekst Nettopris Moms Belpb

31.07.11 Ann.HJ.sider juli 2.000,00 500,00 2.500,00

Belpbet bedes indbetalt til Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 2.000,00 500,00 2.500,00

Betaling: Senest den 4. oktober 2011

CVRnr. ,...:DK-

Forrctrongen er tilknyttet Nybollg som cr m del af Nykredit Mttgier A/S

2-cl

International Partner flSvA Worldwide
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Storbjerg Ejendomme ApS
Carsten Storbjerg
Bybjergvej 43B
3060 Espergaerde

Ertiverv

Bilag 152.
Side 3 af 9.

Nybolig Erbverv 
Kebenhavn A/S
EjmtdamsmmgUifiTma

CVR-nr. 26 77 46 59

□ Kampmannag.de 1,4. 
DK-1604 KabenbavnV 
TO. +45 3364 6500 
Fax +45 3364 6501 
I604@nybalig.dk

□ Frederiksvarkagade 35,1. 
DK-3400 HiEerad 
TO. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@nybolig.dk

Sagsnummer : HM1772U-ERH-901154 FAKTURAKOPI
Adresse ................ : Bybjergvej 43 Date ................

9026
:22.07.11

Dato Tekst Nettoprls Moms Belpb

01.07.11 Opstartsgebyr
31.07.11 Ann.HJ.Sider juli

5.500.00 1.375,00 6.875,00
1.500.00 375,00 1.875,00

Belpbet bedes indbetalt til Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer I referencen.

I ALT 7.000,00 1.750,00 8.750,00

Betaling: Senest den 4. oktober 2011

CVR nr. .... :DK-

FonBiaageo erdUtnyttetNyboBg, tom w to del rfNykrtdii Magier A/S

2-1
International Partner ClGVA Worldwide
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Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43B
3060 Espergeerde

Erhverv

Bilag 152.
Side 4 af 9.

Nybolig Eiiiverv 
Kebenhavn A/S
BjndommagUifirma

CVK ur. M7746 59

□ FUmpmannsgadt 1,4. 
DK-1604 Kabenluvn V 
Ttf. +45 3364 6500 
Fax+45 3364 6501 
1604@nybohg.dk

□ Fiedehkavsaksgade 35,1. 
DK-3400 Hillerod 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@nybolig.dk

Sagsnummer : HM1757S-ERH-901154 FAKTURAKOPI 9088
Adresse .... Bybjergvej 45 Date ................ .................... :31.08.11

Date Tekst Nettopris Moms Beldb

31.07.11 Komm.Opl.skema
30.08.11 Ann.Frb.Amts.Avis
31.08.11 Ann.HJ.sider august

400,00
1.000,00
2.000,00

400,00
250.00 1.250,00
500.00 2.500,00

Belpbet bedes indbetalt til Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 3.400,00 750,00 4.150,00

Betaling: Senest den 4. oktober 2011

CVR nr............:DK-

Forretaiugcn er tilkaytict Nybolig* ■ora cr cn del of Nykredit Matter A/SInternational Partner j^GVA Worldwide
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Bilag 152.
Side 5 af 9.

Storbjerg Ejendomme ApS
Carsten Storbjerg
Bybjergvej 43B
3060 Espergaerde

Ertiverv

Nybolig Erhverv 
Kabenhavn A/S
^atdamtnutghifirma

CVR-or. 2fi 77 46 5!)

□ Kcmprrumnsgadc 1,4. 
DK-1604 KabenharoV 
Hf. +45 3364 6500 
Fa* +45 3364 6501 
1604@nyboKg.dk

O Frederitavsettagade 35,1. 
DK-3400 Hfflerod 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@nyboKg.dk

Sagsnummer HM1772U-ERH-901154
Adresse ................ : Bybjergvej 43

FAKTURAKOPI 
Dato .......

9089
:31.08.11

Dato Tekst Nettopris Moms Belob

31.08.11 Ann.HJ.sider august 1,500,00 375,00 1.875,00

Betebet bedes indbetalt til Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 1.500,00 375,00 1.875,00

Betallng: Senest den 4. oktober 2011

CVRnr. ...,:DK-

FomEtnuigm cr tiiknyttet Nybolig, «oin er cn del af Nykredit Mtegkr A/SInternational Partner £GVA Worldwide

653



* i ft

Storbjerg Ejendomme ApS
Carsten Storbjerg
Bybjergvej 43 B
3060 Espergaerde

Ertiverv

Bilag 152.
Side 6 af 9.

Nybolig Erhverv 
Kabenhavn A/S
^tndamtmagltifimui

CVR-nr, 26 7V 46 5V

□ Kampmamugade 1,4. 
DK-1604 KebccharoV 
Tlf. -t-45 3364 6500 
Fax +45 3364 6501 
1604@aybolig.dk

O Frederiksvzttagads 35,1. 
DK-3400 Hilkrad 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@^iyboligdk

Sagsnummer .. : HM1772U-ERH-901154 FAKTURAKOPI 9179
Adresse ... .: Bybjergvej 43 Date ..................... ,.:31.08.11

Date Tekst Nettopris Moms Belpb

23.08.11 Ann. HiilerpdPosten 1.000,00 250,00 1.250,00

Belobet bedes indbetalt til Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 1.000,00 250,00 1.250,00

Betaling: Senest den 4. oktober 2011

CVR nr.............iDK-

Foiwtningen er tilknyttct NyboHg, aom er en del af Nykredit Margjcr A/S

G— ^
International Partner (jCSVA Worldwide
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Nyboli

Erbverv

Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43B
3060 Espergeerde

Sagsnummer : HM1757S-ERH-901154 FAKTURAKOPI 
Adresse Bybjergvej 45 Dato .. *.........

Date Tekst

25.08.11 Luftfoto
01.09.11 Skilt 11/7 2011

Nettopris Moms

1.150.00 287,50
4.730.00 1.182,50

Bel0bet bedes indbetalt tii Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst op[ys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 5.880,00 1.470,00

Betaling: Senest den 4. oktober 2011

CVftnr. ___ :DK-

Bilag 152.
Side 7 af 9.

Nybolig Erhverv 
Kabenhavn A/S
mmiommueglafirma

CVR-ar. 26 77 4659

□ Ksmpmanmgade 1,4. 
DK-1604 Kebeniuvn V 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 3364 6501 
1604@nybolig.dk

□ Frederiksvatrksgade 35,1. 
DK-3400 Hi Herod
TO. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401<S'iiybo%.dk

9208
:19.09.11

Bel0b

1.437.50
5.912.50

7.350,00

International Partner ^GVA Worldwide Fortrtningtn er ulknyttet Nytwlij, wmi er en del af Nykredit M*gkr A/S
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Storbjerg Ejendomme ApS
Bybjergvej 43B
3060 Espergaerde

lyboli

Ertiverv

Bilag 152.
Side 8 af 9.

Nybolig Erhverv 
Kabenhavn A/S
BjendomtmttihrfinM

CVR-nr. 2t 77 46 59

□ Kmxtpmanmgade 1,4. 
DK-1604 K#benh*vnV 
Ttf. +45 3364 6500 
Fsx +45 3364 6501
1604@nybolig.dk

□ Fredcrilavartagade 35,1. 
DK-3400 HUlerod 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@aybalig.dk

Sagsnummer ....: HM1757S-ERH-901154 FAKTURAKOPI 9263
Adresse .................: Bybjergvej 45 Date ................................... :30.09.11

Date Tekst Nettopris Moms Belpb

20.09.11 Ann.HillerpdPosten
30.09.11 Ann.HJ.sider sept.

1.100,00 275,00 1.375,00
2.000,00 500,00 2.500,00

Belpbet bedes indbetalt til Nykredft Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys votes fakturanummer i referencen.

I ALT 3.100,00 775,00 3.875,00

Betaling: Senest den 1. november 2011

CVR nr...........:dk-

Forretningeti er tilknyitet Nybolig, toro er en del af Nykrediz Matgier A/SInternational Partner CGVA Worldwide
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Storbjerg Ejendomme ApS 
Carsten Storbjerg 
Bybjergvej 43B 
3060 Espergaerde

Bilag 152.
Side 9 af 9.

ybolK

Ertiverv

Nybolig Erinverv 
Kabenhavn A/S
S/tndamBiumUrfima

CVR-nr. 26 77 44 59

□ Kampnunnagide 1,4. 
DK-1604 KabenharoV 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +43 3364 6501 
1604@nybolia.dk

□ Fredcrilavterksgade 35,1. 
DK-3400 Hillerad 
Tlf. +45 3364 6500 
Fax +45 4594 8060 
3401@nybolia.dk

Sagsnummer : HM1772U-ERH-901154 FAKTURAKOPI 9264
Adresse ... .. Bybjergvej 43 Dato ......................... ........ ;30.09.11

Dato Tekst Nettopris Moms Belpb

20.09.11 Ann.HillerpdPosten
27.09.11 Ann.Frb, Amts. Avis
30.09.11 Ann.HJ.sider sept.

1.100,00
750,00

1.500,00

275.00 1.375,00
187,50 937,50
375.00 1.875,00

Beldbet bedes indbetalt til Nykredit Bank 
regnr. 5470 kontonummer 0000 0919 881 
Venligst oplys vores fakturanummer i referencen.

I ALT 3.350,00 837,50 4.187,50

Betaling: Senest den 1. november 2011

CVR nr.................

Furrcuamgen ex tiUrayrte* Nybolig, tom er cn del af Nykredh Macgicf A/SInternational Partner Worldwide
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Side 1 af 1

BILAG 109.

Akut Elvagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 12. august 2011 10:48 

Til: Carsten Skaarup

Emne: Bybjergvej 43

s

Hej Carsten

Jeg har spurgt Nykredit om vi kan nedskrive garantien til restgaelden og derudover har jeg bedt 

dem om at kontakte dig for faerdigmelding/besigtigelse.

Det undrer mig at jeg fortsat ikke har modtaget det materiale jeg har bedt om fra revisor. Det 

er jo bl.a. ogsa derfor at provisionen pa garantien er steqet. Vil du sorge for at revisor sender 

mig statsubalance, budgetter og debitorliste?

Derudover har vi ogsa laenge bedt om at far en samlet opgorelse over dine byggeudgifter.

Jeg ser frem til at here fra dig og vender tilbage med hvad Nykredit svarer.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver

Helsingor

T +45 89 89 17 73 | F +45 89 89 18 01 

I. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Helsing0r 

CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din 0konomi med pa farten - hent Jvske Mobilbank

11-02-2016
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Storbjerg Ejendomme ApS 

Bybjergvej 43 

3060 Espergaerde

BILAG 65 

LUNDGRENS

I.L Tvedesvej 7 

3000 He!sing0r 

Telefon 89 89 17 73 (Direkte) 

Telefax 89 89 18 01 

E-mail Casper-dam.@jyskebank,dk 

Web http://www.jyskebank.dk

04.11.2011

Frist for indlevering af materials i forbindeise med genfor- 

handling

Som bekendt er jeres engagement ud!0bet 1.10.2011 og skal 

derfor genforhandles.

Vi bar gentagne gange bedt om indlevering af regnskabs- og 

budget materiale, og giver jer nu frist til 15.11.2011 til at fa 

indleveret fplgende:

• Regnskaber eller statusbalancer pr. 30.9.2011 pa 

Storbjerg Ejendomme ApS og E! Vagten A/S.

• Budget for El Vagten A/S

• Budget for Storbjerg Ejendomme ApS

• Privatbudget

• Kopi af formilingsaftaler og salgsbudgetter for grund 

og privat ejendom

I umiddelbar forlacngelse heraf (senest 1.12.2011) skai af- 

holdes m0de med f0lgende dagsorden:

1. Delvis nedbringelse af lanet i Nykredit (anslaet ca.

800.000 kr.)

2. Likviditet til finansiering heraf samt omlaeg- 

ning/indfrielse af byggekredit.

3. Salg af grund og privat ejendom

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen S0ren Woergaard

SWIFT Code JYBADKKK 

CVR-nr. 17616617
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Side 1 afjf'
BILAG 66

LUNDGRENS

Akut Eivagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 13. december2011 16:43

Til: Eivagten Administration

Cc: Peter Sorensen

Emne: SV: Carsten s opdatering

Fik vist ikke lige vedhaeftet det hele...

Venlig hilsen

Casper Dam Oise::
Erhvervsradgiver
Helsingdr

T -1-45 C9 SO 17 73 | H +^5 89 89 18 01 

I, L. Tv-Jdcsvej 7 | DK-3000 Heisingrir 

CVi'-.-nr. 7 61 68 17

O llriKI SANK

Tw-g ciin tkoriorr.ii .nc-d p5 fatten Kent Jvske Mobilbank

Fra: Casper Dam Olsen 
Sendt: 13. december 2011 16:42 
Til: 'Eivagten A/S'

Cc: 'Peter Sorensen'
Emne: SV: Carsten s opdatering

Hej Carsten

Som jeg tidiigere har fortalt modtog vi et brev fra IMykredit, hvor vi er blevet bedt om at 
indbetale 815.000 kr. under vores garanti i forbindelse med dit Ian til opforelse af ejendommen 
pa Bybjergvej. Jeg ved ikke om du har modtaget en tilsvarende skrivelse, men ellers har jeg 

vedhaeftet en kopi.

Vi har til information bedt Nykredit gore rede for hvorfor de har aendret deres belaningsgraense 

og afventer nu at here naermere. Kopi vedhaeftet.

Jeg vi! gerne bede dig undersoge om du har mulighed for at saelge grunden tilbage til 

Kommunen som du snakkede om i telefonen i sidste uge.

Endvidere ska! jeg erindre om mit brev af 4. November, hvor jeg beder om indlevering af 

budget og regnskabsmateriale. Det ma vaere muligt at have noget klar nu efter skift af revisor 
og ny bogholder.

Jeg ser frem til at hore fra dig snarest.

Venlig hilsen

Casper Dam Oisen
Erhvervsradgiver
Helsingor

T -:-45 09 £,9 17 73 1 F ;-45 89 69 .'.8 01 

I, L. Tved^sv.j 7 | DK-3000 Helsingsr

10-12-2018
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Bilag 131.
Side 1. af 3

Nykredit

Stengade 63

3000 Helsing0r

Att.: Michael Christiansen
I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Helsingdr 

Telefon 89 89 17 75 (Direkte) 

Telefax 89 89 18 01 

loytved@jyskebank.dk 

www.jyskebank.dk

Garanti for forhandslan - Storbjerg Ejendomme ApS 

Ejd. nr. 1344714

1 jeres brev af 23. November 2011 beder 1 om indbetaling af 

815.000 kr. til nedbringelse af jeres Ian under garantien.

Vi anerkender naturligvis vores garantiforpligtelse og den 

nye vurdering I laegger til grund for pnsket om at fa nedbragt 

jeres Ian.

Vi 0nsker imidlertid en begrundelse og dokumentation for 

jeres aendring af belaningsgraense, samt en restgaeldsoplys- 

ning, f0r vi kan tage stilling til udbetaling under garantien.

Vi ser frem til at h0re fra jer.

13.12.2011

Venlig hilsen

Jan Rosenl0v-L0ytved Spren Woergaard

SWIFT Code JYBADKKK 

CVR-nr. 17616617
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Akut Elvagten

Bilag 131.
Side 2. af 3

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 13. december 2011 16:42 

Til: Elvagten Administration

Cc: Peter Sorensen

Emne: SV: Carsten s opdatering

Hej Carsten

Som jeg tidligere har fortalt modtog vi et brev fra Nykredit, hvor vi er blevet bedt om at 
indbetale 815.000 kr. under vores garanti i forbindelse med dit Ian til opforelse af ejendommen 
pa Bybjergvej. Jeg ved ikke om du har modtaget en tilsvarende skrivelse, men ellers har jeg 
vedhaeftet en kopi.

Vi har til information bedt Nykredit gore rede for hvorfor de har aendret deres belaningsgraense 
og afventer nu at here naermere. Kopi vedhaeftet.

Jeg vil gerne bede dig undersoge om du har muliqhed for at saelge grunden tilbage tii 
Kommunen som du snakkede om i telefonen i sidste uge.

Endvidere skal jeg erindre om mit brev af 4. November, hvor jeg beder om indlevering af 
budget og regnskabsmateriale. Det ma vaare muligt at have noget klar nu efter skift af revisor 
og ny bogholder.

Jeg ser frem til at hore fra dig snarest.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver
Helsingor

T +45 89 89 17 73 | F +45 89 89 18 01 
I. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Helsingdr 
CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din dkonomi med pa farten - hent Jvske Mobilbank
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Akut Elvagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 5,januar2012 15:59 

Til: Carsten Skaarup

Emne: Finansieringsforslag

Bilag 131.
Side 3. af 3

Hej Carsten

Som vi snakkede om er Nykredit gaet med til at(du)"kun" skal indbetale 299.000 kr. til 
nedbringelse af lanet i Storbjerg ejendomme. ^

Jeg foreslar at vi laegge dette belpb sammen med byggekreditten, som udgor ca. 180.000 kr. 
Det giver et Ian pa i alt 185.000 kr. incl. omkostninger.

Lanet kan vi tilbyde til en rente pa 9,25% og med afvikling over 10 ar. Det giver 6.200 kr. pr. 

maned i ydelse.

For at kunne etablere lanet som beskrevet ovenfor er det af stor vigtighed at vi modtager det 

udbedte regnskabs- og budgetmateriale hurtigst muligt. o
Jeg skal endvidere bede dig sende mig en kopi af den seneste terminskvittering fra Nykredit, sa 

vi kan kontrollere at de bar regnet rigtigt©

Jeg ser frem til at bore fra dig.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver
Helsingpr

T +45 89 89 17 73 | F +45 89 89 18 01 
I. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Helsingor 

CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din 0konomi med pa fatten - hent Jvske Mobilbank

21-08-2019

T
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Bilag 132O JYSKE BANK
Side 1. af 2.

Storbjerg Ejendomme ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergasrde

Kontoudtog nr. 3
Kontonummer 5050 143655-9

I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Helsing0r 

Telefon 89 89 18 00 

Telefax 89 89 18 01 

www.jyskebank.dk

Forhandslans-gar.

DATO POSTERINGER PA KONTOEN
31.12.10 Transport
63.61.11 Overf0rt fra SOSO £25862-9
03.01.11 Provision
01.04.11 Overf0rt fra 5050 125802-9
61.54.11 Provision
01.07.11 Overf0rt fra 5050 125802-9
01.07.11 Provision63.10.11 Overf0rt fra SOSO 125862-9
03.10.11 Provision

IB AN DK40 5050 0001 4365 59
Dato 31.12.2011 Side 1/1

VAL0R

01.01 
01.01 
01.04
oTToI
01.07 
01.07
c'TTio"
01.10

UDBETALING/
INDBETALING

15.903,90 
15.903,90- 
16.080,61 
16.080,61- 
44.708,31 

| 44.708,31- 1 
37.934,36 

| 37,934,36- |

_______ SALOP
4.300.000. 00- 
4.284.096,10-
4.300.000. 00- 
d^SS.919,39-
'4'£'366'''.''6o6'''ro6-'
4.255.291,69-
4.300.000. 00- 
4 ' 'i 6 2.5 65 , 8 4 
4.300.000,00-

JYBADKKK, CVR-NR. 17616617

1
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Bilag 132@ JYSKE BANK

Side 2. af 2.

Kontoudtog
Kontonummer

nr.
5050 143655-9

Storbjerg Ejendomme 
Bybjergvej 43 
3060 Espergaerde

ApS B I. L. Tvedesvej 7 

DK-3000 Helsinger 

Telefon 89 89 18 00 

Telefax 89 89 18 01 

www.jyskebank.dk

Forhandslans-gar.
IBAN
Dato

DK40 5050 0001 4365 59 
19.03.2012 Side 1/1

DATO POSTERINGER PA KONTOEN VAL0R
UDBETALING/
INDBETALING

31.12.11 Transport
02761712.overt zirt.fra.5050.125802-9"'

02.01.12 Provision
19.03.12 Overf0rt

SALOP
4.300.000,00-

01.01 
01.01 
19.03

37,419,20
37.419,20-

4.300.000,00

4.262.580,80-
4.300.000,00-

0,00
19.03.12 Provision
19.03.12 Overf0rt 5050 141409-3

19.03
19.03

5.345,60
5.345,60-

5.345,60
0, 00

JYBADKKK, CVR-NR. 17616617
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Stortjerg Ejendomms 4pg
Bybjergvej 43
3060 Espergerde

Finalsielle instumenter

Vq ref.
Drrcs rcf.
Dato

tBl4{t6

3l-l220ll Sido

}ZI J I5I\E Dl\N I\

.A.rsopgoreise

Hardd valota

vcrb.gdc &16

DK*600 Sik*o.t
TGlGfoo 89 t9 t9 89

Tclcto( t9 89 ?3 3E

r*wjFtcbeLd(

LTINO ELM ER
SANDAEER

I

Rente6irap :

Ikke altiebaaerede, indgaeE f,,at 2017, nEn ikke afsluctet/indfrlet pr. 3L.a2.1f
Dato Handelsnr. Deres kob DereE salg
1s.07.08 r{015?85999 4.328.O00,00 DXK 4.328.000,00 DKK

Opsu nering

ALLe opsummerede belob er i D(t(. Eventuelle belob i valuta e! omregnet efter
inf ornatioi:rskurseme pr- 31.12 .11.

Rentes$ap:
- Ialt fkke aktiebaserede, indgaet for
2011, nen ikke af sluttet,/lndfriet pr,
37- .12 .1.7. -

ldarked rardi rentesuaps Antal:

4 . 328 .000, 00 DKK

1 1.076.335,01- Dt(K

Oply8ningerne er kuo til Deres eget brug,
nyrdighedertre .

og er ikke lcdberettet tiI 6kalte-

"-----,
BTLAG R
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Storbjerg Ejendornme ApS
Bybjergvej 43
3060 Espergerde

Finansielle instument€r

+/' JI)I\E Dl\N I\

Arsopgorelse

Ilsrdal vdrr!
Veslerga& &15

DK-t500 Silkrbore

Tclcfor E9 E9 t9 t9
Telcfrx t9 t9 73 3t
vwrviyshb'lkdk

Vor ref,
Dqos rsf.
Dato

27374476

31.12_2011 Side 2

Speciflkation af narkedgIrardl af Dere6 forretu:lnger med iryake Bank:

RefErerrce Produkt Markedsrrardi DI(K

Swg. W015785999 Rertesvap 1.0?6-335, 01-

I altr 1.076.335, 01-

Markeds\rardierne er vejledende. Det er ikke mrligt at afvikle hatrdler eller fore-
tage andre alisposlEioner pA de alrfarte vardler. ilyske Bank oplyser handlebare priser
ved herwendelse.
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B]LAG DKristian Ambjorn Buus-Nielsen

Fra:

Ssndt
rit:
Emne:

Casper Dam Olsen <CASPER-DAM@jyskebank.dk>

t]-. januar 2012 L6fl4
'carsten'

SV: tak hilsen carsten 5V: Renteswap og Nykredit

Hej Carsten

Det var st ltdt.

Hvordan g3r det med at fE lavet regnskab, statusbalance o9 budget? Er det ved at vare pt trapperne?

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
ErhvervsrAdgiver
Helsingor

T +45 89 89 17 73 lF+458989 18 01
L L. Tvedesvej 7 | DK-300O Helslngor
CVR-nr, 17 61 66 17

Tag ain ,konoml med pA farten - hent Jvst<e l,,loHlbank - .
G riilt bar,l i

Fra: carsten [mailto:ca,sten@elvagten.dk]
Sendb 10. januar 2012 2l:30
Til: Casper Dam oben
Cc:'Ehragten fy'S'; Info@bb-kontorassistance.dk
Emner tak hilsen carsten SV: Renteswap og Nykredit

Hej Casper

Tussen lak

Atse bbv helt paf. Tankte nok detvar mig der tog fejl. har ikke kontrolleret det efter f6r , og det skal bogfores rigtigt
Denne senderjeg ligetilmin nye bogholder, vi skal have renter rigtigt ind,

Hilsen carsten

Fra: Casper Dam Olsen tmallto:CASPER-DAM@jyskebank.dkl
S€ndt: 9. januar 2012 13:18
Til: Carsten Skaarup
Emne: Renteswap og Nykedit

Hej Carsten

leg har kigget pB tallene vedr. swappen og har ogs8 en forklaring tit dig.

Rentebelobet p3 swappen beregnes og afregnes hvert halve 3r pB baggrund af en ny restgald - og
ikke hvert kvartal som pE l8net, Det betyder at den renteb€taling for swappen, som du har skrevet pE

77.722,O7 kr. dakker perioden tra 1.7.?Otl tll 31.12.2011 og ikke kun 1.10.2011 til 31.12.2011

Hvis du korrigerer for det f8r du en samlet rentebetallng pr. 31.12.2011 pA 55.896,65 kr. Det ligner
lidt mere det, du ogsi selv kommer frem tll (51.790,17 kr.)

t

LUND ELM EFI
AANOABER.-.-----
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Arsagen til, at der alligevel er en difference er at det bagvedliggende l8n blev andret til et x1 I3n mod
tidligere cibor6 EFTER vi havde oprettet renteswappen. Det giver en mindre forskel i renten som du
modtager fra Jyske Bank ift. den rente du betaler til Nykredit.

Derudover er der selve den veerdi som renten beregnes pE baggrund af. Du afuikler som sagt o9s3 p3
swappen, men her sker afviklingen halvgdigt, mens du p3 lSnet afvikler hvert kvartal, Det betyder ikke
se meget, men bidrager alligevel til at der kommer nogle sm8 udsving. Bl.a. var restgelden jo stgrre i
3, Kvartal end den du har for 4. Kvartal, og dermed var renteudgiften ogsa lidt storre for 3. kvartal
end for 4,

Du har ogsS afviklet hurtlgere pB lenet end pA swappen, hvilket har betydet at den restgald der er pB
swappen e. ca. lOO.Ooo kr. strrre end l3net. RestgElden pE swappen er pr. 31.12.2011 er 3.933.264
kr., mens den pB lSnet er 3,a47,776 kr. 09 om 3 m8neder er restgElden p3 lenet blevet ca. 46.000
kr. mindre, og der beregnes rente udfra det, mens der p3 swappen forst b€regnes p3 ny restgeld efter
2 kvartaler (L.7 .2OL2).

Jeg h3ber du kan bruge svaret til noget, ellers mA du kontakte mig.

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

ErhvervsrAdgiver
Helsingor

T +458989 17 73 lF+458989 18 01
I. L Tvedesvej 7 I DK-3000 HelsinqOr
C\/R-nr. 17 61 66 17

Tag,din 6konomi med pA farten - hentJvske Mobilbank

2

O rli{a bA!,r!:
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-
LLINO ELMEFl

SANOAGER

BLAG L

Storbjerg Ejendornme ApS

Bybiergvej 43 B
3060 Espergerde

GVR-nr.27 37 4tr-76

Arsrapport
Ior 2A1Ofi1
8. regnskabsir

Fremlagt og ordinare generalforsamling, den 4. marts 2012

I

t

i
I

I

NORDKYST REVISION I/S
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Selskabet:

Formil:

Direktion:

Revision:

Selskabsoolvsninqer

Storbjerg Ejendomme ApS
BybjergveJ 43 B
3060 Esperyarde

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsir:

27 37 4476
3. oktober 2003
Helsingor
1/10 - 30/9

At udave handel, med ejendomme og udlejnlng m.v.

Carsten Skaarup

NORDKYST REVISION US
REOsTRERET RF./ISIoISIMIERESSE'{ISXAB

Ostergade 20
3200 Helsinge

NORDKYST REVISION I/S Slde 4 1977110

I
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Ledelsesoiteqninq

Direktion har dags dato behandlel og godkendt Arsrapporten lor 2O1Ol1'l for Storbjerg Ejen-
domme ApS.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med drsregnskabsloven samt yderligere krav lved-
tagter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for henslglsrnessig, siledes at 6rs-
rapporten glver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finanslslle stilling samt re-
sultrat.

A'rsrapporten indstilles til generatforsamllngens godkendelse.

Helsinssr, den 4fJ ZelZ
Direktlon

NORDKYST REVISION US Sids 5 1977110

676



Tll kapitalejeme l: Storbjerg Ejendomme ApS

Vl har revideret arsregnskabet for StorbJerg Ejendomme ApS for regnskabsAret 1l1O 2010
- 3019 2011, der omfatter anvendt rognskabspraksis, rosultatopgsr€lse, balance og noter.
Arsregnskabet udarbejdes efter irsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet
Ledelsen har ansvarel for udarbeJdelsen af et irsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-
terne [ontrol, som ledelsen anser nodvendig for al udarbejde el irsregnskab uden va-
sentlig feJlinformation, uanset om donne skyldes besvigelser eller fejl.

Revlsors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konkluslon om drsregnskabet pi grundlag af vores revisi-
on. Vi har udfart revisionen i overensstemmelse med inlernatlonale standarder om revision
og yderligere krav lfolge dansk revlsorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav
samt planlagger og udforer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for. om Srsregn-
skabet er uden vasentllg fe.ilinformatlon.

En revislon omfafter udfarelse af revisionshandlinger for at opnd revisionsbevis lor belob
og oplysnlnger I Arsregnskabel. De valglb revisionshandlinger afhanger af revlsom vurde-
ring, herunder vurdering af rlslcl for vasentlig fejlinformation i ercregnskabet, uansel om
denne skyldes besvigelser eller feJl. Ved risikovurderingen overvejer revisor Intern konhol,
der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der glver et r€tvlsende
billede. Form6let hermed er at udforme ievislonshandlinger, der er passende efter om-
standighedeme, men lkke at udtry*ke en konklusion om effektivlteten af virksomhedens
int€rne kontrol. En revlsion omfatler endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmeessige skon er rimelige samt den
samlede prasentation af Arsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egn€t som
grundlag for vores konklusion.

Revisionon har givet anledning til forbehold og supplerede oplysninger

Forbehold
Det har lkke v6ret muligt afst€mme tilgodehavende ved SKAT kr. 115.875, hvorfor vitager
forbehold herfor.

Det har ikke varet mullgrt at lave revision af primo balancen hvorfor der tages forbehold
herfor.

197't 110

Den ualhanoioe revisors oAteqnino oA drsreqnskabet

I

I

I

NORDKYST REVISION US Side 6
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Den uafhaenqiqe revlsors oAteonlno oA irsreqnskabet

Konklusion
Det er vores opfattelse, at irsregnskabet bortset for forbeholdet glver et relvlsende billede
af selskabets aKiver, passiver og finanslelle stilling pr. 30/9 2011 samt af resultatet af sel-
skabets aktiviteter for regnskabsdrcl 1110 2010 - 3Ol9 2011 i overensstemmelse med 6rs-
regnskabsloven.

Supplerende oplysnlnger vedrorende forhold I regnskabel
Selskabet har tabt hele sin egenkapital og har brug for stolte fra moderselskabet, herunder
henstand med indfrielse af mellemregnlngen. Moderselskabet forvenles at have tilstrakke-
lig med likvlditet til iorsat drift

Der henvises I owigt til ledelsesberetningen.

Helslnge, den 4. marts 2012

NORD ON I/S
REGISTRERET

s Jo
partner

NORDKYST REVISION US Side 7 1977110
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Ledelsesberetninq for Siorbierg Eiendomme.

Selskabet har i er 2012 skiftet revisor p! gnmd af revisorsvigt.
Henrdover har selskabet fokuseret pi anrlre r[dgivningsomrAders kvalita.

kdelsen forvenler enpositiv udvikling i selskabot
Lrjeindtegtea forventes foroge i 2012 og yderligere foroget i do neste te 0r ved lejestigninger og
ninimal tomgang der medforer eo positiv udvikling br ejendommen.

Selskabet pltariker at udleje en del af udcnomsarealet

Der e.l ligeledes en forventuing om ecr stigende ejenrlonwurduing pi gnnrd af oveonevoto og den
positive uMlling i samfimdsstconomiec

Ved salg afselskabeb byggegrund vil der blive fiigjort miilla til indtielse afrcstgpld pi
byggelaret.
Det afNyhedit anmodede ekstaordinere aftlrag p[ kr. E00.000 er oedbrag med kr. 510.000;
seledes at & resterende lc. 300.000 k8n inalfries ved byggegrundsalget
Af avrig pld til Jy*e Bank vil der ved salg af byggegrunden skc en samlet nedbringelsc pA

h. 1.100.000.

Ejendonimens egenkapital forventes at vere gcoskab indenfm fte nr.

Msde afholdt afPeter Sorcnscn og Carsten Storbjerg Ska.mr:p den 4. marts 2012.

Pcter Sorensen Carst€n

I
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A,rsrapporten for Storbjerg Ejerdomma ApS for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med Arsregn-
skabslovens boslemmslser ror klasse Bvirksomhedar,

I henhold fll arsregnskabslovens $32, stk. 1 begynder resultatopgorelsen med posten Bruttofortjeneste.
Posten Bruttofortjan€slo Br st rasultat af nettooms€ahlngen med fradrag af vareforbrug, andre aksteme
omkostninger og andre driftsindtagte r.

I resultatopgorelsen indregnes indtagter i takt med, de lndtjenes, herunder lndregnes vardlregulerlngor
af finanslelle aktiver og forpfrglelser. I rosultatopgorelsen lndregnes alh omkoslninger, herunder afskriv-
nirgal og nedskfu ninger.

Ved fsrste indrogning meles aktiver og forpligtdser lil kostpris. Efterfolgends mabs aklfuer og lorpllgtel-
ser som beskravet nedenfor.

Aktiver hdrggnes i bahncon, nar det er sandsynligt, at fremtHir€ okonomlsko ford€le vil titflyd€ selska-
bel. og aktivets verdi kan mAles pdlldeligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser i bahncen, nar det er
sandsynligt, at fremlidige okonomlske fordele vll fraga sebkabet, og forpllgtelsens vardi kan mabs peli-
doligt.

Visse finarsielle aktiver og lorpligrtelser miles til amortiserot kostsris, h\orved der lndregnes en konstant
effektiv rente over lsbeliden. Amorliseret kostpris opg6r6s som oprindelig kostpris med fradrag af 6ven-
tuelle afdrag samt tillag af den akkumulerede arnortisering af forskellen moilem kostpris og nominelt
bel6b,

Ved lndregning og maling tagss hensyn til forudslgollge lab og risicl, der fremkommer inden Arsrappor-
len afl@ggas, og som be- eller afl(rEfter fortrold, der ekslsterede pl balancedagen.

ReFultatdpoor€lsan

Rosultatopgorelsen er artsopdelt.

lndtaobkriterium

Selskabets netloomsalning er indregnet med faktureringsprinclpp€t som lndtegtsgrundlag.

Aidre drmsindt€eoter oo -omkoslninoer

Andre drlftsindtagter og -omkostninger indeholdor regnskabsposter af sekundar karakter I forhold til
selskabet8 hovedaktivilet.

NORDKYST REVISION US Sid6 9 1977110

Anvendt reonskabsoraksls
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Andro eksterne omkostninqer

Andre eksteme omkostninger omfratter omkostninger til dishibution, sab, reklame, adminisbation, loka-
ler, tab pd debltorer, oporationelle leasingomkoshinger m.v.

Flnanslolla indlaot€r oo omkostninoer

Finansblle lndlegler og omkostninger lndregnes I resultatopgorolsen med da belob, dor vedrorBr regn-
skabsarot. Finansielle poster omfatter rontelndtagt€r og -omkostniilger. finansielle omkosbrirger ved
finansiel leasing, realiserede og ur€aliserode kursgevinster og -tab vodrorende vardlpaplrer, gald og
transaKioner i fremmod valute, amorlisering af reakrediddn samt tilag og godtgsrehe vedrsrende
aconloskatleodnlngen m.v.

Grunde og blgninger, produktionsanlag og maskiner samt andre anlag; driftsmateriel og inventar ma-
les til kostpris msd fradrag af akkumulerede af- og nedskivninger. Der afskrives lkke p6 grunde.

Udbytle lra kapitalandels indtagtsfores i dot regnskabsdr, hvor udbyttet deklarores.

Skat af drets resultat

fuets skat, som bestgr af Arets aktuelle skal og Arets forckydning i udskudt skal, indregnes i resultatop-
gorelsen med den del, der kan henfores tl erets resultat, og dlreKe pa egenkapitalen med den del, der
kan henfsres til postering€r direkte pe ogonkapltal€n,

Balancen

Materielle anlBosakttver

Afskrimingsgrurdlagal er kostpris med fradrag af fonrentel restvardi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen orfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tids-
punkt, h\ror aktlvet er klar til at blhrc taget i brug. KoBlprlsen p6 finansbh leassde akliver opgores til
dagsvrrdi eller hvls denne er lavere, nutids\rardien af de fremidige ieasingydelser.

Der foreiages lineare afskrivninger over den forventede brugstid, baserel p6 folgende wrdering af akti-
vemes forventede brugstider:

Rottlgheder...,.....,
Andr€ anbg, drnsmatedel og lnventar .,...,....,...,

Fl0 6r
3-8 ir

Anskaffelser med en kostpris und6r skaftemassige granse for smAanskaffelser indregngs som omkost-
nlnger i resullatopgorelsen I anskaffelsesaret.

Materielle anlagsaktiver nedskrlves til gonlndvindingsvardlen, safremt denne er lavere end den regn-
skabsmessige vardi,

NORDKYST REVISION I/S Side 10 '197711D
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Fortieneste ellet tab ved afhandelse af materielle anlagsaktiver opgores som forskollen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmasslge vardi pA salgstidspunktat. Fortleno-
ste eller tab indregnes i rasullatopgorelsen under afskrivninger,
Tlloodehavender

Tilgodehavender mebs til amorliserel kostpris. Vardien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af
forventede tab.

lgangveronde arbejder m6les til salgspris.

Skvldio skat oq udskudt skat

AkEelh skatteforpligtelsor og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnel skal af
ards gkattepligtigs indkomst roguleret for skal af tidlig€rB ars skattepligtige indkomster saml for betalle
aconloskatter.

Udskudl skat malos 6ftor den balanc€ori€ntorede galdsmetode af mldbrtidige forskelle mellem regn-
skabsmassig og skattomassig vardi af aktiver og forpligtelser. I de lilfalde, for eksempel vedroronde
aktler, hvor opgor€lso af skattevardien kan foretages efler altemative beskatningsregler, mdlos udskudt
skat p6 grundlag af don planlagrte anvendelse af aktivst honhoHsvis afvikling al forpligtelsen.

Udskudte skatteaktlvor, herunder skattevBrdlen af fremforselsberetllget skattemesslgt underskud, mA-
les tll den vBrdi, hvortll akttvel forventss at kunno realiseres, €nten v€d l-}dllgnlng i skat af fremlldlg lnd-
ljenlng eller ved modr€gning i udskudte skatteforpllgtelser lnden forsamme juridiske skatteenhed. Even-
tuello udskudta neltoskaffeaktiver m6los til nettorealisationsvardi.

Udskudt skat males pe grundlag af de skatteregler og 6kattesats6r, der med balancedagens lovgivning
vil v@re galdendo, nAr den udskudle sl€l forventos rdlost som aktuel skat. ,lErdring I udskudt skal som
fslge af andringer I skattesatser lndregnes I .esultatopgorelsen. For lnde\rerende er er anverdt en skat-
tesats p6 25%.

Finanslolle forpligtelser indregnes lEd laneoptagelse til det modtagne prorrenu efter fradrag af alholdte
transaktlonsomkostninger. I de efterfolgende perloder miles flnansielle forpligrtelser til arnortiseret kost-
pris s\rarende til don kapitaliserede vardi vod anvond€lse af den affektive rente, sAledes at for6kell6n
mollem provenuet og den nominelle vardi indregnes i resultatopgorelson ov€r Hneperloden.

Prioritetsgald er seledes malt lil amortiseret kostpris, dsr for kontanflen svarer til lSnets restgBld. For
obligationslAn svarer amortiseret kostpris til en restgeld beregnet som lAnets under

liggende konlantvardl pA lineoptagslsestidspunktet regulerBt med en over afdragstiden forstaget af-
skrivning af En6ts kursregulering pe optagslsestidspunktet.

G@ld i ovrigt er malt fil amortissret kostpris svarende til nominel vardl

Ledelsens forslag til udbytle lndregnes som en forpligtelse under forElag lil udbytte for regnskabsaret.

Side 11 1977',|10
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Resultatooqarelsa for oerMen 1/10 2010 - 30/9 201'1

Note

BRUTTORESULTAT

Personaleomkostninger..................
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anleegsaktiver ...

RESULTAT AF PRIMIER DRIFT

Finansielle omkostninger.............

RESULTAT FgR SKAT

2 Skat af irets resultal

ARETS RESULTAT

Forslag tll resultatdisponedng:

Udbytte lil anpartshaver.....
Overfort tll naste Cr.......................

2009/10

-'183.08S -6.946

-183.089 {.946

231

-810.260 958.490

-810.029 -958.490

-993.118 -s65.436

356.262

-993.118 -609.174

-993'118 -609.174

-993.1 18 -609.174

NORDKYST REVISION YS S'do 12 1977110
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Balance or. 30/9 2011

Aktiver

Note

1 ANLAGSAKNVER

Materielle anlegsakivor:
Grunde og b1gninger........,.

Materielle anlagsaktiver i alt..........................

ANL.IEGSAKTIVER IALT

OMSATNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender:
Deponeringskonti......,..................
Tilgodehaverde moms....................

lilgodehavender I a11.....................

OMSATNINGSAKTIVER I AtT

AKTIVER IALT

2009/10

7.000.000 10.937.540

7.000.000 10.937.540

7.000.000 10.937.540

15'1.875

200.000
819.352

151.875 1.0'1S.352

8.624

151.875 1.027.976

7.151.875 11.965.516

NORDKYST REVISION I/S Side 13 't977110
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Balance pr. 30/9 20,l1

Passiver

Note

EGENKAPITAL:

3 Selskabskapital

Overfart overskud eller tab:
Overfort fra tldligere 5r....................:........................
Overfsrt af irets resuhat...............
Nedskrivning dlrekte p6 egenkapltalen.......,............

Overfort overskud eller tab i alt......,.........................

EGENKAPITAL I 41T..,.....

HENSATTELSER:

Hensattelser til udskudt skat m.

HENSATTELSER IALT

GIELD:

Langftistet gzald i alt

2009/10

''t25.000 125.000

3.017.481
-3.017.481

3.017.41

3.017.481

-1,584.1d2
-993-11S

-1.054.686

-3.631.966 -',!.ffi4.162

-3.506.966 1 .558.319

477.773

477.773

3.893.998 5.284.388

3.893.998 5.284.388

-974.988
-609.174

4

NORDKYST REVISION US Side 14 1977110
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Saldo ultimo......
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Note

Balance or. 2011

Passlver

Korffristet gald:
Kreditinstitutter...
Leverandgrer af varer og tjenesteydelser.............,..
Mellemregnlng vlrksomhedstedelse....,,.....,...,,.,.,,...
Mellemregnlng Moderselskab,...

Kortfristet gald I a|t...,........,..,..,..

173.920
342.U2

5.807.132
440.949

2009110

230.075
4.338.067

76.894

5

6

7

6.764.843 4.645.036

GALD IALT 10.658.841 9.929.424

7.151.875 11.965.516

Pantsatninger
Eventualforpllgtelser
Natstiende parter

NORDKYST REVISION US Slde '15 1977110
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Noter til Srsraoporten

Note 1 Anlaeqsoversiot - fortsat

Anskaffelsessum:
Samlet anskaffelsessum ved Srets begyndelse.....,...,
Nyanskatfelser og forbadringer i ar6ts lob...:...-.....-......,
Afgang i arets lob.

Samlet anskaffelsessum ved drets udgang.,.....-..............

Op og nedskrlvninger:
Samlede op og nedskriv. ved 6rets begyndelse
op-ogn.}dsklvfllngpeaftiEnded6aktiver.................-.
I'rets otr og nedskrt nlnS..... ..................

Samhdo op og nedskriv. ved 6r6ts u@ang...,,............--.....!..,..,-,..-.....

Bogfrrt vardi ved arels udgang

Materielle

Grunde og
bygninger

7.086.025

851.098

7 .937 .123

3.851.5't 5

4.788.638

-937 j23

7;000.000

Note 2 Skatter

Skat af 6rets r€su|tat.,.............
Regulering af udskudt skat ..........
Regulering tidligere ers skat

Skatten er beregnet med 25%.

Note 3 Selskabskaoital

Selskabskapital 1/10 2010..........

Selskabskapital 3019 2011

125.000

125.000

NORDKYST REVISION I/S Slde 16 1977110
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Noter til 6rsraooorlen

Note 5 Pantsatninoer oo sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgald og mellemverende med kreditinstltut er der stillot
sikkerhed i selskabets grunde og bygnlnger.

Note 6 Eventualforoliqtelser m.v.

Der er stillet lAnegarantl over for realkrediflnstitut pi kr. 4.300.000 via Jyske Bank.

Der er lavet rente- og valutaswap pA 5,32% via Jyske Bank pi kr. 995.601 til udlob
29112202e.

Note 7 NertstAende. oarter med bastemmende [ndfl vdelse

Carsten Skaarup
El vagten A/S

Transaktioner med nartstaende Darter

De er lsbende mellemregning ved Carsten Skaarup og EL-vagten A,/S.

Der har varet transaKioner med EL Vagten Ay'S pe markedsmasstge vilkAr.

NORDKYST REVISION I/S Side 17 1977110

Note 4 Langfristet gald

Af prloritetsgalden forfalder kr. 3.700.000 efter 5 6r.
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Side 1 af 3

Bilag 136.
Akut Elvagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 15. marts 2012 12:05 

Til: 'carsten'

Emne: VS: Storebjerg Ejendomme ApS 

Hej Carsten

Som du kan se af nedenstaende har jeg nu overfprt de 299.000 kr. til Nykredit som de bar bedt 
om at blive nedbragt med under garantien.

For at kunne lave lanet pa de ca. 500.000 som vi har talt om mangier jeg fortsat budgetter og 
statusbalancer. Er du ved at have dem klar til mig?

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver

Helsingpr

T +45 89 89 17 73 | F +45 89 89 18 01 
I. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Helsing0r 
CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din okonomi med pa farten - hent Jvske Mobilbank

Fra: Casper Dam Olsen 

Sendt: 15. marts 2012 12:03 

Til: 'Michael Christiansen'

Emne: SV: Storebjerg Ejendomme ApS

Hej igen

Jeg har nu overfprt belpbet. VII du lige bekraefte at vores garanti herefter er frigivet?

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver

Helsingpr

T +45 89 89 17 73 | F +45 89 89 18 01 
I. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Helsingpr 
CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din pkonomi med pa farten - hent Jvske Mobilbank

Fra: Michael Christiansen rmailto:micn(S)nvkredit.dkl

Sendt: 15. marts 2012 09:15

Til: Casper Dam Olsen

Emne: SV: Storebjerg Ejendomme ApS

30-08-2019

690



Side 2 af 3

Hej Casper Bilag 136.
Du skal venligst bruge konto 8117-0701526 med ejendomsnr. 1344714 i reference.

Vil du venligst maile mig en bekraeftelse samme dag du overfprer bel0bet, da det er en samlekonto du 
overfprer til.

Pa forhand tak.

Med venlig hilsen 

Michael Christiansen

Kundechef

Nykredit Erhverv Helsingdr 

Direkte tlf. 44 SS 39 34

Stengade 63 

3000 Helsingdr

Tlf. 44 55 32 65 - Fax 44 55 32 66

Besdg os p3 internettet: http://www.nvkredit.dk

Fra: Casper Dam Olsen rmailto:CASPER-DAM@ivskebank.dkl

Sendt: 14. marts 2012 12:09

Til: Michael Christiansen

Emne: SV: Storebjerg Ejendomme ApS

Hej Michael

leg overfprer pengene til jer i dag. Hvilket kontonummer skal jeg overfpre dem til?

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver

Helsingpr

T +45 89 89 17 73 | F +45 89 89 18 01 
I. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Heising0r 
CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din dkonomi med pi farten - hent Jvske Mobilbank

30-08-2019
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Side 3 af 3

Bilag 136.
Fra: Michael Christiansen rmailto:micn(Sinvkredit.dkl 

Sendt: 4. ianuar 2012 10:48 

Til: Casper Dam Olsen 

Cc: 'elvagten@elvagten.dk'

Emne: Storebjerg Ejendomme ApS

Hej Casper

I forbindelse med tidliqere stillet qaranti kr. 4.300.000 har vi vaeret ude og besigtige ejendommen og 
indhentet lejekontrakter pa ejendommen.

Udfra nuvaerende vurdering af ejendommen, skal lanet nedbringes til kr. 3.612.000 svarende til en 
indbetaling pt. pa kr. 299.000. ----------------------------------------------

Vi ser frem til at hpre fra Jer.

Med venlig hilsen 

Michael Christiansen

Kundechef

Nykredit Erhverv Helsingdr 

Direkte tlf. 44 55 39 34

Stengade 63 

3000 Helsingdr

Tlf. 44 55 32 65 - Fax 44 55 32 66

Besdg os pa internettet: http://www.nykredit.dk

30-08-2019
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Side 1 af 1
arsten Storbjerg Skaarup07056

** AMBULANTNOTAT ** 21 03 2012 kl. 17 48

Bilag 145.Afsender:
200031A
HOSPITALERNE I NORDS3/RLAND 
HI NEUROLOGISK AFD., AMB.

21-03-201208 42 
09:30

Fflrste ambulantbesdg: 26 01 2010 kl. 
Seneste ambulantbesdg: 20 02 2012 kl.
Aktionsdiagnose:
A DI691 Senfdlge efter tidligere hjerneblddning

Andre diagnoser og behandlinger:
DI691 Sequelae haemorrhagiae cerebri

EPIKRISE:
Fremdeles anfaldsfri.
Har siden sidst haft korte perioder med kraftig hovedpine. 
Desuden bemaerket tiltagende tenders til sSkaldte hvide fingre, 
medbringer billeder af disse p3 sin smartphone, hvor der ses 
klassisk farvekombination (bl3, hvid, r0d).
Fremviser haenderne, hvor der ses typiske "splinters" proksimalt 
hhv. helt distalt under ve. 2. og 3. fingers negl.
Har i flere 3r ikke arbejdet med vibrerende handvarkt0j.
Sp0rger om mulighed for medicinreduktion. Har kun haft et sikker 
epileptisk anfald.
Fors0gsvis dim.
Informeres om tegn p§ natlige anfald.
I s3fald b0r pt. genoptage tidligere dosering p3 Keppra 250 mg x 2. 
Informeres om, at hovedpineanfald sSvel som tilb0jelighed til 
hvide fingre nu ogs5 med tegn p3 sm3 blodpropper under neglene kan 
vaere tegn p3 0get stress af forskellig Srsag.
Pt. har fSet afslag p3 ans0gning om flexjob.
Mener, at han godt kan passe sit tidligere arbejde i et par timer 
dagligt, overvejer at f3 en compagnion i firmaet.
Udbeder sig kopi af journalen, intet til hinder herfor.

kopi af de sidste 3 kontinuationer 
sendt til pt. 
ny tid om 7 mdr.

Sebastian Soyka/cmn 
Afdelingslaege

Keppra 250 mg mane

rp.

rp.

uegerne Annette "eyer/Helle Winding
Udskrevet d. 10.12.18
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BILAG 67

LUISIDGREISISAkut Elvagten

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]
Sendt: 26. april 2012 11:00
Tfl: 'Michael Christiansen1
Cc: 'Elvagten A/S’; ’Peter Sarensen'
Emne: Bybjergvej 45, 3060 - Storbjerg Ejendomme ApS

Hej Michael

Som du ved er det meningen af Carsten saelger den ubebyggede grund, Bybjergvej 45, tilbage 
til Helsingar Kommune. Det har vaeret til behandiing i 0konomiudvalget, der har anbefalet 
byradet at godkende tilbagekobet, sa jeg antager at det kommer pa plads indenfor en 
overskuelig fremtid.

I den forbindelse skal jeg have dig til at bekraefte at I sletter den ejendom fra jeres pant. Vi har 
tidligere snakket om at det Ian I har ydet alene er pa baggrund af vurdering af Bybjergvej 43, 
men jeres pant omfatter abenbart ogsa Bybjergvej 45 kan jeg se af tingbogen. Det er vist et 
levn fra fpr den blev splittet op i 2 matrikler, taenker jeg.

Lad mig hpre fra dig, og du ma bare ringe hvis det ikke giver mening det jeg skriver©

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver
Helsingpr

T --45 J9 89 17 73 | F -F4J 89 l" IS 0i 
I. L. Tv&fesvej 7 | DK-S000 I ielsifigsr 
CVr.-nr. 17 61 66 17

O ivsxi s^wk

T^g din gkcncmi mcd p2 fjrt^n henl Jvske Mobilbank

10-12-2018
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BILAG 68

Akut Elvagten LUNDCRENS

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 15. juni 2012 15:47

Til: 'Elvagten A/S'

Emne: VS: Opfalgning

Prioritet: H0j

Venlig hilsen

Casper CsjTi Oise:;

Erhvervsradgiver

Helsing0r

T :-45 S9 17 79 1 F :^5 89 69 18 01 

>. •!.. TveJcovcj 7 j Di;-3000 Heteing^r 

CVR-nr. 17 61 C*0 17

0 BAMK

Ti-.j ciln incti f-§ hcnc 3vske Mobil bank

Fra: Casper Dam Olsen 

Sendt: 15. juni 2012 15:43 

Til: 'carsten'

Cc: 'Peter Sprensen'

Emne: Opfplgning 

Prioritet: Hpj

Hej Carsten

Som aftalt skal jeg bede dig om at tage action pa fplgende:

1. Fa Helsingpr Kommune til at lave overdragelsesaftale klar og sa fa det underskrevet, sa 

vi ved hvornar pengene kommer
2. Fa accept fra Nykredit om at de vil slette pantet i grunden pa trods af at provenuet gar 

til Jyske Bank

3. Statusbalance pr. 31.3.2012

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen

Erhvervsradgiver

Helsingpr

T +45 GO b9 17 73 | F 45 89 89 1C 01 

I. L. Tvede-.vr:j 7 | CK-3000 Helsing )r 

CVF-nr. i7 61 65 17

o m**
Tan dir, ‘3Ko, onr.i ned pS larcer, hunt Jvske Mobilbank

10-12-2018

695



Side 1 af 1

BILAG 52

Akut Elvagten LUNDGRENS

Fra: Thomas Hansen [trr.sh@nykredit,dk]

Sendt: 29. august 2012 *>0 24 

Til: 'Akut Elvagten'

Emne: SV: Personlig mail til Thomas vedr. I£n 057325437 1344714 ? kan jeg virklig nu kun ISne 
2.500.000 kr

Hej Carsten

Som naevnt pr. teiefon kan jeg oplyse fplgende:

At optage Ian i Nykredit er det kunden selv der vaelger hvornar dette skal hjemtages.

Nar vi modtager oplysninger og underskrevet lanedokumenter udbetaler Nykredit lanet jf. den instruks der 
er modtaget

Med venlig hilsen 

Thomas Hansen

Thomas Hrmsen
Ci'hvcrvsrad^iv^r

Nyk.-eaU Direkte'"’’

D. -kt. tlf. 44 55 65 44

IMykreck Direkte1^

Fredorikskcy 4 - I7C0 K- bentiavn V 
Tlf. 76 10 90 00

B’iSi;. i os pj http://www.nvkredit.dk
Tlime’d dig t.l Nykrc-dics nyhcdssorvico Oti http;//www.nvkredit.dk/nvhedsservice

08-12-2018
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Akut Elvagten
Bialg 138

Fra: Jeppe Buhl Rasmussen [jra11@helsingor.dk]
Sendt: 3. december 2012 08:51 i
Til: 'Akut Elvagten'; 'peter_soerensen@ofir.dk'
Emne: SV: Venligst jeg kan ikke se at tilbageskodning er skeet i folge aftale og belutning i byr^det: 

tilbage skodning af bybjergvej 45 3060 espergaerde tom grund

Hej Peter og Carsten

Jeg har nu lagt skode til underskrift i den elektroniske tingbog under cvr. Nr. 27374476.

Jeppe Buhl Rasmussen

Juridisk konsulent
Helsingpr Kommune
Center for Politik og Organisation
Politisk Service
Stengade 59
3000 Helsingor

Tlf.: (49 28) 20 60 
E-mail: irall@helsinQor.dk 
www.helsinaor.dk

Fra: Akut Elvagten [mailto:elvagten@elvagten.dk]
Sendt: 2. december 2012 13:30
Til: Jeppe Buhl Rasmussen; peter_soerensen@ofir.dk
Cc: 'Akut Elvagten'
Emne: Venligst jeg kan ikke se at tilbageskpdning er skeet i fplge aftale og belutning i byrSdet: tilbage 
skpdning af bybjergvej 45 3060 espergaerde tom grund

Hej Jesper Rasmussen 
Helsingor kommune

Jeg skal venligst foresporger om grunden Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde
er blevet skodet tilbage skodet til Helsingor Kommune i foler aftale og beslutning i byradet vist maj eller juni,

venligst

Carsten Storbjerg 
Sovej 5, 3100 Hornbaek

Jeg skal venligst oplyse at ejendommens selskabs navn er aendret fra 
Storbjerg ejendomme ApS til Storbjerg erhverv ApS

KUN NAVN ER /ENDRET 
Post stadig til 
Peter Sorensen
Lindevangsvej 33. 2950 Vedbaek 
+45 22 22 77 13

Og hvis kopi sd kun til min adr,
Carsten Storbjerg Skaarup.
Sovej 5. 3100 Hornbaek 
+45 40 33 34 00

08-02-2016
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Bilag 138.

Side 2 af 4

f

Fra: Jeppe Buhl Rasmussen rmaNtonrallQihelsinqor.dkl 
Sendt: 9. august 2012 07:50 
Til: 'peter_soerensen@ofir.dk'
Cc: 'Elvagten Administration'
Emne: SV: tilbage skodning af bybjergvej 45 3060 espergaerde tom grund

Hej Peter

Forinden der kan ske tinglysning af skode hos Tinglysningsretten, skal El-Vagten registrere de 
tegningsberettigede hos Tinglysningsretten.

Det sker ved oprettelse i underskriftsdatabasen, jf. vejledningen i det fprste vedhaeftede 
dokument. Blanketten er det andet vedhaeftede dokument, som skal udfyldes og sendes til 
Tinglysningsretten.

Nar Carsten Storbjerg er registreret som underskriftsberettiget, vil jeg kunne lyse skpde pa 
ejendommen.

Carsten har tidligere overfor mig meddelt, at han foretraekker at give Helsingpr Kommune 
fuldmagt til at underskrive for sig i tingbogen, hvorfor der skal udfaerdiges en fuldmagtsblanket. 
Dette skal jeg nok foretage, nar vi kommer dertil.

Det kan i den sammenhaeng bemaerkes, at kommunens underskrift pa skodet som fuldmaegtig 
udelukkende kan ske ved efterfdlgende fuldmagt, da der er tale om at disponere til fordel for 
sig selv; under naervaerende sag salg til kommunen.

Med venlig hilsen

Jeppe Buhl Rasmussen

Juridisk konsulent
Helsinggr Kommune
Center for Politik og Organisation
Politisk Service
Stengade 59
3000 Helsingdr

Tlf.: (49 28) 20 60 
E-mail: irall@helsinQor.dk 
www.helsinqor.dk

Fra: Peter Sorensen fmailto:peter@elvaqten.dk1
Sendt: 8. august 2012 18:18 
Til: Jeppe Buhl Rasmussen 
Cc: Elvagten Administration
Emne: fw: tilbage skodning af bybjergvej 45 3060 espergaerde tom grund 

Hej Jeppe.

Meddel mig venligst, hvornar tilbageskodning til kommunen vil ske.

Med venlig hilsen,

Peter Sorensen.
Tlf: 45 89 22 61

Fra: "Elvagten Administration" <elvaqten@elvaqten.dk>

Side 2 af 4.
08-02-2016
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Sendt: 18. marts 2012 13:36 Bilag 138.
Til: iralKaihelsinqor.dk
Emne: tilbage skqdning af bybjergvej 45 3060 espergaerde tom grund 

Hej Jeppe t

tak for din mail,

Ja tak du ma meget gerne lave skodeskrivning pa grunden for mig.

jeg havde habet pa at jeg fik lidt mere for de fprste 2000 m2.
pengene kommer alligevel tilbage til kommune kassen, i form af
ejendomsskatten

Er det muligt det kan modregnes skyldige ejendomsskatter for evt. udbetaling,
Da jeg har vaeret ude af spillet laenge grundet min Sygdom og kom i klemme med den 52 
ugers regel i forbindelse sygdom,
sa har det haitet for mig, med okonomi siden. og ejendomsskatten er ikke blevet 
betalt.

med hensyn til grunden. mangier der parkering pladser til dem der bruger fodboldbanen for 
enden af blybjergvej
de holder tit belt op til stikvejen ind til nr. 35
sa kunne man ikke lave parkering. pa en del af grunden til dem.

Side3 af 4

Venlist Carsten Storbjerg

Sovej 5 3100 Hornbaek 
40333400

Kaere Carsten

Indledningsvist skal jeg oplyse, at jeg har modtaget sagen vedrorende din henvendelse om 
kommunens eventuelle tilbagekob af ovennaevnte grund.

Jeg skal beklage, at du ikke har modtaget besvarelse herom tidligere.

Helsingor Kommune vil muligvis vaere interesseret i at kobe den del af grunden tilbage, der ikke 
er bebygget.

Det kan oplyses, at sag herom skal forelaegges Byradet. Jeg vil sorge for at forelaegge sagen for 
dem. Mine bemaerkninger fremsaettes derfor med forbehold for godkendelse derfra.

Jeg har modtaget dit seneste brev af 11. marts 2012, hvor du har oplyst, at der er udfort 
jordbundsundersogelse af en del af grunden.

Ved min forelaeggelse for Byradet, vil jeg sporge, om man er interesseret i at kobe denne 
undersogelse i forbindelse med tilbagekob af grunden.

08-02-2016
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Bilag 138
Det kan bemaerkes, at prisen for grunden ved dit kpb af denne var differentieret, saledes at de 
fprste 2.000 m2 kostede 275 kr. pr. m2, og derudover 200 kr. pr. m2.

Helsingpr Kommune bar ikke tidligere kpbt en del af en grund tilbage i en tilsvarende situation, 
men da der er sket udstykning af den oprindelige grund, er det min vurdering, at 
tilbagekobsprisen bpr vaere 200 kr. pr. m2.

Derudover kan bemaerkes, at det af tilbagekpbsklausulen fremgar, at tilbageskpdningen skal 
vaere uden udgifter for Helsingor Kommune, dvs. at tinglysningsafgift m.v. skal afholdes af 
grundejeren.

Jeg kan tilbyde at foretage skpdeskrivning uden betaling herfor, safremt du matte pnske dette.
Der skal dog fortsat betales tinglysningsafgift.

Med venlig hilsen

Jeppe Buhl Rasmussen

Juridisk konsulent
Helsinger Kommune
Center for Politik og Organisation
Politisk Service
Stengade 59
3000 Helsingor

Tlf.: (49 28) 20 60 
E-mail: irall@helsinqor.dk 
www.helsinqor.dk

Vi gor opmaerksom p3, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en fejltagelse 

modtager e-mailen, beder vi Dem venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen.

Samtidig beder vi Dem slette e-mailen i Deres system uden at videresende eller kopiere den.

Vi gor opmaerksom pa, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en 
fejltagelse modtager e-mailen, beder vi Dem venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar- 
funktionen. Samtidig beder vi Dem slette e-mailen i Deres system uden at videresende eller kopiere 
den.
Vi gor opmaerksom pa, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en 
fejltagelse modtager e-mailen, beder vi Dem venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar- 
funktionen. Samtidig beder vi Dem slette e-mailen i Deres system uden at videresende eller kopiere 
den.

Side 4 af 4
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Storbjerg Erhverv ApS

Bybjergvej 43B 1
3060 Espergaerde

CVR-nr. 27 37 4476

Arsrapport
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Fremlagt og godkendt pa se ordinere generallorsamling, den
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702



703



lndhold

side

LedelsespStegning

DenuafhengigerevIsorspitegning.-'...'....''.''.,.....'.

LedelsesberelninS .........................

Anvendt regnskabspraksis......,,....

Rssultalopgorelse

Balance, ak1iver................

Balance, passiver.....,......,

Noter til 5rsrapporten........,....,.......

4

5

6-7
I

9-1{
12

13

14-15

16.17

NORDKYST REVISION I/S Sida 3 1977't20

704



Selskabet:

Formdl:

Direktion

Revision

Selskabsoolvsninoer

Storbjerg Erhverv ApS
Bybjergvej 43 B 1

3060 Espergarde

CVR-nr.:
Stinel:
Hjemsted:
Regnskabsdr:

27 37 44 76
3. oktober 2003
Helsingor
1/10 - 30/9

At udsve handel, med ejendomme og udlejning m.v.

Carsten Skaarup

NORDKYST REVISION I/S
REGISTREREI REVISIONSNTEBESSET'ISX^A

Ostergade 20
3200 Helsinge

NOROKYST REVISION I/S Side 4 1977120
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LedelsesoAteoninq

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt 6rsrapporten for 20111'12 for Storbjerg Er-
hverv ApS.

Arsrapporten er aflagt i overensst€mmelse med irsregnskabsloven samt yderligere krav i ved-
tegter eller aftaler. Vi anser den valgte r€gnskabspraksis for hensigtsrneessig, sAledes at 6rs-
rapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansiello slilllng samt re-
stlltat.

Arvapporten indstllles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingor, den 13. 2013

Direklion:

NORDKYST REVISION US Side 5 1977120
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Den uafha ioe revisors odteonino oi rsreonskabet

Til kapitalejerne i: Storbjerg Erhverv ApS

Pitegning pe arsregnskabet
Vi har revideret drsregnskabet for Storbjerg Erhverv ApS for regnskabsdrel 1l1O 2011 -
30lS 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter.
Arsregnskabet udarbejdes efler drsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbojdelsen af et irsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med irsregnskabsloven, Ledelsen har endvidere ansvarel for den in-
terne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbeide et ersregnskab uden va-
sentlig fejlinfgrmalion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 6rsregnskabet pi grundlag a, vores revisi-
on. Vi har udforl revlsionen i overensstemmelse med internalionale standarder om revision
og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kaver, at vi overholder etiske krav
samt planl@gger og udforer revisionen for at opn6 hoi grad at sikkerhed for, om Arvegn-
skabet er uden vasentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob
og oplysninger i Arsregnskabet. De valgle revisionshandlinger afhanger at revisors vurde-
ring, herunder vurdering af risici for vesentlig fejlinformation i irsregnskabel, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern konlrol,
der er relevanl tor virksomhedens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et relvisende
billede. Formilel hermed er at udforme revis'bnshandlinger, der er passende efter om-
standighederne, men ikke at udtrykke en konklusbh om etfektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatler endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den
samlede praes€ntation af irsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er lilstrakkeligt og egnel som
grundlag for vores konklusion.

Revisionen har givet anledning til folbehold og supplerede oplysninger

Der er stor usikkerhed om vardien af avnge tilgodehavendar pA kr. 836.036, hvorfor der
tages lorbehold for dette.

NORDKYST REVISION I/S 1977120

Forbehold
Det har ikke veret muligt afstemme lllgodehavende ved SI(AT. hvorfor vi tager forbehold
herfor.

Side 6
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Den uafhanqiqe revisors p{t€oninq pe arsreonskabet

Konklusion
Det er vores opfatt€lse, at arsregnskabet bortsot for forbeholdel giver et retvisende bitlede
af selskabets ahiver, passiver og finansielle stilling pr. 3019 2012 samt af resultatet af sel-
skabets akliviteler for regnskabsaret 1110 2011 - 3Ol9 2012 i overensslemmelsa med drs-
regnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrsrende forhold I regnskabet
Uden at modificere vores konklus'xcn henleder vi opmarksomhedon pA note 6 i regnska-
bet, hvoraf fremgAr, al selskabel har tabt eg€nkapitalen d. 30/9 2012, og at selskabels{or-
pligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver. Disse forhold sammon m6d de i no-
te 6 avrige navnt€ forhold indikerer, at der er en vasentlig usikkerhed, der kan rejse be-
tydelig tvivl om selskabets mulighed for at forts@tte driften.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til Arsregnskabsloven gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke fore-
taget yderligirre handlinger i tlllag tit den udforte revision af 6rsregnskabet. Det er pi den-
ne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningsn er i overensstem-
melse med irsregnskabet.

Helsinge, den 13. marts 2013

NORDKY T REVISION I/S
EMISKAS

sJo berg
r, paftner

NORDKYST REVISION US Side 7 1977120
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Ledelsesberetnina

Hovedaktivitet

Selskabet har en udlejningsejendom og net i 2011112 udvidet aktiviteten med el-arbe.ide.

Udviklinq i aktiviteten oo skonomiske forhold

Selskabet har haft en posiliv drift i 201 1i 12 og forventer at dette forlsetter i 2012113.
Selskabet har dog tabt egenkapitalen, men det forventes, at den Uiver reelableret i lobet af en
kort drrakke.

Beqivenheder efter reonskabsarets afslutnino

Der er ikke skel nog6t efter regnskabsareb afslutning.

NOROKYST REVISION US Side I 1977't20
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Anvendt r kabspraksis

Arsrapporten for Storbjerg Erhverv ApS for 2011112 er aflagt i overensstemmelse med arsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indreqnino oo m6lino

I henhold til Srsregnskabslovens S32, stk. 1 begynder resultalopgorelsen med posten Bruttofor-
tjeneste. Posten Bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsatningen mEd fradrag af varefor-
brug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtagter.

I resultatopgorelsen indr€nes indtegter i takt med, de indtienes, herunder indregnes varQire-
guleringer af finansiell€ aktiver og forplQtelser. I resultatopgorelsen indregnes alle omkostnin-
ger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes ibalancen, nir del er sandsynligt, al fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets v@rdi kan miles pllideligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser ibalancen,
nar det er sandsynligt, at fremtidige skonomiske fordele vil fragi selskabet, og forpligtelsens
vardi kan mAles pAlideligt.

Ved farste indregning males akliver og forpligtelser til kostpris. E{terfolgende miles aktiver og
forpligtelser som beskrevet nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser meles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over lsbeliden. Amortiseret kostpris opgorgs som oprindelig koslpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tlllag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt belsb.

Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden drs-
rapporten afleegges, og som be- eller alkraefter forhold, der eksislerede pA balancedagen,

ResultaloDo6relsen

Resultatopgorelsen er artsopdelt.

lndteotskriterium

Andre driftsindtaoter oo -omkostninoer

Andre driftsindt.egter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundar karakter ifor-
hold til selskabets hovedaktivitet.

NORDKYST REVISION I/S Side I 1977120

Selskabets nettoomsatning er indregnet med faktureringsprincippet som indtaglsgrundlag.
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Andre eksterne omkostninger omfatler omkostninger til distiibution, salg, reklame, administrati-
on, lokaler, tab pd debitorer, operalionelle l6asingomkostninger m.v.

Andre eksleme omkostninoer

Rettigheder.......
Andre anleg, driftsmaterisl og inventar

Finansielle indtaoter oo om ostninqer

Finansielle indtagter og.omkostninger indregnes I resultatopgorelsen med de belsb, der vedrs-
rer regnskabsAret. Finansielle poster omfatter ronteindtagter og -omkoslninger, finansielle om-
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrorende
verdipapirer, gald og transaklioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditl6n samt tillag
og godtgorelse vedrsrende acontoskatteordningen m,v.

Udbytte fra kapitalandele indtagtsfores i det regnskabsar, hvor udbyttet deklareres.

Skat af Srets resultat

Balancen

Materielle anlaqsakliver

Grunde og bygninger, produktionsanlag og maskiner samt andre anl€g, driftsmateriel og in-
ventar miles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke
pi grunde.

Afskrivningsgrundlagel er kostpris med fradrag af forventet restvardi efter afslutlet brugstid

Kostprisen omfatter anskaflelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen pa finansielt leasede aktiver
opgores lil dagsvardi eiler hvis denne er lavere. nulidsvardien af de fremtidige leasingydelser,

Der foretages lineare afskrivninger over den forventede brugstid, baseret pA folgende vurde-
ring al aktivernes forventede brugstider:

5-10 ir
3-8 Ar

NORDKYST REVISION I/S Side 10 't977120

Anvendt reonskabsoraksis

Arets skat, som bestir af arets aktuelle skat og lrels forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgorelsen med den del, der kan henfgres lil erels resultal, og direkte pd egenkapitalen
med den del, der kan henfores til posteringer direkte p5 egenkapitalen.

Anskaffelser med €n kostpris under skattemassige grense lor smAanskaflelser indregnes som
omkostninger i resultatopgorelsen i anskaffelsesaret.
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Materielle anlagsaktivel nedskrives til genindvindingsverdien, sAfremt denne er lavere end den
regnskabsmessige v@rdi.

Forljeneste eller tab ved afhandelse af materielle anlegsaktiver opgsres som forskellen mel-
lem salgspris med fradrag af salgsomkostnlnger og den regnskabsmessige vardi pA salgstids-
punklet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgorelsen under afskrivninger.
Tiloodehavender

Tilgodehavender meles lil amortiseret kostpris. Verdien reduceres med nedskrivning til imode-
gAelse af forventede tab.

lgangverende arbejder miles til salgspris.

Skvldio skat oq udskudt skat

Aktuelle skatteforpligielser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af arats skattepligtige indkomsl reguleret for skat af tidligere drs skattepliglige indkomster
samt for betalte acontoskalter.

Udskudt skal m6les efter den balanceorientorede g@ldsmelode af midlertidige forskelle mdlem
regnskabsmassig og skattemassig vardi af aktiver og forpligtelser. I de tllfelde, for eksempel
yedrorende aktier, hvor opgorelse af skatlevardien kan foretages efter alternative beskatnings-
regler, males udskudl skal pi grundlag af don planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis af-
vikling af forpllgtelsen,

Udskudte skatteakliver, herunder skattevardisn af fremfsrselsberettlget skattemassigt under-
skud, m6les til den vardi, hvortil aklivet forventes al kunne realiseres, enten ved udl(1ning i skat
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri-
diske skatteenhed. Evenluelle udskudte nettoskalteaktiver mAles til nettorealisationsvardi.

Udskudt skat mdles pi grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancodagens
lovgivning vil vare geldende, nAr den udskudle skat forventes udlost som aktuel skat. Andring
i udskudt skat som folge af andringer i skattesatser indregnes i resultalopgoralsen. For inde-
varende ir er anvendt en skattesats pa 25ol0.

Gald iqtelsor

Finansielle forpligtelser indregnes ved lSneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkoslninger. I de efterfolgende perioder m6les finansielle forpligtelser til
amortiserel kostpris svarende til den kapitaliserede vardi ved anvendelse af den eflektive rente,
sAledes at forskellen mellem provenuet og den nominelle vaerdi indregnes I resultalopgsrelsen
over lSneperioden.

NORDKYST REVISION I/S Side 11 1977120
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Anvendt reqnskabsoraksis

Prioritetsgeld er siledes mall til amortiseret kostpris, der for kontantlSn svarer til lenots rest-
geld. For oblfuTations16n svarer amortiseret kostpris lil en restgald beregnet som lanets urder
liggende kontantverdi pa laneoptagolsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden Ioreta-
get afskrivning af lAnets kursregulering pa optagelsestidspunktet.

Geld i ovrigt er m6ll til amortiseret kostpris svarende lil nominel vardi.

Ledelsens forslag til udbytte indr€gnes som 6n forpligtelse under forslag til udbytte for regn-
skabsAret.

NORDKYSI REVISION US Side 12 197 7120
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Resultatoooorelse for oerioden 1l1O 2012 - 30i9 20

BRUTTOFORTJENESTE

Personaleomkostninger.....-.........
Af- og nedskrivninger al immaterielle og materielle
anlagsakliver ....

RESULTAT AF PRIMER DRIFT

12

Nole

Finansielle omkostninger.....

RESULTAT FOR SKAT

2 Skat ai 6rets resultat

ARETS RESULTAT

Forslag til resultaldisponering:

Udbytle til anpartshaver,.....
Overlort til neeste 6r.............

2010111

808.749 -183.089

808.749 -183.089

00

o

0 0

0
-387.838

23'l
-810.260

-387.838 -810.029

420.911 -993.118

420.911 -993.1 18

00

0
420.911

0

-993.'.|18

420.911 -993.118

NORDKYST REVISION US Side 13 1977120
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Aktiver

Note

1 ANLAGSAKTIVER:

Materielle anlagsaktivec
Grunde og bygninger....................

Materielle anlagsaktiver i alt

ANLIEGSAKTIVER IALT

OMSIETNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender:
Tilgodehavende sa19................ ....

Tilgodehavende andre.................
Tilgodehavende ovrige
Tilgodehavende moms.

Tilgodehavender i alt...

Likvide beholdninger

OMSIETNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER IALT

2010t11

7.000.000 7.000.000

7.000.000 7.000.000

7.000.000 7.000.000

?43.1?4
46.600

836.036
21.718

1.147 .478 151 .875

32.088

1 .1 79.566 151 .875

8.179.s66 7.151.875

0

0
0

8751

0

NORDKYST REVISTON I/S Sade 14 1977120
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Balance or. 30/9 2012

Passiver

2010t11

EGENKAPITAL:

125.000 125.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre ver-
dis metode:
Saldo primo........

Arets op- og nedskrivning .

Saldo ultimo.......

Overfarl overskud eller tab:
Overfort fra tidligere er................-

Overfsrt af irets .esultat...............
Nedskrivning direkte pd egenkapitalen ....

Overfsrl overskud eller tab i a|t.............,..................

EGENKAPITAL IALT

HENSIETTELSER:

Hensettelser til udskudt skat m.v

HENSATTELSER I ALT

GlELD;

Langfristet gald:
Prioritetsgeld.....

Langfristel gald i alt ...........

0

0

3.017.4A1
-3.O17.481

0

-3.631.366

420.911
0

-1.584.162
-993.'118

-1.054.686

-3.21 1.055 -3.631.966

-3.086.055 -3.506.966

0

0

3.408.763 3.893.998

0

0

3.408.763 3.893.998

NORDKYST REVISION VS Side'15 197 7',t20
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Note

Balaace ot. 2012

Passiver

Kottkistot gald:
Kreditinstitutter...
Leverandorer af varer og tjenesteydelser................
Deposilum..........
Mellemregning virksomhedsledelse...,.,......,.......,....
Mellemregning Moderselskab.....
Ovrigt gald

459.110

24.525
0

0
7.373.223

2010111

173.920

342.842
0

5.807.132
440.949

0

Kortfristet gald i a1t....,....,........... .. 7.856.858 6.764.843

GALD I 41T...... 11.265.621 10.658.841

8.'1 79.566 7.151.875

Eventuallorpligtelser
Regnskabsmassige og skonomiske forhold6

NORDKYST REVISION I/S Side 16 1977120
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Note 1 Anleosoversiot - fortsat

Anskaffelsessum:
Samlet anskaflelsessum ved irets bBgyndelse.........-......,
Nyanskaffolser og forbedrirEer i arBts lob
Afgang i 6iets lob.

Samlel anskaffelsessum ved erets udgang..........-..........

Op- og nedst ivningsr
Sanrlede op- og nedskriv. ved arets begyndelse
Op- o9 nedskriwting pe afhandsde ak|iver.........,,-....,...
Arels op- og nedskrivning.....

Samlede op og nedskriv. ved irels udgaog.....-.........-..

Bogfort vardi ved erets udgang....,.....

Note 2 Skatler

Note 3

Materielle

Grunde og
bygninger

7.937.123
0
0

7.937.123

0

-93 17 ?3

-937 .123

7.000.000

Regulering al udskudt skat
Regulering tidligere ars skal

Skatten er beregnet med 25%.

Selskabskaoital

Selskabskapital 1l10 2011

Selskabskapital 3Ol9 2012

0
0
0

0

125.000

125.000

NOROKYST REVISION US Side 17 1977120

Noter til arsraooorlen

I

I

718



Noter til Srsraooorten

Note 4 Pants€tninger oo sikkerhedsstillelser

Til sikk€rhed for prioritetsgald og mellemvarende med kreditinstilut er der stillet
sikkerhed i selskabets grunde og bygninger,

Der er virksomhedspant overfor Jyske Bank pd kr. 500.000 med sikkerhed isimple
fordringer, lagerbeholding, driftsmateriel, biler samt lmmaterielle rettigheder.

Note 5 Eventualfomliotelser m.v.

Der er stillel linegaranti over for realkr€ditinslitut pA k. 4.300.000 via Jyske Bank.

Der er lavet renle- og valutaswap via Jyske Bank pA kr. 1.198.469 lil vdlob 29112
2028.

Note 6 Reonskabsmassiqe oq skonomiske forhold

Selskabet har labt hele sin egenkapital, men lorvenler al have et positivt resultat
fremover, der reetablerer egenkapitalen,

Det forventes, at der er likviditet til den fortsalte drift og der er lobende konlakt til
bank og kreditgivere.

NORDKYST REVISION I/S Side 18 1977120
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Jens Jorgen Damberg

OSTERGADE 20 . 32OO HELSINGT
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1/7- &>t£

SK0DE

icJIHNDOIVl:

Adresse:

Landsejerlav:

Matrikelnummer:

SAELGER/OVERDRAGER:

CVR:

Saelgerandel:

K0B-HR/ERHVERVER:

CVR:

K0berandel:

Bybjergvej 45 

3060 Espergeerde 

M0rdrup By, Mardrup 

0001ar

STORBJERG ERHVERV ApS 

Bybjergvej 43B 

3060 Espergaerde 

27374476 

1/1

HELSING0R KOMMUNE 

Stengade 59 

3000 Helsingar 

64502018 

1/1

BILAG 72

L U N

EJE&DQMSKATEGORI:

Enfamiliesejendom

TYPE At HANDEL:

Parterne opiyser, at der forefigger en almindelig fri handel.

DATG FOR OVERTAGELSE:

01.07.2012

DATO FOR K0BSAFTALE:

02.05.2012

K0BESUiVi:

Kontant kebssum: 1.494.400 DKK

Kpbesummen omfatter bel0b til

arv/gave: 0 DKK

Kobesummen omfatter

overtagne restancer af skatter

og afgifter eller af andre

ydelser.: 0 DKK

K0besummen omfatter

servitutter, tinglyst pa det

14.03.2013 14:37:19 Side 1 af 3
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k0bte, der kan forlanges afl0st

af en pengeydelse: 0 DKK

Kobesummen omfatter belab tif

anlaegsbidrag til vej mv., der er

forfaldent til betaling pa

tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK

Kobesum i alt: 1.494.400 DKK

r‘0LGENDE SERVITUTTER 

RESPEKTERES:

Servitutter tinglyst til og med 05.12.2006 respekteres.

EFKL/ERINGER:

Sommerhuserklaering Erhververen erkl^rer under 

strafansvar, at ejendommen skal anvendes i et 

erhvervsejemed, der ikke er omfattet af lov om sommerhuse 

og campering. Erhvervs0jemedet er saerskilt angivet. 

Erhvervs0jemed 

Kab med videresalg for 0je.

Medet/Siaende amn&id&raplysrimgsr underskr/ves alone af

ANiVsELDER:
HELSING0R KOMMUNE 

Stengade 59 

3000 Helsing0r

CVR: 64502018

Kontaktoplysninger: Jeppe Buhl Rasmussen, Stengade 59, 3000 Helsingar

49282060

jra11@helsingor.dk

Anmelders sagsnummer: 12/7967

SENDES OGSA TiL:

E-post: tinglysning@helsingor.dk

Sagsreference:

TS^GLYS^INGSAFGIFT:

Afgift: 20.300 DKK

Afgiftspligtigt beleb: 3.138.200 DKK

14.03.2013 14:37:19 Side 2 af 3
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STORKUNDENUMMER:

64502018

Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.

RESULTAT AF 

TINGLYSNING

EJENDOM:

Adresse:

Landsejerlav:

Matrikelnummer:

Bybjergvej 45 

3060 Espergaerde 

M0rdrup By, Mordrup 

000lar

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

11.03.2013 11:43:14

OATO/L0BEWUiVIMER:

ANM^cRKNINGER:

Dato/labenummer

Prioritet:

Dokumenttype:

Hovedstol:

Kreditor:

Dato/ldbenummer:

Prioritet:

Dokumenttype:

Hovedstol:

Kreditor:

11.03.2013-1004350817

22.05.2009- 10218-13

5

Realkreditpantebrev 

4.300.000 DKK 

Nykredit Realkredit A/S

22.05.2009- 10219-13

6
Ejerpantebrev 

2.000.000 DKK 

AAB-Elvagten 1 ApS

14.03.2013 14:37:19 Side 3 af 3
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05/09,13

'rrul
t as besl€d - 6l!.glsdk - 9rart6Mal

Dalo't fi 2846-2013 12:07

Vis: HTML I A'rrindelig leksl I Ho\,efl I Rat indh.,t(t lr./erlt a:flr ir,4r,i I . :;r I

Bifag Z\
Ihomas Schlsldan Sorensel

Tit

cc

"Soren flarv Pedersen -
Elmann
Ad\,okatpartnersels kab"
<snp@etmaiin.dk>

'bbt@j)aS kebank.dk"
<bb@j!,rkebank.dk>

"Akut Elvagten
(el gten@el\/agten.dk)"
<eh6 gten@€lrragten.dk>

Carslen Storbjerg - Akul
Eh/aglen

j i,

Em ne

Som advokat forCarsten Storbjerg Skaarup skaljeg hermed rette henvendelse til Jyske Bank iforbindelse
med Jyske Banks brev af 18. juni 2013 vedrorende aftale omkring afvikling af Carste ns konti i Jyske Bank.

Til sporgsmAlene i brevet kan oplyses f6lgende

Ad nedhrinee se af <aldi ni konti'

501513712: Saldoen foreslSs fortsat afdraget ved minedlige betalinger pii kr. 6.200.

5050 135t1O67: Saldoen vil blive betragteligt nedbragt s6 snart Sovej 5 er solgt, if. nedenfor. Resten onsker
Carsten refinansie ret - eventue lt med 2G6rigt obligationslln med pant i Bybjergvej 43.

5050 1432988: Kontoen er en kassekredit, som Carsten - henset til belobets beskedne storrelse - se vidt
muligt Onsker fortsat at kunne anvende. Der vil ikke blive trukket yderligere.

Ad lejerestance r:

2 lejere - Folietech og Ballonudlejningen er udsat af lejemilet, og inddrivelse af huslejerestance er af

okonomiske grunde opgivet for se vidt anger Folietech, hvorimod huslejerestance hos Ballonudlej ningen pt.

soges inddrevet.

Carsten er pt. i fard med at genudleje begge lejem6l

1. .J saleet af Sovei:

Sovej er nedsat med kr. 100.000ti1 en udbudspris pi kr.4,4 mio. Der males nu (hvidt) i stuerne, hvorefter der
tages nye billeder.

Ad udleinine af Bybierqvei 43:
Pt er 2 ud af de S lejemil ledige -disse soges pt. genudlejet, jf. ovenfor

Ad orovenu fra saleet af Bvbiersvei 45:

Kommunen har mundtligt oplyst, at kobesummen stor ca. kr. 1,5 mio. med fradrag af skyldige
eje ndomsskatter, elle r i alt ca, kr, 1,2-13 mio. skulle blive betalt i neste uge.

Hvad angSr de medsendte salgsfuldmagter bemarkes f0lgende:

Ejendommen beliggende Sovej er som anfort allerede sat til salg, og et salgtil den nu udbudte pris vil
indbringe ca. kr. 1,85 mio. efter meglerhonorar. Formidlingsaftale n med home udlober ornkring ultimo
nove mbe r 2013. Jeg hOrer de rfor ge rne hvorfor Jyske Bank pnsker e n salgsfuldmagt, henset til, at Jyske Bank

efter det oplyste har hSndpant i ejerpantebrev stort ca. 3 mio. iejendommen.

niail.d\agler\.didMairvl?nReadM6ss4e.asp{)tdder=inbo!&nEssageid=6243&nEFFdse&user=dt6gten&tronseach=Fdse&rovlt'Jutber= 125&popr, 1D
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l-,as b€sl€d - dr€glen.d( - SnarterMail

,d angSr ejendommen beliggende Bybjergvej 43 vil et salg nu - serligt som folge af det optagne swaplan,
om Jyske Bank som bekendt radgav Carsten til at optage, samt de historisk lave priser pi

e rhve rvseie ndomme - medfore et betyde ligt tab for Carsten - og de rmed formentlig tillige tab for Jyske
Bank. Jeg har tidligere pA Carstens vegne forbeholdt ridgivningsansvar for Jyske Bank i anledning bankens
anbefaling til Carsten af at optage det p6geldende swapl5n, og dette forbehold gelder fortsat. Jeg foresler
derfor, at Carsten nu far solgt Sovej med deraf folgende nedbringelse af galdsme lle mve re ndet med Jyske
Bank, flrgenudlejet de 2 ledige lejemdl pi Bybjergvej, og at vi i fallesskab med Jyske Bank far lagt et
realistisk budget for Carstens fortsatte drift af e.iendommen Bybjerryej 43 under Carstens ejerskab -
eventuelt med udgangspunkt i det tidligere til banken fremsendte budget herfor, sSledes at tabet ved
fortidig indfrielse af swapl6net - med deraf folgende potentielt radgivningsansvar for Jyske Bank - undgls.

lforbindelse med vores mode i efteraret 2012, hvor ogsi omstandighederne omkring bankens rldgivning af
Carsten i forbindelse med optagelsen af swaplSnet blev droftet, droftede vi ogse muligheden for at omlegge
l6net (uden tab for Carsten som f6lte af fortidig indfrielse af swappen) til et fastforrentet obligationslen.
Dette onsker Carsten stadig, og jeg foreslir at vi ligeledes drOfter dette som led i en samlet losning af
Carstens mellemverende med Jyske Bank, jf. ogsi det ovenfor anforte om budgetlegningen.

Bird & Bird Advokatpartnerselskab
IGlkbrenderilobskaj 4, zr oo Ksbenhavn O'llf. +45 Z 2 24 L2 tz
I.a\ +45 2 2 2412 13

Ntr,lril:+45 22 49 o814

Mvh

Sore n N arv Pedersen

Med venlig hllren / Best regards

56ren Narv Pedersen
Advokat (H), Partner
Emall: s nFG)e lrra.n.d(
M: +45 22 49 08 14

f 'mann
ADVOXATPA R,TNERSEI.SKA E,/ LIMITED PARINERSHIP
Stockholmsgade 41 . DX-2IOO Xtbenhavn X . T: +45 33 37 63 30. Fr +45 33 37 63 31

please note that this message may contaln confidential info.mation. If you have recelved this message by mistake,
please inform us hereof and delete the message frcm yoursystem $rthout making, distributing or retaining anycopies
of it.

8esg9 vores hiemmeside / visit our u€bsite: E

nEil.d\,€gten.dlCMairylrnfiead.lessee.apftdd€r=irbo|ar'Essagsid=6243&nEpped.False&usea=d'Egl€rl&ftons€dctFFdseSro ,t'jultf,'=1256W) . m

Jeg horergerne bankens bemerkninger hertil. Bemark atjeg pr. 1. juli 2013 flyttertil:

I

vj ggr opmerksom p3, at denne e-mall kan indeholde fortrolig lnformatioo,
Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, beder vi di9 venllgst informere os hercm
oq samtidiq slette e-mailen uden at videresende eller kopiere den,
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Fra: "Birgit Buch Thuesen" <bbt@iyskebank.dk> 
Sendt: 19. august 2013 12:39 

Til: "elvaqten@elvagten.dk'' <elvaqten@elvaqten.dk> 
Emne: aftaler

Hej Carsten

BILAG 69 

LUNDGRENS

c t c \ 1

j

Takfor snakken i dag.

Vi bar aftalt:

• at du senest pi fredag sender mig et forslag til afvikling af hele dit bankengagement

* du tager kontakt til Nykredit og fir en aftale omkring fordeling af provenu fra salg af grund pa 

Bybjergvej

Jeg vil gerne pointere, at det er vigtigt at fa solgt Spvej 5, si snart ejendommen er faerdigmalet, skal der 

tages nye billedertil salgsmaterialet.

Jeg mener, det er nddvendigt at saette prisen vaesentligt ned for at sikre, at ejendommen bliver solgt.

Jeg kan ikke bruge de salgsfuldmagt du bar returneret, da der ikke er pifort vitterlighedsvidner.

Jeg sender dig derfor 2 ny til underskrift. Fuldmagterne skal underskrives i banken eller i overvaerelse af din 

advokat, der kan underskrive som vidne.

Det er vigtigt, at du ikke pifprer fuldmagten begraensninger.

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen

Erhvervsradgiver

Erhvervsinkasso

T -:-!5 L9 £9 21 77 | F ■:■■■■■ 5 £9 39 27 65 

Vescjrgade C-15 i 8500 SMkf.-borg 

CVR-nr. 17 61 66 17

Had 02 Facebook fti nyhedcr c.j sp0rg orn nyjsi '*n alt Ig

Ay10-12-2018
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O iYSKE bank

Uigenkaldetig salgsfuldmagt og 
transport pa samt handpanteret i 
satgsprovenu vedr. fastejendom

Undertegnedfl

Storbjerg Hjendomme ApS 

Bybjergve] 43 

3060 Espergserde

cvr. 27374476

giver hervedjyske Bank A/S fuldmagttili mit/vores eller egetnavn- og medfuLd bindende retsvirkning for mig/os - at 

saslge ejendommen/grunden matr. nr.

1 ay Mordrup By, Mordrup

beliggende

Bybjergvej 43, 3060 Espergserde

med de pa ejendommen vserende bygninger og alt rette og lovligt tilbehpr.

Banken er berettiget til, udenmin/vores medvirken, at fore alle nodvendige forhandlinger med kpbeme og acceptere 

salgspris og pvrige vilkar uden pa forKand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa 

mine/vores vegne at underskrive alle npdvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er 

nddvendig i forbindelse med ejendommens salg.

Fuldmagten er uigenkaldelig i 1 ar, hvorefter den kan tilbagekaldes med 1 maneds varsel.

Jeg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhed i det salgsprovenue, der opstar i anledning af ejendomshandlen samt 

primaer handpanteret i evt. udstedte sselgerpantebreve i handlen. Transporten og handpanteretten tjener banken til 

sikkerhod for enhver forpligtelse, som jeg/vi har eller senere far over for banken.

Hvis der som vederlagi handlen skulle indga faste ejendomme eller andre vserdier, skal denne salgsfuldmagt ogsAvsere 

gseldende f.s.v. angar sadanne modtagne vaerdier.

Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for kdberen af ejendommen samt parternes advokater.

Meddelelser i henhold til nssrvaerende fuldmagt bedes rettet til:

• CVR-nr. 17616617

■ Jyske Bank A/S, Vestergade 8 16, DK 8600 5'lkeDorg

Under skri ft

Dato

Til vitterlighed om underskrifternes segthed, daterir.gens rigtighed og underskrivernes myndighed:

Dato Dato

Navn Navn

Stilling Still mg

Bopael Bopsei

KtOH9/10.12
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O IYSK.E BANK

Uigenkaldelig salgsfuldmagt og 
transport pa samt handpanteret i 
salgsprovenu vedr. fast ejendom

Undertegnede

Carsten StorbjGrg Skaarup 

SPvej 5

3100 Homb®k

giver herved Jyske Bank A/S fuLdmagt til i mit/vores eller eget navn - og medfuld bindende retsvirkning for mig/os - at 

sselge ejendommen/grundenmatr. nr.

1 G Homeby By, Hornbaek

beliggende

Spvej 5, 3100 Hombaek

med de pa ejendommen vserende bygninger og altrette og lovligt tilbebpr.

Banken er berettiget til, uden min/vores medvirken, at fpre alle npdvendige forhandlinger med kpbeme og acceptere 

salgspris og pvrige vilkar uden pa forhand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa 

mine/vores vegne at underskrive alle npdvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er 

nddvendig i forbindelse med ejendommens salg.

Fuldmagten er uigenkaldelig i 1 ar, hvorefter den kan tilbagekaldes med 1 maneds varsel.

leg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhed i det salgsprovenue, der opstar i anledning af ejendomshandlen samt 

primeer handpanteret i evt. udstedte saelgerpantebreve i handlen. Transporten og handpanteretten tjener banken til 

sikkerhed for enhver forpligtelse, sorn jeg/vi har eller senere far over for banken,

Hvis der som vederlag i handlen skulle indga faste ejendomme eller andre vaerdier, skal denne salgsfuldmagt ogsa vaere 

gaeldende f.s.v. angar sadanne modtagne vaerdier.

Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for kpberen af ejendommen samt partemes advokater,

Meddelelser i henhold til naervaerende fuldmagt bedes rettet til:

■ CVR-nr, 17616617, ■ Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

Underskrift

Min segtefaelle tiltrasder med sin underskrift nasrvserende salgsfuldmagt.

Data Underskrift

Dato Underskrift asgtefeile

Til vitterlighed omunderskriftemes aegthed, dateringens rigtighed og underskrivemes myndighed: 

Dato Dato

Navn Navn

Stilling Stilling

Bopael Bopael

Ktroiis/os.is

3-3
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Side 1

<2o/^ Bilag 111.

Akut Elvagten

Fra: Elvagten Administration [elvagten@elvagten.dk]

Sendt: 28. august 2013 13:06

Til: Jspr@nykredit.dk

Cc: Elvagten Administration

Emne: Hej Jesper re: i forbindelse med samtale med min radgiver i Nykredit 27/8 fremsendes kopi af 
hvad jeg skylder i jyske Bank samt kopi af min mail til Jyske i den forbindelse

:

Fra: "Elvagten Administration" <elvagten@elvagten.dk>

Sendt: 28. august 2013 11:45 

Til: nykredit@nykredit.dk

Emne: i forbindelse med samtale med min rSdgiver i Nykredit 27/8 fremsendes kopi af hvad jeg skylder i 

jyske Bank samt kopi af min mail til Jyske i den forbindelse

Hej Nykredit

bedes videre sendt til min radgiver i forbindelse med min bolig, Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde / min 
adresse er Sovej 5. 3100 Hornbaak (bar glemt navn sorry)

i forbindelse med igen en behaglig samtale med min Nykredit radgiver, 27/8 kl. 13.34 efter du en time tidligere 
var blevet kontaktet af jyske bank.
i forbindelse med den grund som Jyske Bank bar bet mig saelge, saledes mit grund Ian Ian kan ned bringes. 
med belobet
det er som oplyst ca. 1.300.000 kr.
Jeg bar forstaet pa min advokat at Helsingor kommune siden starten af denne maned bar forsogt at komme 
af med de oenge.
og kan efter denne dato ikke kraeve renter til refusion fra kommunen, men ma med tage dette med i et krav 
over for Jyske Bank.

Jeg beder herved Nykredit slette pantet i den grund som intet bar med min bygning at gore, og serge for at 
Jyske bank gor det samme, da de skal have penge der er lant i vist 2006 til netop kob af denne jord.
Jyske Bank planlaegger at torre min 0konomi belt sammen, ved at fjerne alt likviditet, saledes deres naeste 
traek, er at tvangs saelge mine ejendommen til under pris, der er jo penge nok, og jeg star tilbage som taber. 
Denne plan kan de forer ud i livet ved at serge for at Mit Ian pa ejendommen til Nykredit nedskrives. og som 
jeg kan regne det ud kande det et ekstra ordener afdrag,
saledes de vil kraeve mig renter (forskels renten) mellem det Ian der er i Nykredit og den oprindelige aftalte 
rente pa 5.32 % sa med den fleks rente der er pa lanet, vil de indkraeve ca. 4,2 % i rente af de penge 
Jyske Bank heist ser i far.

Jeg bar en lang raekke forhold i Jyske Bank der bil blive rejst segsmal mod, og det sterste er deres 
radgivning, som jeg nu bar meddelt Jyske bank (se mail) er jeg ikke tilfreds.

Nykredit bar ferste pant i ejendommen pa Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde
ensket Ian var 4,300.000 kr. Bevilget Ian 3.500.000 kr. rest gaeld ca vist 3.285.000 kr der er rigeligt med

pantsiKkerhed.

det som har med den anden grund at gdre er at jeg efter Jyske Bank fprst har lant mig penge til at kpbe grunden for.
(iavrigt anbefalet, mig at lane dem privat, ved blandt andet at sige det var billigst, mfiske I renten, problemet er at jeg er blevet oplyst 
at jeg laner privat og giver de samme penge til firma som betaler mig de renter jeg skal betale, sa det gar lige op uden udgift for mig, 

dette er en af de ting Jyske Bak ogsa har fejlradgivet om.

Jeg har hele tiden vaeret godt tilfreds med Nykredit Bank, men som jeg sagde i gar og tidligere har sagt, Nykredit Bank 
Vist anbefalet en quvang sad vist lige ved d0ren th og flyttede siden lasnger bagud I rummet tv ? 

henviste mig I sin tid til erhverv i Jyske bank
og Jyske Banks ferste traek var, at sperge om jeg ikke ville flytte alt fra Nykredit til Jyske Bank, hvilket jeg fortalte jer kort efter, da dette stred 
mod min moral.

07-03-2016
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Side 1 af 1
201^

Bilag 113.

Akut Elvagten

Fra: Elvagten Administration [elvagten@elvagten.dk]

Sendt: 28. august 2013 14:06 

Til: Jspr@nykredit.dk

Cc: Peter Sorensen

Emne:|Hej Jesper glemte Vil vogsa gerne bede om indsigt i jeres beregnings grundlag for lane tilbudet i 
henhold til mit budget, samt beregnings grundlaget pa ejendommen efter den stod bygget mvh 

Carsten. Kan oplyse den blev udstykket ibden der skulle bygges

Fra: "Elvagten Administration" <elvagten@elvagten.dk>

Sendt: 28. august 2013 13:18 

Til: Jspr@nykredit.dk
Emne: Hej Jesper Vil gerne bede om fuld akt indsigt i alt korsp vedr, I3n tilbud mm som omhandler mig og 

mine l§ne sager som findes mellem jyske bank og Nykredit mvh Carsten bedes sendes til Peter Sorensen 

lindevangsvej 33. 2950 vedbaek.

14-03-2015
>
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Bilag 140

2

Akut Elvagten

Birgit Buch Thuesen [bbt@jyskebank.dk] 

28. august 2013 14:59' 

'elvagten@elvagten.dk' 

'soren.pedersen@twobirds.com'

VS: aftaler

Fra:

Sendt:

Til:

Cc:

Emne:

Opfolgningsflag: Opfoigning 

Flagstatus: Rod

He] Carsten

Tak for dit svar.

Jeg bar lidt svsrt ved at forstS din mail, men jeg bar nogle enkelte kommentarer:

Der er IKKE er indgaet nogle aftaler mellem Nykredit og Jyske Bank.

Nar du saelger en grund, som er pantsat, er du npd til at lave en aftale med panthaverne, i dette tilfaelde 

Nykredit og Jyske Bank.

Det er panthaverne i prioritetsraekkefplgen, som bestemmer, hvor meget provenu, de vil have til afvikling pa 

geelden.

Nykredit har et fprste prioritets pant i ejendommene Bybjergvej 43 og 45. Det betyder, at de har fprste ret til 

salgssummen. Det er derfor meget vigtigt, at du far taget kontakt til dem og far en aftale.

Nar aftalen med Nykredit er pa plads, skal vi have lavet en aftale omkring den del af provenuet, som 

Nykredit ikke kraever anvendt til nedbringelse af deres Ian.

Dine aftaler med Jyske Bank vedr. konto 5050 143298-8 og 5050 135406-7 er udlpbet ! og der skal derfor 

. traeffes nye aftaler omkring afvikling.

Som jeg laeser din mail foreslar du fplgende afvikling:

Konto 5050 1513712

Afvikling fortsaetter uaendret med 6200 kr. pr. maned

Konto 5050 1432988

Du betaler en ydelse pa 5000 kr. pr. maned fprste gang 01.10.2013

Konto 5050 1354067 gaeld 2.399.588,99

Her har du ikke pafprt forslag til afvikling.

Vi skal have lavet en aftale omkring afvikling,’da jeg ikke forventer, at et salg af dine ejendomme vil kunne 

indfri lanet.

Ved salg af Bybjergvej 45 til kommunen, forventer jeg at Nykredit vil kraeve , at hele salgssummen skal 

afvikles pa deres engagement, og at der derfor ikke blivet afvikling Jyske Bank.

Beregning af forventet overskud ved salg af Spvej 5:

Skal ejendommen saelges nu, skal prisen iflg. maegler ned pa 3.600.000 kr.

07-03-2016
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LUND ELM ER
SANOAGEF

Antal datoer med opslBLAG {/
5
4
3

11

11

9

Ar
2008
2008

2008

2008

2008

2008

z@8
2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2m8
2008

2008

2m8
2009

2009
2009

2009
2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009
2009

2009

2009

2009

2010
2010

2010
2010
2010
20\L
2011

ZOLL

2011
2011

2011

Dato Tid

7947-208,8 74iO2:39

19-07-2008 14:03:13

19-07-2008 14:03:17

19-07-2008 14:03:24

19-07-2008 14;03:34

19ry-2008 14:03143

19-07-2008 14:03:45

26-t0-20o9 17:49146

26-1G2008 17:50:10

26-10-2008 17:50:14

26-10-200E 17:52:01

26-10-2008 17:52:04

26-1G2@8 17:53:41

261G2008 17:54:02

26-1G2008 17:54:19

26-1G2OO8 17:54:22

01-11-2008 11:51:16

01-11-2008 11:51:16

lz-tL-zooa 9:22:29

18-11-2008 13:37:06

28{7-2m9 77i44:22

7a-O!-20O9 t7'.4O:27

28-01-2009 17:40:31

28-01-2009 ll:4o|52
284l-2oo9 !7147:ol
28-Ot-20O9 17:41:04

2847-2OOg r7A!:21
28-OL-2OO9 77:41:34

2a4!-Z0f9 77:42i23

28-01-2qD 17:43:04

28-01-2009 17:43:06

28-01-20@ t7:43:19
1G02-2009 18:09:19

16-02-2009 18:09:37

16{2-2009 18:10:47

18-02-2009 10:55:45

18-02-2009 10:56:14

07-03-2009 10:52:55

17-02-2010 11:19i51

L7-02-2010 11:52:10

30-03-2010 18:52:01

01-11-2010 17:12:33

O!-77-2OIO 77 il2:33
18-04-2011 8:38:25

29-04-207121i77:oo
2944-ZO7l 21:1736
2944-2071 2l:77:4O

2944-2017 21t27137

01-05-2011 10:43:02

Ir AntalopslaE
2008 zo
2009 18

2010 5

2011 28

?:072 46

2013 19
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207L
2071

2011

zott
2017
20Lt
20tt
2011

207t
zolL
2077

20tt
zolt
2071
201t
2071
2011

20tt
2011

2011
2011

2011
2072
7012
2:0tz

2012
2072
20t2
20tz
2012
20t2
20t2
2072

2012
2077
?o72
2At2
zotz
7012
2072
20]2
20L2
2072
20!2
20j2
2072
zotz
20L2
2012
2012

01{}2011 10:43:02

0905-2011 9:41:31

L2-05-2Oll 79144:03

12-05-2011 19:44:16

12-05-20L1 19:46:14

12-05-2011 19:46:19

03-08-2011 11145:02

03-08-2011 11:45:31

03-08-2011 11:45:45

03-08-2011 11:46:50

03-08-2011 11:57:30

0+08-2011 11:58:40

03-08-2011 12:03:17

03-08-2011 12:10:22

03{8-2011 12:U:03
31-08-2011 11:41:54

31-08-2011 11:41:55

1449-2017 rz23t29
13-10-2011 12:10:O2

02-11-2011 11:03:19

02-11-20U 11:03:24

13-11-2011 19:45:53

0G01-2012 14:51:48

06{1-2012 14:51:48

06-01-2012 14:52:50

06-01-2072 14:52157

06-0L-2012 14:53:06

06-01-2012 14:53:13

l84L-2O72 73i1227O

184L-2O72 73i72i27

18-01-2012 13:13:30

28-02-2012 9:54:50

31-05-2012 23:47:30
3t-O5-2012 23:47i46
7a46-2072 16i47:So

28{6-2012 15:50:32

28-05-2012 16:51:06

13{7-2012 8;41:02

o2-08-2012 16:55:33

02-08-2012 15:55:52

02-08-2012 16:55:57

234A-2072 17:48:27
23-08-2012 11:48:56

23{8-2012 11:49:36

23-08-2012 11:50:06

23-0,8-2072 !!i5Ai22
23-08-2012 11:51:07

23-08-2012 11:51:50

23-08.2012 77.52:31

2!-o8-2O12 !2i11i25
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2072

2012
2012
2012

2012

20L2
2012
2012
zotz
2072
2072

2072
2072
2072

zo72
20.12

2072
2012
2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013
20L3

2013

2013

2013

20L3

2013

2013

2013

2013

2013

2013

23-08-2012 12:18:51

23{,8-2OrZ t2:22:23
23-08-2072 t2:26iv
0249-2012 23:72:M
O2-O9-2O12 23:72:44

02{9-2012 23:13:s1
02{9-2012 23:13;51

0249-2012 23i73i56
0249-2012 23:13:56
02-09-2012 23:14:03

02-09-2012 23:14:03

L*O9-2O72 t7|26t26
3G10-2012 10:17:13

3G1G2012 10:17:21

30-10-2012 10:17:38

30-10-2012 10:18:41

30-10-2012 10:19:01

30-10-2012 10:19:10

29-01-2013 11:10:29

29-01-2013 12:48:29

29-01-2013 12:53:00

30{1-2013 17:U:21
30-01-2013 17:12:02

08{2-2013 11:11:48

O8-o2-2o13 7t:'12|o2

08-02-2013 11:12:22

08-02-20L3 1l:12:59
08-02-2013 11:13:18

25{2-2013 15:03:43

18-03-2013 10:15:29
25-04,-2073 L!i37:49
25-04-2013 11:38:21

26-06-2013 08:55:19

2&06-2013 09:05:19

1O47-2OL3 22'.78i23

18-09-2013 11;22:10

18-09-2013 1.1:22:23
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Klageskema
BiIag ZL

Pe n ge i ns tituta n ke n alvn et
Thomes Scfuioldan
Advokar (L)

1. Sagsfremstllling, kort redegorelse for sagen. supplerende redegrrelse kan evt.
vedltgges.
Klager erhvervede i 2006 den ubebyggede grund beliggende Bybjergvej 43, 3060 Espergarde.
I 2008 besluttede klager sig for selv at opf6re en erhvervsejendom pE grunden med henblik p5

delvis udlejning samt eget bru9 (elinstallatrrvirksomhed).
I den forbindelse rettede klager henvendelse til sit pengeinstitut, lyske Bank, Helsingor filial,
beliggende I.L. Tvedesvej 7, 3OOO Helsinggr, med henblik pE r8dgivning og lSngivning til brug
herfor. Klager droftede i 2008 og 2009 finansieringen med Nicolai Hansen. Klager tilkendegav i den
forbindelse, at han onskede et fast forrentet l8n. lyske Bank v/Nicolai Hansen foreslog pB denne
baggrund to alternative lenemuligheder, nemlig et flexrentelSn samt et oDligationslSn. Da klager
afviste flexrentelEnet, tilbod Nicolai Hansen som alternativ til obligationslenet det omhandlede
renteswapEn, som banken klart og uden forbehold anbefalede klager at valge.
lyske Bank v,/Nicolal Hansen oplyste I den forbindelse ikke klager om, at renteswaplSnet indebar,
at lSnet ikke uden videre kunne galdsovertages iforbindelse med et eventuelt salg aF

ejendommen. Jyske Bank oplyste heller ikke om de sarlige vilk8f for renteswap vedrorende krav
til den til enhver tid varende storrelse af pantesikkerheden for lSnet og adgang til at krEve lSnet
fdrtidigt nedbragvindfriet hvis disse betingelser ikke var opfyldt, og at dette ville blive negativt
p8virket ved et rentefald. Nicolai Hansen tilbod klager et mode med medarbejdere fr-a lyske Bank,
kobenhavn, der bedre kunne fortelle klager om fordelene ved renteswaplSnet. En sgdant mode
blev holdt i Helsingor i 2008, men heller ikke under dette mode (eller iovrigt) blev klager
orienteret om ovennevnte ulemper.
Klager blev heller ikke r8dgivet af lysle Bank om, at renteniveauet i tidsrummet fra de forste
mgder i forsommeren 2008 o9 indtil lSnets hjemtagelse omkring maj/juni 2009 var faldet, og at
der derfor burde have veret indhentet et nyt ltnetilbud. Denne undladelse indebaf, at klager
allerede fra renteswappens start har betalt en for hoj rente, i forhold til hvis der pB

hjemtagelsestidspunktet var optaget et fastforentet obtigationslSn.

S0rensen

Pengeinstituta n kenavnet
Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 Kobenhavn K - Ttf. 35 43 63 33 Fax 35 43 7t 04

Klageskema

Klagers navn: Carsten Storbjerg Skaarup og Storbjerg Erhverv ApS (CVR-nr.: 27374476)

Stilling

Adresse: Sovej 5

Postnu mmer: Homb€ek

Telefon privat: Telefon
arbejde: 40 33 34 00

Hvilket pengeinstitut klages der over? lyske Bank A/S

Bemerk vigtige klagebetingelser
. Anken.evnet behandler kun sager om privatkundeforhold og forhold, der ikke adskiller sig

vEsentligt herfra.

. De skal forst have henvendt Dem til pengeinstituttet og feet afslag eller et utilfredsstillende
svar, for Ankenavnet kan behandle sagen.

. De ska, betale gebyr 200 kr., og sagens behandling kan fgrst pSbegyndes, nBr gebyret er
modtaget i sekretariatet. Gebyret tilbagebetales, hvis De fer helt eller delvis medhold i klagen.

. Ved Deres underskrift nederst pE side 2 af skemaet giver De samtykke ti,, at pengeinstituttet
uanset tavshedspligt kan afgive oplysninger til Ankenavnet til brug for sagens behandling.

Pengeinstitutankenavnet er oprettet af Finansr8det, Sammenslutningen Danske Andelskasser og
Fordrugerr8det med henblik pB at behandle klager fra forbrugere ovel pengeinstitutter og er
godkendt af Okonomi- 09 Erhvervsministeriet i medfgr af lov om forbrugerklager S 5.

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/Indgivelsealklage/Klageskema 24-t0-2013

t'age I ot z

Selvstendig

31oo ltr,
40 33 34 00
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Herefter blev lSiet hjemtaget. L8net er konkret hjemtaget som et tilpasningsl8n hos Nykredit stort
kr. 4.300.000, jf. Bs-udskrift af 9. november 2009 (bilag 1), samt aftale om renteswap som
dokumenteret ved Jyske Banks bekraftelse af rentesr,vap (nr. W0t578S) af 16. juti 2OO8 (bitag 2).
LEnet har klager, Carsten Storbje.g Skaarup som selvskyldnerkautionist og med pant i klager,
Carsten Storbjerg Skaarups private ejendom m.m.
Det er klagers opfattelse, at renteswapltnet er klart ringere end det fastforrentede 6% 20-3riqe
obligationslSn, som klager klart tilkendegav at han onskede, og at Jyske Bank forsomte rBdgite
hercm, og derfor er forpligtet tll at stille klager, der via selvskyldnerkaution hEfter for l3net, som
om fastforrentet 60/6 20-5ri9t obligationslen var optaget istedet.
Som det fremgar af lyske Banks betallngsoversigt ai12, juni 20t3 (bilag 3) o9 Bs-udskrift af 19.
august 2013 (bllag 4) betales der fortsat betydellge renter pA renteswappen. For st vidt angtr
bilag 4 bemEerkes det, at Nykredt har kravet delvls indffielse af renteswappen, hvitket er trsagen
til den i bilag 4 lavere restgEld (o9 dermeq en illustration af ulempen ved renteswaplSnet), o9 at
denne nedbringelse er finansieret ved ny lSnoptagelse hos Jyske Bank til en langt hojere rente, og
med klager (Ca6ten Storbjerg Skaarup personligt) som selvskyldnerkautionist. Dertil kommer, at
Jyske Bank fortsat under swappen beregner sig rente pA baggrund af den oprindelige hovedstol
uagtet at det underliggende tilpasningsltn som anf6rt er nedbragt (!).
Som det fremg8r af det oprindelige oplag til forretningssamarbejde mellem Nykredit 09 lyske
Bank af 13. marts 2008 (bilag 5), skulle bidragssatsen alene have varet 0,8olo. Denne er imidlertid
jf. bilag 3 og 4 pt. p3 39o. hvilket ligeledes indebarer at renteswaplSnet stlller klager betydeligt
ringere end et tilsvarende fastforrentet obligationslSn. Heller ikke denne risiko er klager blevet
oplyst om i forbindelse med ltnoptagelsen.
Klager har siden omkring 2011 stillet banken sprrgsm:l ved (og klaget over) de beregnede renter,
uden at fE svar, og klager blev isommeren 2012 opmarksom pB betydningen af renteswapltnets
negative virkning p3 klagers privatgkonomi. lyske Bank er laugust 2012 pB et mode i Helsingor
fili,len samt pE ikrlft ldokumentation herfor eftersendes pE forlangende) blevet anmodet om at
udskifte renteswaplSnet med et fastforrentet obligationslSn, jf. ovenstSende, hvilket er blevet
afvist.
OBS: Bemeerk at jeg har givet advokat Soren Narv Pedersen, Bird & Blrd advokatfirma,
Kalkbranderilgbskaj 4, 2700 fuldmagt.
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2. Hvad vil De konkret opnS hos pcngeinstituttet? (skal udfyldes):
At blive stillet med tilbagevirkende kraft fra hjemtagelsestidspunktet (i maj/juni 2009) som om der
var optaget et 2o-trigt 60lo fastforrentet obligationsl8n stort kr. 4,3 mio., i stedet for det aktuelle
renteswaplSn (W015785999)

3, Vedlagte nummererede bllag tll sagen (kontrakter, kontoudtog, korrespondance,
o,lign.):
Bilag 1: Bs-udskrift af 9. november 2009,
Bilag 2: Jyske Banks bekrEftelse af renteswap (nr. W015785) af 15. juli 2008
Bilag 3: Jyske Bank betalingsoversigt af 12. juni 2013
Bilag 4: Bs-udskrift af 19. august 2013,
Bilag 5: Oplag til forretningssamarb€jde mellem Nykredit oglyskeSant af 1-3-- marts, 2008

Sendes pr.
giro 4 16 34
00

Gebyr kr. 200
Underskrift:

Dato: 24- 10-2013

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dlc/dallndgivelseafklage/Klageskema 24-t0-2013

Page 2 of 2
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EJENDO,I Nl. r344714
EYBJEEGVEJ 43
3060 ESPEBGENOE

LSBENB. OI
PEf,roo€ 0t ,10.0s-3i . 12.09
FOi{DSXODE 09?7264
lfurrvpe trlplsnlrestAtl
BEilTE S P.A. (VAB.) PT. 2 '4SA6
LAr'rETs BESTLTBETTD 19,50
8OVEoSToL 4.300.000,00
NY RESTGE O 4.216,O9O,1f
oBL. BESTG/ELo 1.252,417,52
NENTE 26.

77 .659,29

MOFASENTE VEDR,
11 .09.2009 1 .064,73

1 ALT 78,724,02

spgnes$lt rrL DEt'fiE oPKR/E\rt{Iltc, Ko[rAKT I{YXnEoIT l(JNoEsERvt'
cr pA teLerou 7o'togooo ELLEF EUAIL: |<uNDEsEnvlcEollYKnEorr. DK

Tiklleld denne opkrEvning tjl Beialingsservlce sller elekttonttk lndbetalingskod'

"1o

-JE'*-
BEfAL'NGSSERVICE

- dcl nemmett. I vetd.n

Slip for indbetalingskorlet og lad
Betalingsservice klare betalingeme. Det er
det nemmeste I verden.

Tilmeld regningen i din nelbank.

ELEKTBONISK
IIIDBETALINGSNOBI

Mldu tortsat modtage indbetalingskon, kan
du fa del levar€t direkle i din netbank i
stedet for med posten.

Du kan belale regningen med et enkell klik

og slipper for 8l lsste alle betalingsoplys-
ningeme.

'l'ilmeld dig EleKronisk indbetalingskod i din

netbank.

u{r,

Arrives inden beta

(8Co0 Btdry

4 e

'.)

b,
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AAB Elvagten 1 ApS
S9vej 5
31OO Hornbak

valutas€rvi<e
vesterg.de 8, 16

Dx-66oO Silt€bore
Telefon a9 a9 89 a9
Tel€far 89 a9 73 3a
w!,^/wrskebank.dk

Ref.
Dato 16 - 07 ,2008

w015785999
Sidet/s

Bekr.Eftelse Rent€sraD. nr. t{O15785

Dette er en bekraftetse pe en renteswap mellen kunden og banken om at bytte
betalinger i sanme valuta.

Altalens parter

AAB Elvagten 1 ApS
Sovej 5
3100 Hornbak

herefter benavnt kunden
accepterer herved at betale en fast rente i DkK mod at modtage en
variabel rente i Dl(K.

Jyske Bank A/s
Vestergade 8-16
8600 silkeborg

herefter benavnt banken
accepterer herved at betate en variabel rente i DKX mod at modtaBe en
fast rente i DKK .

Datoer for swaphandlen.

Handelsdato
Startdato
slutdato

15.07
30.12
29.72

2008
2008
2028

Handel ssted oTc

Handlen er gennemfort med Jyske Bank som modpart.

Datoerne fastsEttes i. overensstemelse med den internationale fsDA standard
the "Modified Fo 1l or,,i ing Business Day Convention"

SHTFI Code JYBADKXX

cvR-nr. 17615617

b I 2
766



Ref -

Dato 16.07.2004
wo15785999

side2/5

Renteoptysninger

Betaler af fast rente
Start hovedstol
Rentesats
Rente-ti1lae8/ -f radrag
R€nteberegninSsmetode
Renteperiodens len8de
Bankdage for rentebetalinEer
( "Business centre (s) " )

BetaLer af variabel rente
Start hovedstol
Renteindeks
Rente-ti1lEg/ -f radrag
Renteberegningsmetode
Renteperiodens tengde
Bankdage for rentebetaIinger
( "Business centre(s) ")
Rentefastsettelse

Betalinger

xunden
DKX
s,320000 x
Ingen
ACT/350
6 mAneder
COPENTIAGEN

4. 328. OOO, OO

Banken
DXK 4.328.OOO, OO

DI(K.CI8OR.DXNA13
Ingen
ACT/360
6 maneder
COPEN}IACEN

o bankdage for renteperiodens start

BetaLingsdato
30.12.2008
30 .06 . 2009
30 .12 .2009
30.06.2010
30.12.2010
30.05.2011
30.12.201r
29.06.20!2
28.r2.2012
28. 06.2013
30.12.2013

Hovedstot (DxK)
4.328. OOO, OO

4 .266 . tg9 ,47
4.203.359,12
4.138.202,30
4.071.904,59
4 .OO3 - 2t2,23
3.933.263,94
3.860.842,76
3.786.473,77
3.710.104,59
3.533.326,23

betaler DxK tiL kunden
o, oo

rentebelOb
rentebetob
rentebel0b
rentebelOb
rentebelob
rentebelob
rentebetob
rentebel0b
rentebel0b
rentebel0b

Banken

Ukendt
llkendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt

STYIFf Code JYBN)XXX

cvR-nr. 17616617

r._i, jYSLE E_r,ii ii
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Ref.
Oato 16. 07.2OOa

1'lo15785999
side3/5

30 .06 . 2014
30.12.2014
30.06.2015
30.12.201s
30 .06 . 2016
30,12.2016
30 .06 . 2017
29 -r2.20L7
29 . 06 .2018
28 .r2.20L8
28 . 05 .2019
30.12.2019
30 .05 - 2020
30 .72 .2020
30.06.2021
30 .L2.2021
30 . 06 .2022
30 .1,2.2022
30.06.2023
29 .!2 .2023
2A.06.2024
30 .72 .2024
30.05.2025
30.r2 .202s
30.06.2026
30 ,r2 .2026
30.05.2027
30 .72.2027
30.06.2028
29 .12 -2024

BetaLinBsdato
30.12.2008
30.05.2009
30.12.2009
30. 06 .2010
30.12.2010
30.06.2011
30.12.2011
29 .06.2012
2A .L2.2012
28.06.2013
30.12.2013

Hovedstot (DXK)

4.328.OOO,OO
4.266 .795 ,47
4.203 .359 ,12
4.138.202,30
4.O71.904,59
4 .OO3 .2!2,23
3.933.253,94
3.860.842,75
3.786.473,77
3.710.104,59
3.633.325,23

3.552.838,06
3 .470 .770,!S
3.385 .848,33
3.299.204,46
3.2rO .271 ,45
3.118.823,93
3 . O24 . 497 ,93
2.927 .634,94
2.828 .156,85
2.726.O23,47
2 .621 .132,89
2.514.583,25
2.404.377 ,47
2.291.191,35
2.r74 .605,72
2.055.20s,81
1,.932 .273 ,27
1.806.319,82
1.675.693,30
1.543.580,40
1.406.887,36
7 .267 .r4L,60
1.123.013,58

975 .175,11
823.194,49
667 .247 ,92
506.985,43
342 .457 ,5!
a73 .54L,O2
t73 -547,O2

Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
Ukendt
l.rkendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
ukeil.dt
Ukendt
Ukendt
Ukendt

rentebelOb
rentebel0b
rentebel0b
rentebet0b
rentebelob
rentebetob
refltebel6b
rentebelob
rentebetob
rentebelob
rentebel6b
rentebelob
rentebelob
rentebelgb
rentebelob
rentebelob
rentebelob
rentebelob
rentebelob
rentebelob
rentebelob
rentebeLob
rentebetob
rentebelob
rentebel0b
rent.ibelob
rentibelob
rentgbi:lob
rentebelob
rentebetob

xunden betaler DKK til banken
o 'oo

115.403,96
115 .372,15
113.O51,68
111.910,78
1O9.515,14
108.250,20
],o5.787 ,32
103.839,51
101.839,32
1O1.43O,14

sxlE code JYBADxxx

CVR-nr. 17616617

T'J JYSii E BAI{ Ii
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Betalinger til kunden:

Hos

Betalinger til banken:

Hos

Eelobet inds?ttes PAI
5050 125802-9
Jyske Bank

Ref .

Dato 16.07.2oo8
wo1578S999

Side4ts

30.06.2014
30.12.2014
30.06.2015
30.12.2oj-5
30.06.2016
30.12 . 2016
30. 06. 2017
29 .72 .20!7
29.06.2018
28.12.2018
28. 06.2019
30 .72 .2019
30.06.2020
30.12.2020
30. 06.2021
30. !2.202r
30.06.2022
30 .72 .2022
30. 06 . 2023
29 -r2 .2023
2A.06 .2024
30.72 .2024
30.06.2025
30.\2.2025
30. 06 - 2026
30.72 .2026
30 .06 .2027
30 .72 .2027
30 . 06 .2028
29 ,!2.2024

3.552. A38,06
3.470.770,15
3 .3a5 . 848 ,33
3.299 .204,46
3.2io .217 ,4s
3.118.823,93
3.O24.497 ,93
2 . 927 . 634 ,98
2 -828.165,85
2.726.O23,47
2 . 62r . L32 ,49
2.514.583,25
2.404.377 ,47
2 .291.191,35
2-174.605,72
2 .oss . 205,81
1, .932.273,27
1 .806 . 319,82
1.676.693,30
1 .543. 580,40
1 .405.887 ,36
r.267 .!4r,60
1 .123. O13,58

s75. 175,11
823.194,49
667 .247 ,92
506.985,43
142.4A7 ,5r
L73.5,47,O2
r73.54r,O2

97 .720,33
96.O80,58
93.346,68
9.1 .564,63
89 .22r,49
86-814,98
83.482,50
81.345,55
78 .740,37
76.065,12
73.3r7 ,92
71.558,86
58.O02,71
65. O22,38
6!.622,46
58.808, s9
55.275,90
52.255,11
48.581,98
45 . O95,60
41.515,45
3A .462,74
34. OBO,48
30.370,03
26 .227 ,48
22.267,92
17 .946,O0
13.710, s8
9.262,OO
4.667 ,48

Generelte vitkAr for swap bekraftelsen'

Denne bekraftelse suPplerer oB er underlagt Jyske Banks Aftale om handel med

af tedte f inansielle instrumenter af 11.07' 2Oo8'

SVIFI COdE JYBADXX(

cvR-nr. 17615617

Betobet hEves pa:
soso 125802-9
Jyske Bank

€;; lYsliE BAr.,i i(
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Ref.
Dato 16. 07 ,2008

v.,ol5785999
side5/5

Dette er en bekraftelse pa en handeL med et finansielt instrument, som det er
defineret i Lov om vardipapirhandel. Handten er derfor underlagt de generelle
bestermelser om bilaterale nettingaftaler i Lov om vErdipapirhandel mv.

Defj.nitorj.ske problemstj.l linger vedrdrende det finansiette instrument skal
afklares i henhold tit de gatdende fsDA definitioner.

ISDA (Internationat Swaps and Derivatives Association Inc,) er en
interarational forening af finansielte institutioner, der udstikker
retnj,ngslinier pa handel med afledte finansielle instrumenter pe de
internationate markeder. ISDA har tit formal at virke for en standardisering
af praksis og dokumentation i forbindelse med finansiel[e instrumenter.

D€ anforte engelske begreber er fra ISDA Definitionerne og er angivet
i citationstegn.

Underskriv ven[igst kopien og returner den til os pA vores adresse eller
pr. fax. 89 89 73 38

venlig hi lsen
Jyske Bank A/s

SWIFI Code JYBADXXK

CVn-n!. 17616617

Ivivlsporgsmal vedr. swap bekreftelsen

g:j: JYS!(E t.r!i\ ii
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bi\,
Storbjerg Ejendonme Aps
Bybjergvej 43
3060 Espergarde

Betafinget for zentesllarr - nr. tto1s785

Ref.
Dato 12 - 05.2013

hro15785999
Sidc 1/ I

Valutas€Mc.
V.stagade a-16

Dx-a6oo SilleborS
Teleld a9 89 89 a9
Iebta a9 89 73 38

wu a/-i!6kebank.dr

I

15. 07
30.r2
29.72

( Handetsdato
Startdato
5lutdato

2008
2008
2024

DXX

5050 D5aO2-9

Hovedstol, DKK

D]{K

5050 125802-9

ffi

tr
Jyske Bank betater til dig
pa basis af 182 dagel36o
vi indsatter belobet pA konto

Du betaLer til Jyske Bank
pA basis af 182 dagel36o
vi haver betobet pi konto

venti.g hilsen
Jyske Bank A/S

9.609,65

*

004 6

SIIFI Code JYBADXXX

CVR-nr. 17516617

3
g;i J)'s KE B.^.i,! K
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CABSTE}I STOBEJERG SXAARUP
sovEJ s
3100 Hof,t{8/E( ffi

UDSKBEVET DEN

EETALII{GSOATO

't 9, 08.2013

30.09.20.13

19

SIDE I AF 1

414,

Wartr I
KUNoENF 05732s437
KUNOE STOR8JE8G EBHVENV APS

BYBJESoVEJ 438, 1.
3060 ESPERG8DE

EJENoO$ NP, i34471,t
BYBJERGV€J 43
3060 ESPEBCSDE

LgBEIIR. 01
PEBI0DE 01.07.13 -30.09, t 3
FONDSKODE OE7E426lArwpr rrupasxrrgslAn
BENTE t P.A. (VAF.) PT. 0,4493
LAIETS BESTLSBETTo 15,25
HovEosToL 3.964.156,32
NY BESTGELD 3,212,722,15
oBL.FESTGTELo 3.261,989,56
REI{TE 3.685,24
AFoBAG 5O.O07 ,42BIDEAG 24.470,47
YDELSE 78. r43,t3

spsRosrAl TrL DEr,rNE opxng rt{c, KoN{rAKr r'ryrGEDtr pA rulrroru
TOIO9OOO ELLEN EUAIL: SERVICECE TERBI{YKBEOIT. DI(

TILTELD DIN FEGNII,IG TIL BETALII{GSSERVICE ,
DU EETALEB ALTIO IIL TIDE ,
OU KAN TILIIELDE DETTE FI.KOBT DIREKTE I DIIi BAXK/NETBANK.
u: xll oosA BINGE TrL riyrGEDIT pA TLF. 70 10 9o oo,
sA tturloEg vI FoB DrG, ELLEh DU KAN TU.JELoE vIA
riWlIJ. I{YKREDIT. OK/BS- LAAfl

Eg= BErAL,NcssERvtcE

-- 
- det netnmestc I vctd.n

Slip for indbetalingskortet og lad
Betalingsservice klare betalingeme. Det er
def nemmlslEl verden.

Tilmeld regningen i din netbank.

ELEt(tEOlllSK
ll{DEETALNOSI(OBT

Ml du fortsst modlage indbetalingskort, kan
du fa det leveret direkle i din n€tbank i

stedet Ior med posten.

Du kan betEle regningen rned et enkelt k,ik
og slipper for at taste alle betalingsoplys.
nrngame.

Tilmeld dig Elektronisk indbetalingskort i din
nelbank.

{&

t
8
8
c

]]Lrts d denne UI

09

-]xron.r
Oft

78-143 13

K71
Afrives inden betali.

KVITTERIN(
a.aepLEs unile. brtalrold d al pan!
i6tqrn. Ved ld sr! bctalhg lt{r{
e. rbt ublirlhnde F[.lndnu!.ls h

b. t|!!tet bdrb, de.;r indb€tai

ARSTEN STORBJERG SI(AARUP
ZVEJ 5
IOO HORNB,/EK

rE

-

BEIALINGSSERVICE
. d.r h.hhctt. i r.td.n @frffisr.*

qJ

NYI.GEDIT. ADM,SERVICE
FBEDERIKSKA' 1
17&) KOBENTIAVN V

E€Bling!dato

30.09.2013

og beltbElodlager

82507949

NYKBEDIT - ADM,SERVICE
FRED€RIKSKA' 4

' 
780 KABENMVN V

ga-

78.143 13

PBlSlr.r 00032/7E Deb.gr.nr.: 00199
xuLDENR. @qls/325,a3d)lI
R.tailM.rlrl^' 3n m ml 3

, ?.r 7 ^onnn2aProit,L 1Q+n25rl79 L9<

Dag-MAn.d-Ar

J

( I

ZotS

@

(Ul,lDEtll

INDBETALINGSKORT
I

I

I

93 nr.: @(82778 D.b,gr.nr.: 00199
ut{oExR 00m58254$019
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Nykredit

i) \

LI

i ' i;i., _,:ti -.

OPI.'EG TIL FORRETNINGSSAMARBE'DE

Jeg har nu gennemgget Aab Elvagten I ApS byggeproJekt om opforetse af 690 kvm
erhvervsbygnlng pt ayUjergve5 43, Espergerde, 09 vl kan ud fra de modtagne
dokumenter lndikere frlgende:

Realkreditfinansieri
Med baggrund I Nykred iansEttelse af mmen kan

13. marts 2008

der lnlrlkeres en realkreditlinanslerlng pEilr
ljnet skal have 1. prloritet.

Gnet kan optages i DKK, Euro, fast rente, Ilipasnlngslen, CIBOR 5 - h?rflt kan
etableres renteloft, fast rente etc, efter rislkoprofil og behov.

Vedrrrende stlftelsesomkostnlnger kan vl lndikere folgende prlser:

Stlftels€sprovislon
- ra6at

DKK 43.000
DKK 23.000 DKK

DKK
20.000

5,000

erudover betales normal kurtages . Herudover stempel 09 tlnglysnlngsafgift.

Med hensyn tll realkredltltnene forudsattes det, at ltneudmtltngen oprylder
realkreditlovens krav, og llgger lndenfor Nykr€dlts egen vurderlng af eJendommen.

Der tages forbehold for og endelig godkendelse af folgende:

. Ferdlgmeldlng af eJendommen

. ByggeJilladelse pt ejendommen

. Forslkrlngspollce

. Seneste regnskab fre2005l07 fra Aab Elvagten l Aps

. Seneste personllge regnslab fra Carsten Skaarup

. Dokumenteret te;etndteegt p3 min. tkr. 5Oo lform af lndgtede lejekontrakter

. Kautlon fra El vagten A/5 samt Carsten Skaarup

a

I

tlykrcdtt Rlalk edft VS
Sdr. Jcrnbanev.J 4

3400 Hlllcrrd

Ttf. 48 20 33 00

Far a8 20 33 01

x,wvr.nykrldlt.dk

\ K
Jyske Bank
Att.: Nicolal Hansen
LL. Tyedesvej 7
3000 Helslngrr

o5 I

't

,1.
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2

Nykredit

LAneforholdet vil tillige vEre underlagt Nykredlts almlndellge forretnlngsbetingelser.

3r sti 9en og accept af ovennavnte foreligger, vil der bllve udstedt ltnetilbud
etc.pante

vi h

Bille

A/S

Erhverv, Erhvcrv, HlllerDd

Tr. 44 55 33 09

t:.

,l
l

t

E
!A

EA<---'
rrsfeo
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Bitag Z3
Thomas Schioldan Soreuen
A4vcl:a: (L)

Amaliegade 8 8.2.9a1 . Postboki 9029 . 1022 Kob€nhavn K
wrvw.lanke dk . Ill. (+45) 3543 5333 . Fax (+45) 3143 7104

Pe n g e i n stitut a n ke n av net Bird&Bird

23 0[L 2013

Den 28. oktober 2013Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Advokat Ssren Narv Pedersen
Kalkbrenderilobskaj 4
2100 Kobenhavn O

Sag nr.3282013
HE/DUE

Carsten Storbjerg Skaarup og Storbjerg Erhvews ApS' klage over Jyske Bank

Sekretariatet har modtagel klagon og klagegebyret p6 200 kr., inkl. moms.

lfolge Ankenavnets vedtagter S 2, stk. 2, kan klager fra erhvervsdrivende behandles,
hvis klagen ikke adskiller sig vasenlligt fra klager om privatkundeforhold. Klager fra
erhveNsdrivende falder i ovrigt uden for Ankenaevnets kompetence, jf. 2, stk. 3.

Ankenavnel behandler efter fast praksis ikke klager fra aktie- og anpartsselskaber.
Ankenavnet har fundet, at klager fra selskaber ikke kan sidestilles med klager fra
private, uanset det spargsmdl klagen drejer sig om, ogsd ville kunne opsta i et privat
kundeforhold. Vi vedlagger Ankenavnets afgorelse i sag nr. 92612010 og 22003 til
orientering.

Af sagen fremgar, at klagen vedrarer Carsten Storbjerg Skaarups selskabs
kundeforhold i Nordea Bank og hans heftelser for selskabet. Efter vores opfaftelse er
der ingen tvivl om, at Ankenavnet ikke kan behandle klagen.

Vi afviser derfor at behandle klagen og retumerer vedlagt i check klagegebyret pd 200
kr. Carsten Storbjerg Skaarup kan eventuelt indbringe sagen for domstolene.

Du kan indbringe denne afvisning for Ankenavnet. I sd fald skal du igen betale
klagegebyr.

ft![@e.'-,r.

g: 28. o[9]sg_-l_O_13
clsllstc_ _ Tobgndreds QjoILee

.t' ; - /
-/.::.:/'

Ad vokat STrbn Nar v pedersen

- r ,.-.-.. r^^1,6 .ll,
Erhve tuscent.a Holrn.i! XaEt
HolrnaE (ansl a
I OS0 K.O.rttrl,| K
T.Lbo 45 t e 7A OO

200 . 00

[,r
4 r 6-3. 40€ - _-

e1

r, r; lii Ei li, 4 ;, ,, ,
R.Bn.

!!li:3 OtJ'r' r 
't'( 1.,

) 1022

8B 42
( xs4?

I

Kobenhavn I
I

a
L
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tsilag L1
Thomas Sehiolda*r Sgre::cen
ACvch: (l-\

Overbringes
Pengeinstitutankena,r,net
Amaliegade 8 B, z.
tozz Ksbenhavn K

Vores Ref:

25. november zor3

Med henvisning til klage af 25. oktober 2or3, som ved Pengeinstitutankenavnets
brev/afgorelse af 28. oktober 2or3 er afist, skal jeg hermed indbringe afisningen for
ankenevnet.

Det oprindeligt indbetalte Klagegebyr stort kr.2oo blev returneret ved check, der ikke er
hcvet. Checken tedlegges.

Pengeinstitutankenevnets afuisning er begrundet i, at klagen efter ankenavnets opfattelse er
en klage fra en erhvensdri'r,ende.

I0agen af 24. oktober 2013 var indgivet pl vegne af s&vel Carsten Storbjerg Skaarup
personligt og pi vegne af Storbjerg Erhven,ApS, og afi.isning burde derfor ikke vare sket for
sE vidt anglr Carsten Storbjerg Skaarup personligt.

Til belysning af (og til stotte for), at klagen for Carsten Storbjerg Skaarup's vedkommende
ikke er erhrcrvsmrssig, henrises til klagers opfattelse af den generelle rldgivning fra Jyske
Bank af 3r. oktober 2or3, der !'edleSges som bi!gg-.16, samt til klagers tilfojelse ligeledes af3r.
oltober zor3, der vedlagges som bi!ag.u.

I den forbindelse kan folgende fremheves:

Jyske Bank har i al vesentlighed sammenblandet Carsten Storbjerg Skaarup's og
Storbjerg Erhverv ApS' forhold. Slledes har J1'ske Bank kravet Carsten Storbjerg
Skaarups personligt cjede hus solgt sonr lcd i nedbringelse/afi4kling af engagementet,
og har i samme forbindelse krcvet salgsfuldmagter til btde erhven'sbygning og
Carsten Storbjerg Skaarups private hus.

z. Jyske Bank har rBdet Carsten Storbjerg Skaarup til l8noptagelse med Carsten
Storbjerg Skaarup personligt som selrskyldnerkautionist, til den af N1'kredit kran'ede
nedbringelse af renteswappen. Deue har efterfolgende r.ist sig at medfore
skattemassige problemer for Carsten Storbjerg Skaarup, idct SI(AT ikke har

Sag gz8/zor3 - Carsten Storbjcrg Skaarup / Storbjerg Erhvcn,ApS ctr. Jyske
Bank

I

I

,

I
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accepteret personlige fradrag for disse lln. Til uddybning kan henvises til
redegorelsen medsendt som bilag 6, side 5, nederst og side 6 midt.

3. J)'ske Bank skelner ikke i deres ridgiming eller ageren mellenr Carsten Storbjerg
Skaarup personligt og Storbjerg Erhverv'ApS.

4. Jyske Bank har rldgivet Carsten Storbjerg Skaarup til personligt og med sikkerhed i
sin prilate ejendom at optage lln til nedbringelse af "erhven s'-gelden, og
modregner/udligner i ovrigt lsbende mellem Carsten Storbjerg Skaarups "private"
konti og erhvervskonti. Til uddltning kan henvises til den supplerende redegorelse
medsendt som bilag 7, side r midt.

S. Carsten Storbjerg Skaarup blev af Jyske Bank rldgivct til privat at optage len til
erhvenelse afden grund pi Bybjergvej, som srraplAnet vedrorer.

6. Det er fra start Carsten Storbjerg Skaarups plan at der skulle etableres en privat bolig
i "erhyervs"ejendommen (By'bjergvej), pA maks. 160 lo'rn, hvilket var den oprindelige
Srsag til at Carsten Storbjerg Skaarup i sin tid kobte grunden.

7. Ogse i forbindelse med Carsten Stor\erg Skaarups private linoptagelse med
sikkerhed i hans private ejendom, anbefalede J1,ske Bank et swaplSn, hvilket Carsten
Storbjerg Skaarup dog af iste.

Pi deune baggrund skal jeg hermed indbringe af isningen for Pengeinstitutankenavnet med
anmodning om realitetsbehandling, principalt for begge klagerne, og subsrdr'art for Carsten
Storbjerg Skaarup personligt. I sidstnevnte tilfalde skal Pengeinstitutankenevnets
opmerksomhed sarligt henledes pi punkt z-4 ovenfor, og Pengeinstitutankenevnet bor som
minimum realitetsbehandle sporgsmelet om. hvonidt Jyske Bank i forhold til Carsten
Storbjerg Skaarup nerson&?t har et rldgivnin8sansvar i forhold til anbefalingen af srvaplSnet-

Jeg bemarker, at flere af de ovenfor anforte kritikpunkter iklie er medtaget i klagen. Klagens
klagepunkt er siledes rfldgivningen (eller mangel pA samme) om, og anbefalingen af at
optag,e et swaplin over for en kunde, der onsker sikkerhed og fleksibilitet srarendc til et
fastforrentet obligationsl8n. De ovenfor anforte kritikpunkter illustrerer imidlertid, at der fra
Jyske Banks side er sket en fuldstandig sammenblanding af Carsten Storbjerg Skaarups
private og (eventuelt) erhvensmessige forhold, og denne sammenblanding bor ikke konrme
J1,ske Bank til gode.

Hris Pengeinstitutankenavnet ikke kan hindtere returneringen af checken som betaling af
klagegebyr, bederjeg om at IE dette opll'st, idet jeg si vil overfore n1t gebyr. I si fald skal jeg
anmode onr at der udstedes en ny check eller sker en tilsvarende tilbageforsel af de den 25.
okober zor3 indbetalte 2oo kr.

Med venlig hilsen

Ssren Nan, Pedersen
advokat (H)

?

Soren. Pedersen@trvobirds.com
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|i^ U/t Zcty

Til Jyske bank 
Hej Birgit Trolsen

Vedhaeftes dct dot fremsendte

BILAC 96 

LUNDCRENS

M-\Z-?o)3

12/12 2013

Underskrives i forbindelse med det fremsendte

Som aftalt underskrives de\,0nsket dokument^ ^

med det som er aftalt at kunne nedbringe omtalte l&n med I henhold til de fremsendte mails 
tidligere.

I forbindelse med det er skrevet at nar huset Sovej 5 3100 Hombask sslges, er der skrevet 
overskuddet
fra salget med fradrag af alle omkostninger i forbindelse med salget, skal nedbringe grund lanet pS, 
Bybjergvej 43 3060 Espergasrde der gennem banken er radgivet udlant til ejer af sovej 5.

Der er ved underskrift lovet at betale ned som aftalt til huset er solgt, 
hvorefter afdrags bel0bet kan nedsasttes tilsvarende, til samme l0betid, 
Med mulighed for at betale ekstra af.

Jeg skal venligst oplyse jeg ildce har faet svar p& ?jeg har slillet omkring Jyske Banks
^krav om salg af den tomme grund, samt beregning af swap renter som jeg bar spurt om.
vil duikke vaere sod at finde ud afhvad der er sket med de penge fra dette salg og sende det til Peter
Sorensen

Carsten Storbjerg Skaarup 
Sovej 5 3100 Hornbaek
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O JYSKE BANK

Uigenkaldetig salgsfuldmagt og 
transport pa samt hindpanteret i 
salgsprovenu vedr. fastejendom

undertegnede

Storbjerg Ejendomme ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergaerde

cvr. 27374476

giver herved Jyske Bank A/S fuldmagt til i mit/vores eller eget navn - og med fuld bindende retsvirkning for mig/os - at 
saelge ejendommen/grunden matr, nr.
1 ay Mprdrup By, Mdrdrup

beliggende
Bybjergvej 43, 3060 Espergaerde

med de pa ejendommen vaerende bygninger og alt rette og lovligt tilbehdr.
Banken er berettiget til, uden min/vores medvirken, at f(3re alle npdvendige forhandlinger med k^beme og acceptere 
salgspris og dvrige vilkar uden pa forhand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa 
mine/vores vegne at underskrive alle nddvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er 
nddvendig i forbindelse med ejendommens salg.
Fuldmagten er uigenkaldetig i 1 ar, hvorefter den lean tilbagekaldes med l mdneds varsel.

Jeg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhed i det salgsprovenue, der opstar i anledning af ejendomshandlen samt 
primaer handpanteret i evt. udstedte sselgerpantebreve i handlen. Transporten og Kandpanteretten tjener banken til 
sikkerhed for enhver forpligtelse, som jeg/vi har eller senere far over for banken.
Hvis der som vederlag i handlen skulle indgafaste ejendomme eller andre vaerdier, skal denne salgsfuldmagt ogsa vaere 
gseldende f.s.v. angar sadanne modtagne vserdier.
Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for koberen af ejendommen samt parternes advokater.
Meddetelser i henhold til naarvaer ende fuldmagt bedes rettet til:
■ CVR-nr. 17616617
■ ]yske Bank A/S, Vestergads 8-iS, DK-8600 Silkeborg

Underskrift

Dato ~ Cjw C55S / ejw nei untie* dki

Til vitterlighed om underskriftemes aegthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: 

Dato Dato

Navn Navn

Stilling_____________ ______________________ Stilling

Bopail Bopasl

KE0119/10.12
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Uigenkatdelig salgsfuldmagt og 
transport pa samt Kandpanteret i 
salgsprovenu vedr. fast ejendom

Undertegnede

Carsten Storbjerg Skaarup 
Spvej 5
3100 Hombaek

giver hervedjyske Bank A/S fuldmagt til i mit/vores eller eget navn - og med fuld bindende retsvirkning for mig/os - at 
saelge ejendommen/grundenmatr. nr.
1 G Homeby By, Hombaek

beliggende
Spvej S, 3100 Hombaek

med de pa ejendommen vasrende bygninger og alt rette og lovligt tilbehdr.
Banken er berettiget til, udenmin/vores medvirken, at fore alle npdvendige forhandlinger med kdberne og accepters 
satgspris og pvrige vilkar uden pa forhand at indhente min/vores godkendelse, ligesom banken er berettiget til pa 
mine/vores vegne at underskrive alle npdvendige dokumenter og til i det hele at foretage enhver retshandel, der er 
n0dvendig i forbindelse med ejendommens salg.
Fuldmagten er uigenkaldeHg i 1 ar, kvorefter den kan tilbagekaldes med 1 maneds varsel.

leg/vi giver ogsa banken transport til sikkerhedi det salgsprovenue, der opstari anledning af ejendomshandlen samt 
primaer Kandpanteret i evt. udstedte saelgerpantebreve i handlen. Transporten og hindpanteretten tjener banken til 
si kkerhed for enhver forpligtelse, som jeg / vi Kar eller senere far over for banken.
Hvis der som vederlag i handlen skulle indga faste ejendomme eller andre vserdier, skal denne salgsfuldmagt ogsa vsere 
gseldende f.s.v. angir sadanne modtagne vaerdier.
Banken har ret til at anmelde fuldmagten over for kpberen af ejendommen samt partemes advokater.
Meddelelser i henhold til ruervserende fuldmagt bedes rettet til:
■ CVR-nr. 17616617, ■ Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

tinders kri ft

Min asgtefasile tiltraeder med sin underskrift n^rv^rende salgsfuldmagt.

Dato Underskrift

Dato Underskrift aegtefaelle

Til vitterlighed om underskriftemes aegthed, dateringens rigtighed og underskrivemes myndighed: 

Dato Dato

Navn Navn

Stilling Stilling

Bopael Bopasl
KEO119/0S.13
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taa d.tE danEnr er vaIt nul, rlltdn mer

r.d!!.rdi.n i Ftrii3 for illc profc$ioocll<

.ll.rcdc .i nct.lit ,l i.dtlcli.trdtp,nfk:j
D!n. b.lldc, do! 'tl...r h.*.d.rrrdr!n
pI .lori&punll.r t', lomtr..s. d, &r .,
d. frtrirr. p.i!., fo..t tl rnd 08 !d rl lon
rDkrao. dc, slil bc'l]llrl

ttriodcomtoshinFmc opt ,t, ' abst,

lu!l. blhb u&n irdr.tn'nt a, o rorv.{!-
airSt.h,laN Konlalvanran hcra, cr, ar

b.rJiua, ufdrrnacr 0yn.r ,r.rn r;l tori
rqllid5Fntlll Mqrclkn Isn rEd fordcl

odrir.!, firn dcr lr.v.r, at d., rl.l l.8r!
rtlliDt ril. hvillar ..invcrE inlsltrrk ,ffI
rLl bcnFlr D.t vil jal b(h v.r! op nl &,1

ar*alE praldl.r rt implcmcddc i modcl

lco

BaLlin&mc pa dcl firL b.n r pcnodc,t

ar !.lvsa3r darcfiniDirti*.. m.rc bcblin

t.rD. Da d.r valru. bcn !l.l fitd.5 tiv.r
dct lt 6.tr.rio, dc,.tt.tcr. El iidst l.d
i nodcllan.r axin.riD8 tl d.n frEml'drB

martadFardi pa iorisoDltitrpuntt.t.
A, bar!tninti6.5.i!. hcnryn r8tr.r

rcr bdltrnnt.Friodar h.t til t & hriod.n
3lrl dot illa |c' rom dan (Triihalc horisool

of t.n nrd fordcl v.riar!, cllfi rupDlcr.s

mad andra ltdrsorrcr
tLrlcd!!.d'cr pa hofi soox'dipunl

rat atlimaEr r rnillan od fr. ,crtcllrvan

Da bcn8ninlatdlnlll(lcr udrn b.ut .I for
vrooio3rlrypotcscn.lr Rantclury.'l b.tvrd
,nrrlc&rrrd'b.Elaiot.n Gr rad lrlrdral
,lDrcatift d.n 3, 2Ol3 s!l!d$ tdcr{rst.
rEd d.r ogrid.li!. 7!nl.luw! mcd v.lar
drD 3, zq,t Dcr rncr...lc' .dihll.r rnar

l.dslrrdit nSrintcn frs btrcSnrntcm. r

f6i8. .frDr, !r. .t &r r.gn.r d cn ho.'

toD. dr' !, Lm lr mirdc Ho v'l tr'odl-
lln ot5! mcd tord.l tunr. r.dl'dli rrd .'
rudb)!B! foiv.nlr; hFh)potca., 08 b.nyrt(

for*rrdEir.r som.n obj.kti\ 
'nd*ro, 
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fl$r-5 

-.-
L an r*tl,t(.,lli..

- 
l6e*tr! 

-.too!e-g'.r
16.b0 

- 
l rdb.Fi

+l l(np, hvor lcDklorwn fo'ltyd.r ,F
bhll.lilt .lt r indtl.lt i tid.punk, ts{
Drfidorcr .rtinrrcl to sccr|.ri.r, hvar ,.n
taturv.n oSsl torslrd.r ./'l00}p, m.' d.t
tla, linatn lor .t illustrcrc cn l,lcr. i.m
.. .odrilrint

Fo r opr* an jrm En&rdvitlin3 v.t
r.r ,rri.lrwcr. rllcd.r.r forttydoirla, .f
ltrrdrtrv.r ra ddsF rkr r.l .r ,D.trr lillc i
f6hdd 0l rd!.rlrPllnltd. R..tlur!.r vil
d.rftcr udvitk it rlcd .n rtitrnd. vrF
oint op ril !lu$drprnh.,. rfm i dcrk ril.
frl& .r .rd!r. t niin i tidspur*r t4itlr,
iror r.nt.luw., .r ,onl!& m.d./. I i
.l d.n op.i.&lit turv.. EffGllcn rl & lo

rrF, 5..di!r d P.riod.ornldni.t ft
.r alcl* 9rfimcn .t & va.i$I. bclrlntar.
I & r..D.icr, i!o, tndiDlri .kr tjcblil
lcIS .ftr, idtlllt., vil .rrn.l.cn ., d.
rdrur tddirBs hav. rndEr rit tddl d
vrd n $. f.gratt.L. .t dcn vritL r.nc,
rslr & vanrhk holirltcr ; r.atricnlc
,rd lirE lilp..nitB v'l tndit rit Sr.dvit
i ,.nodcr1.

Tdd 6 rir.r .sxm.llo.r at ,6iodeom
loariirlama udcr ualdru .callllfirllur
rrad !n utfilrcr rantaslruhur c. surllEn af

lcalin!.na C rk vari.U. ban loorud..
,Eaa llimEr.f baLhntaara pa da faat
bar rdrcr ai! i rah mcd dc fatl. ?. c, d
Idrt'rkEnlc Nl, l.nlclruktulln andtar

rit. ra ncdfr d.r .ulorrl|li,t ct aodnnt
i fff?rdrcit.irE ot dcntrql oed i bqrhn.

tcm. ti d. lrri lr h.n D. flll. ltrr.b..
drntcr .r dcrirrrd urlld.d tor d. GDldtc

lo.trrkE !.d r'fid 
'tnrcrlr*lu.Mv i Trbd t., mrlcd3t.dicn tl

ridrF.tr r=o+Jl D.r lil !8.. d d.r s-lri'

!.lodrth o ldlrb.r o! ,n.d.drv.rdcD cr

lxll G!.d.,l il d p.riod.o,nlonar$crD.
ill. rEnc, 0d, c' r,l lon3altcna .r. ll dcr

tlnyllct rb.olu[. rrrdic, ForrrdrdniiFrt

8',, rr d.r ilt. lori8.rc! for fonnod.d!

rttn ot .4nt. b.t lin8rt fr. d.l varirbl.

b!n. trud.t.n ,o.v.trt!t aligcrd. rc,r!.

Irrt.. \Ld Gn n l! .t.Jl t otBlrullo: villt
darrE ,oatlcl YarG {rrr.

D. ,cnrcsrrlku.co i tidspo,tlt.t for

oF.lrrltro cr 5v.8 inv..r, ncdfrrlr d.r. d
m.rl.(hv-rdl€n for l(rlrrlts mcd libctd
ov.r lloriso pcrid.n h.I cn Posilir m!r.
lcdsv.dr Dttc trv.r cr,ortrrl brdnS nl
pariodaoolorldn8c:ra. sqn lor aR! lon
rlrhcr ot.l ho{isonlpariod.n Gr rl.tllrt!
(=!.rinrrl ax ofu8.rcn .[ torirskl.n Al
&n trund r'l !n Fnqr.omkostoirlibc.
lr.BnrnS 8r,! nrt,8 mcHnrom.rion ril &i
!t!.trr. dcr t(rv.ot, urndr.r rcnlcsrrllur 23
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Gfi.r 5 l. Hyrr ill. dat .r tilfrld.t. h,l d.t
nEd ford.l dlha Friod.omlonDints,
b.lla-, d icrn ri.ra. i F;grr 5

D F.iodcs oruint tt|r opp.rs t

.b3oldrc ll'rclsq. vil & t s. b.r.lingcr
pa ttrrs rf rccmricnrc rrr.lo'lslrnlr D?r

a dl.dc! lun d. .nldE b.t lintar fn dct

vlri.bt t n, dc. .,{rc, 3ig i tah .d fa
*]dniDt !l ltrtallrwn Fq*rdca n r.tl
hcd tlnlctcanrnfinc i ljilur 5, d vil &r
plvirlt tontnkar sqn vi$ i Trbclg.rl

Sorn ron. ct Yi..r b.rllrir,tcrn , .t
Fridcor ootninFrr llitlr mad lrba.
id.n pl to.lt.lc'lr, dr ltnEnnrlrurcn
aldr., ri! Dd cI dot b.m.rtd..rvrrditt.
r (,r GUintG.rE v.! d rcnt t ld rr nuodr.

l'd &n rilrvrrrdL tnin$ vd cn r!n6rit.
nint. 0.n. .' d t uod rl cn lombnrri:m
rf & frl&adc srrprn.J C lmtitrrnr.
C'r rrat inYar! rtnrlt,ultur, 06 lEshuirtcn
orn .l tcry!. lbaDlutL Yardicr.

D.r alrafStr.Dd. .ha.nr i op&rrcltlo .f
panodaon o$niDtlrrE ar sllcdcr rrmnrn.
hantan ,nallarn lo nlcr*! s?!Fm!! .

08 bvo.drn r.lEtldttuE r r., tld arld ddl
vi8rc horiiorr Ecnlittcs rcntcsr'rurien:
tn li3s, 4 rdn !.l&Dd. rinr.st'ultur .rkr
Fiodro.Dlostriolrho.ito..r.n, d ril &r
dvirt. p.iodcorDtonnin8. . vld oaldrcr
r..ta9rultur i horisrtp.nodch rom yist i

T.b.l l0.l.|
l-r3.!orn i l$rl 9. s! &v.r Trb.l !0

vi!!8 ant6rnlrioD xt ., mulit arutcr d
kmrr.h.lr, dr d.l d & I.nEgi. &r b.hol.
&, d...r .fdalriog til udltb. Ihrfor Gr d.l
opl.$ r roalE .ldclnntcr ovr, ,o.slcl
lilr horisoorcr tor d.rv.d bcdr. rr rnltDalit

B..r ridlan fd .f&lnin!.n. Alt .rh.r8i8
.l trrrl.Si 08 .df.rd ., d.l d.rtor ai ,ord.l
,or .fr.!cr olC rt irddru. Fiodcomlgsl'
nnt.r ia,D h.rlu.ni,rlrff,E.r lsa sd 1'.rn
rl&hnrngsrnrsrig in4.n8sv'nl.l. dr drr

lr.vo. rr rilFrninltfrd.r .l .nd.t lit
g!!3 i lah nEd., rntaniralrr ardnr rit
ls.r i Ed.dBlcndc r.|nrn!. d. dci nlcdfrl-

B!' c,| forpligi8rlr. to' .fi.grr.l Gn p.).r-

P.r.r lrchlc ,rrtcor.n (2013) n.vnn.
ar drr !' m.r8..*, i.r indSiet peyt'ssapr
rm.n rldrknrnt 

'mod 
slit rrL lErlc Dcr

fG rildci trrr ford.hlr8r tl b.nyn. p.no
d.o,hlornin8!, ft,r .r fl tl,rEr! nu.nc.,.r
tillrd. rf lonrEll.nr r..rrn!ito

Atsluttcrde di*ussion, be-
tr.gtninge. 09 .nbelalinga.
Som fo,t!a?nd. alsh,r ta, ill(1t.cr.r. 'iL4 er cc, n.r. mulrSc m.rnd., r,t ar rlh,irr..(

,t llaroll)h.&o pa .'t FF,riry litt tr:,

3impL notl.ltl dl rElodc, b.crd pl ct' ,uld
vtrdi.ns..l.l!. pa q 8ir.r llArurtl of ovc.

co lrqi$.t.
D?n corr avrtlEd wd bilg tl d. ,)c.

!l. F tanE tdr 'tn.rtSLr.l ar fsud
raair!.n on ri!8 F rrlcrra*rdriot r,
tfi{dt'v.n. I FrLia vil dq trxtct ajtl
dcrt fo.Etomm., irEn dd tr&.' iffa pa d.r
Jrltum , rt BPV ot vrith.d.r bn tcrynct
!o.n ,.tvi!.nd. tuid.lim fd ,anEftlsornk
&n pa rn E c'f,,.p. hvjr d.r &! pl lon.
tootr Er d lndcr l0lr or tcna.rldri4ct
ur&r.|r. I |fF

I N.rd r?'Gd rt b.,lrrl. BPV ot vlt3
lEd ,cr atkrd cr, .t d. ar liiarrr rIFrl-
srrEiorr Sdrorn 8Lrrllcrr. .r i rl.ld lil
tl ,rlt! lo r*trm.s $dviklint l.l vcd !n
EDtr-adint r. tl ltjclcr d. i onnJioo
.rnlrir! lo r*lcna ErmErcrri{rc bddc,
ttd rUrE rcrlciririnFr. ncallcl.r ar, ar

rnrn t.d trw .f BFy o! yrritl|cd ,or rn
r. ..rdrin3c, ril aDlrE. rf cn pprrrrp
vil otlrvrd.rr t vinllpoacnd.Lr o8 ur Lr
rurdcn lrb6ririlco. At &r t^ri vil BPV

ot v.ri!h.d .hi.l rldl. rofpLrtt rf ,&r.
liFrc arr.ltr. oy'.llcr o?lFniDf.t. hlrfor
dc io'tl lpllclrl dl iflururtiqr ., loar.d.
|t'lr 'ldl. ,lnt. d.omhrd rr |,urtdful&.
F(r d ilharllrt lorr6ha$ .F.rl.b., .r
d.:.rdrcndi8t, r rrlrcrtlranMiai.ta.n
!.d !rrt. ,rot aDGiotn ot laDt vrrEn&

loflrrrkl.l xm minimllr'l rt.l in&Md. .n
ldrtGtiEltlqr!ltiro.

Riile,l tlal visa! Iorch. ot r.lvorh
awrp?.'l cr .rttarv.l ,rd lEDbliI C rr

rilE rit inod ttit.ndc r. r, rl.l ririlo
.n YCd fd&n& Enl! ot,J bc{(riv". l(r.
rch 8u! frcnErilliltca af 

'iritocn 
ill.

.i lomh. cr dll lrditlcrlll. il rpr4..
oD rrirtccn i s*ar*oor.kkn vil hrva

tlacr til. hyis Fodult lt dou,n !id. riilo
i.vdr t,.rci lcodr. No8h 

",f 
,rftf. ,gonj.J

om, bvorvi& .r1 p..ait t.otr4lt€ rl vat
dir0drinlcrnE rcd .cnr.f.ld .r vitti!. d!
.ff.!.r!6 io br, mlhthcd lor r rndfn s*.p
lonralftn o! idtl !r, ny ld ri(r nrd m
l.r.r ,a!r rr.,rc (R d.rmcd ltb.rd. o9d rD

b.rplrch. xl fl imrdcl(mrDc iDdrrirltct
b.lab.r PrcN.mcl tcd.D il(hn slnkt| .r
nolurli8rr!. hro.ri& afuS.rcn h., .dtdrt
ril lilridrar. .l8 hroridt ltu8rr .8.nllrt h.'
lor ar indln lfulcn na Grund r, *r.d,rm.3
5'8. fo.hotd

I dat .r ldfo.dnogtr lor r.nr.t lrom
l'.dfl'rl)* pt i*ipr. r {tr lon. ,.nrc, .r
tn Bcr Irr p! nul Dtt Srtr cr rrtu odfor

dnrlt fq J. L.llo&c fole,mhirsn Sl.

r.l, d., brtt . C tsrlds.rlin!.r arlri.t
prr.ll.lfor3lydotat rl ,rnEllrv6l Al diiir
vrik*, ril BPV t, 3Ic var. ]aal.rr.o
&|ig Dog rrrl BPV jf ovtrurhdc rody*r
lur [Grt rkr fo mr8rl sma n .ti&irtlt
ot riri, l.dtrt6 .f cn dsx. illust.rim,
d., rit r dcn tmbvc rarrlcdsverdfml-
tioa Ea ar&n il.rc anvdidci! ttEtoda d at

vra. ddrnilc tc.,rnq. tlYu 't drrr.n
forrly&. Id d. l.Dar ,!tlc, 08 f..$d&
po6iriv! lEtc ,ant... Dd l.aEr dot a ,on-
L4.a3y5.n, d.r t.l hltdlctr ci ,uld tttdi.
anit a&.'ril!-t.

Eo fuld vrrdrorrrclEtlll.D3 til rt
tivcr li&Frih ha .vt. lornui.rca tt d !n

Friodcooto$in8,b.r.tltii8 td rl i[!
rrr.r., hvddr, lo'rnl|cn udviu., ti! ov..
ri.i. ot bv6 frtoln lodnll.o vil vrE rld
boriroDtrdlrt. H.r tlnir .n ud'irhl.. .[
Fnnco.rf6ointtb.ttdcl. hvor rrrp
Iontr.lro ot d.r3 urd.rlitt.td. [t laln
,Dcdilrr, m.d cn frsfoaranlat lo.vcncitar
rc.llrldito it&on v.rr an idl lil .otom
,rnd. rnil.l - og tcrnc m.d .. rtckmas
$r rirt.l

I Anttfrlin3cn .r rllr&r .t f.r.!rt.
indiviaEl. r.n.rit r.lr!.r rd ft. c'r fold

i.dinildt l!! rrd.r rotlldlitt ttt!..
lurwlo.hold. hvor dci aom rl.nitnulD b'r
rrrc GD roalyrc. l.m viar, !l ll.tlliv ril'
lo6&nan. to, rryaploda*lan ot.i til

la.arrdr poaitrx i.c,rio. Ardrt laal! is
l.n otlA mcd fBd.l illuslF !t o! ,or orrr'
blill,ct-! slyld rlrrc! i cn pcriodcorriorl

nin!!b.u.Brain8. Dar bcrrd., opl. J d.t
rt l r.s toir fr. rr b.oltr. v.rid.drb.t..
rldr lt.d.d, rradmirdrt d. lcd5rt6.f
cn loovtl$rltllqr.hisr .lL, yd€rl'8cE

iDfonrarioi, dcl cr i !t rd r rt illu*rrt
p.y.rilrErrr rrymmct irl! ht ltn

J
l(ilderhcovlsninger

lro:. , .n, ,. '99! Ditt.ta, co.,. ,t
6^4Ota cof,de,l l^ts6 ltA

. na.ilan lat . trU.. 1997 t 
^ 

rn,odvrl,or

r, rr.D Fodutrd lh)r6rhrc! at9,. t E t.
- rnr^ E7Y A!r,,rp. ?@t k n veg'tp .

u(&.* N'6t 09 Oro.ot'o t un4i! Fslaq

b.g!^r.n, t.r., tr(h|.. 201, Or ,erne

r*irr. 3r.tc6bd,4o.enrt., oa tvldt-rd
,/l.at,rBr tl,. r la l9

- r,.6.i1rF \,.rxi D oq rq(lr5 i.tnE:
*n 201I (@,Dtttn.r"n 

' 
!.!r.,.de

d.r-.rd . udroA.C€r , o'dr-[.lt {r. @
r6^o1rrJrg ,r.or/'rl?3r lrl! r 12l0
Ve.r (r...,! lom .rd'edend. obrodlr.n,

09 rc4rr,r.'rr ar.r.drrf . L,n(hde.g:er.
,040 SrddrDr un,'.,! rrr
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m9lo. P'rlnB.x.lif., O..nrlln h., t,r

lo,.r, !niL!.g? |a{.l.hDrr.d.n. !r
d.l tr. n.t. t.t dorlgld hrragonr,n
r flak^ ld t&ttr o,.r,B prr.ql.!,r
l.{1 al !''rronr'.tlo !d t. a nrltau*
r.rro h.r!/rra t, sftrhl?orr).9 1f,d.9'.ir.
09 r.,lr r.i Po! r,

7 ,qE d{.l. onr,,!g lorr.lnlrqrnrr.Lit
.! l.nl6a'llu hn t6 d xont llO0O

I Mrnr (2CO0)

. D<! ifll5!6 l.t!l loh,.rx Li!d. ot
la r.gr .l lrdro..nr .dra.r&

5 fa td!.E?r oi,niD l.ngn dog ro.lrrrI
ttl ,rir6., !r t !..! t?{X}5) .ifl lrrnttrl4
09 i.lot !o l,90.1

6 (nrryrrd rd.ld4r og9 i&d'k.r.d lnrlg

h.d lom r.n d.lrlrr6 roh Mo - vu rrn

t o td.dF? i.no mnd' oD. d nJ vj,(,{*d

,'l rsir! bn.lt. r Lato.n (r 999r

td t6rrlg.r( "rdnDld (/r*rDg Lrrll.a I
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ARSUDSNRTFT 2013

I L r.da/q Z l@ Hd*t-
Storbjerg Ejendomrne ApS
Bybiergvei 43
3060 Esper8arde

irsqgrrebefa fti.tl'icltalontrattrt

t" " " =tot..Btot =*
-d'

BILAG I

Ffiua 2014
cya-FJ.2'137447 6

I(ontrattt)rpe B€lirbt.lt

Rente swaps P U 1 870.238-

A11e beLsb er i DKK, ned ui-ndre aadet er angivet.
Kontrakterne er oplyst Eed haDdlet be1ob, dog er syapa oplyst retl vej ledende
Darkedsrrardler.

Bn f'?r rarkexlDg betyder, at kof,traktea er irdgAet fot L.1.2013. !n 'U" EarkerlDg
betyiler, at kotrtralsten afsl-uttea efter 31.12.2013. Er der lngen "P" el1er "U'
narkeri.ng, er kontrsltea lodgaet og afsluttet 1 2013. E! 'A" ,n r'kerlng betyder, at
kontraltens urderllggende aktiv er aktlebaseret.

AltlF
brsat!t

tldgt
frr r.1

ArshrtL.
.ltttrgt.t2

Antal
konlfaLtet

I(otrtakhrr.

r{0157 85999

Eertrivelr€

t5 .o7 .08-29 .L2.2A
DIc( 4.328.000,00 DI(( 4.328.O00,00

B.lrb

a70 -238-

APU

PU

x

e

€
at
E

HetslrEtr.I- r T\Jedesaej 7'3Oo0 rgsingrt
Tdefon +4s a9 a9l.a oo . Fa( +,l-5 89 891a of iFkebenk-dl

S IYs KE BAN K
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Carsten Stotrbjera Skaarup

s@s
3100 ltombek

Svar pa d'!t b?€v frr den 12.1i1.2O13

Hej carsten

Eret betyder, at det
d[ 360 dage.

LUND ELMER
SANOAGE

BILAG €

07.or,20!4

Erhvqrvdrdo€to
v.st rSEd! 8-16

DX.86OO Sf,t borg
Telefdr 89 SS 24 77 (Dtr.Itc)

rdedm As 6s 09 8S (oouHlth8)
F.( ag &l24 66

t bt@jyBf.banL.dl

iysl(!bank.df

s?orysnfil til t eltebd.alingeme Biriin Jii?cFole,
::,.rr..

,eB vedlegger kopi af sw--ap{i4en,TH'side 2rlaan du se 5t rerten
beregnes eft er metodedhidi'156o.

al{hre[e antal .l-;e,i,periorlen sattes i forhold...i ' I

,. !-:

som eksgmpd kan vl se pete4lgberegnirEqF fra 30.1233 tit
3o.o6.2oia;;i,deriiE periode eii&,r,,4e2 dag'e, og det giver folgerF

de rmteberegriing:,

182/360 X reTrten 5,32 x reslgeldm pa $i/ap
3.633.326,23l100 = s7 :VZOJ.3 k.

Dette b€lob svarer til renterptaen pr, 30.12.2013, koPi er vedtagt"

sporysm?tl om.kring salg af gnindr

som ieg har forstAet fort bet, opfddrede lyske Bank dig tit at sEF

ge grunden. Dette \rar med baggmnd i den fiEget sttamm€ llkvrdi-

tet du havde pa davarende tidspunkt.

som jeg tidti8ere har skrevet 6t dig, er dr nod til at larre eal aftale

med pantharErne, i dette dtfetde Nykedit og l)Eke Bank.

svr'IFT Cod€ IYAADXXX

CVRrr. 17616617

Jyske Bar* har ikke aktivt medvirket tit satg af grunden

g; ,YSKF, BAN I(

790



sldc 2

07.0L.20L4

Det er panthaverne i prioritetsrekkefolge[ som bestern ner,

hvor meget provenu, de vil have 61 aMkling pl getden.

Du skal derfor tage kontalt tit l,lykredit som l.prioritet€;fEt-
havtr og fA m aftale med denr-

Eiendommgn srrrej 5

lyske Bank ha, et pant i gadolrur€q..pHi5ioqplgoo tft;Aet
beb/dEr, at nar eje'nddrmen bliver stitgt, har ,ySqignk rbgtil
at rnodtage 3.ooo.OOO kr., vi kan doU alArig modddcirn€re end
dusli^deros. . : :::

Xopi af dette brev er soirt aftAtt sendt Ht Pet_tI,Forens€rl.

. ventig hilsen

Birgit Thuesen

{.i.,YSI(E BANK

791



storbjerg Ejmdoome Aps
Bybje.gvej 43
3060 EsperS-lde

r/alutat.rl/ic.
v.3t f8.da e16

DX-O6Oo sllt.lbr8
Teleldr 89 s9 sa ae
T.Lf.r ae Eg 73 3a

1

Ref.
DEto 30; r.2.2ott

ub1s7as999
sld€1/1

n.nt.frsts.tt.Lt! f.r r.!rtc.raD. n[- m,.st8s

Hovs&tol, DXX 4.328-O(X),OO

}lendelsdato
Stertdato
stutdato

1s , 07.2()()8
30.12.2008
29.a2.202A

Renteindeks. DXk-cIBOR- CTBOR.

R€nteindekset son gallder Eor din
svap for perloden 30.12,13-30.06.14
er den 3O.1?,2O13 fastsat til
til.teg
samtet glver'd€t en renteproc€nt plr

Ny rente fastEattes nrst€ gang

or495OO
o,oomoo
o,4925OO

30. 06.2014

sadfed€ rentebetalinger valr! 30.06.2014 opglort pr vaLuta
Du ,nodtag€r DXI( 9.045,44
Du berel€r DXK 97 ,720,33

ve lg hils.n
Jyske Benk A/S

51[rr cod€ JYEADXK(
cr -nE. t7ct6gl7

I

t:i rYsKg BAl.rK
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AAB Elvsgtan 1 Aps
$vej s
3L(x) Hornbek

DX-!6O Sitl&or8
t lrfon69 ae ae ae
tatarixag ag 73 3t

n f. !O1s776999
Dtto 15.07-200t llde I / 5

Scl(trtrt.lF! af nartcsia- rr. L0l5t76

Dette 9! en bekriftetse pa e[ r€nteswap r!6llcD kunden og bank€n or at bytt.
betallnge! i sarfiq valuta.

Aftdcns paEter

A^A Elvagten a ApS
SOvoJ 5
31OO Hornb.*

Be(ep36rer. hervrid et bctale en last rent. t D|(x rod at rbittile err
varLabal Eents i DXX.a. . :t".
Jyik6 Bank A/s
Vester8ed€ a-14
Asoo sllkeborg

heralter benavnt b.nkel
acceptlrer hervcd at betate en veriahel rcnte i DXI( ood st hodtaga ett
fast rente i DXK.

Datoer f,or swaphandl€n.

15.07.2008
30.12-2008
2s -L2.2025

Handelssted orc

Handlan er genneolrrt med Jyske Bank soin Dodpart,

Datoerne fastsrtties i overe[sste{mE1se ned dm internationale fsDA standard!
the'$odlfled FoLloeing Busln€s Day conventiqr'

00635

swlFr cod. Ji.8^Dlfix
c\n-d- 1761GC17

a

I

$ IYSKE BANK

Handelsdato
Startdato
Stutdato
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Ref.
D.to as,07.2008

h,o1s776999
sld!2/5

RenteopLysnl,flger

A€taler af fEst !€rt6
sta.t hovedstol
Rentesats
Rtnte-tiLl-g/ -f radrag
nant6b€?€ gnlngs.Etode
Renteperlodenc l*ngde
Bankdage f or .€nteb€tatlnger
("BusLness ccntre(6)")

Betlter af varlab€f lente
start hoved6tol
R.ntelndeks
Rente-ttllEg/ -f radrag
Rentcb€!eEnlngslEtod!
n.ntoperl.odens lrngde
B.nkdeg6 Ior r€rrte betatlnger
( "Buslness c€ntre(s) ")
nent!fasts.ttel6e

Betallngea

Eetalingsdato

Xunden
DXX
5,3200@ Z
fngan
ACr/360
5 n{n6dor
COPE}O{AGEI{

4.324.fi)O,OO

Bsnlm
D(X 4.328.OOO,@
DXK-CIE@,DICi 13
fngcn
ACr/36()
6 .gncder
coPE'.l^cst

:r: -':._. . O brnkdage trr rEntcperlodens start

Banken

05
a2
o6
12
06
!2
06
72

90
30
30
30
30
30
30
29
2A
2a
30

a2
06
a2

.2()0a

.2009

.2009

.2010

.2010
2oaL
2011
2oa2
2012
2013
2013

Ukendt
L,l@ndt
t kendt
Ukendt
lrkendt
Ukendt
Ukendt
Uk€ndt
UkeDdt
Ukendt

Hdvedstol (D|(K)
4 ..324 . OOO, OO
!r.328-mo,oo
4-32a.mOrOO
4.328-O0,00
4 .328 . OOO, OO

4, 328 . OOO, 00
4 . 32a . OOO, 0O

4.32a.ooo,0O
4 . 328 . OO0, OO

4.328-Om,OO
4.328,@0,O0

betaler D(l( tlt kundrn
o,oo

rentebetdb
rcntdr.ltb
Esntibelab
lantrbclrb
rantebelrb
r€lrtebelrb
rentebelrb
rentebeltb
rentebelrb
rEntetleLab

Sr{IFT cod. JYB U(xX
cvn-n!. l761Bti7

gi IYSKE O N K

I

I
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Vedhaftes det det fremsendte

Undeakrives i forbirrdelse rned det frenlsendte

Som aftalt underskives d\ snska dokunent4f .

I forbindelse med Jyske banks krava om nedbringelse,
med dct som er aftalt at kunne nedbringc omtahc lan med I henlold til de tremscndrc mails
lidliBcre,

I forbindelse rneJ det er skrevet at nir hu$t Sovcj 5 3 100 llorubek selgcs, er der skrevet
overskuddet
lia salget ured tiadng af alle omkoshinger i forbindelse med salgct, skal nedbringe grund linet pi"
Bybjergvej 43 3050 Eqerg,erdc der gennem banlen er ridgivet udldnt til ejcr afsovej 5.

'til Jyskc bank
Hej Biryit Trolsen

Sonr du wd, cr dcr fart pi mig igen ogjajcg er vist

PzfArnrZt

Corsten Skaamp vit ighcds vidne

Der er ved underskrift lovet at betale ned som aftalt til huset er solg,t,
hvorefter afdrags belobet kan rredsalrcs tilsvarende, til samme lobcrid,
Med mulillrgd fol at betalc ekstrs af.

tz,l12 70t3

l?

Jeg skal wnligst oplysejeg iklie har ftiet svor pA ?jeg har stillct omkring Jyske Banks
krav om salg af,den tomme grund, sami beregning afsnrap renter som jeg har spurt om.
vil du ikke vo:te ssd at finde ud afhvf,d du er sket med de penge fra dettc salg og sende del til Petet
Sorensen

msk efter mine sygdomnre, , /l?qnrllfudl-
(/

.r/lh*/z

Mvh
CarsteD Storbjerg Skaarup
Sovej 5 3100 Honrbck

vilterligheds vidne

Qe\.. 5a'F ''re'\
\4i< -o.,r5\-'- 3j

1-7 So Crrclsarrz.

,iln /7 /z /3
vitterligheds vidne

du. /t.rz 13, dro /2. zo/3

Se ^ 
,{ L-\

I
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Virksomhedsoplysn in ger

Virksomhedcn

Rcvisor

STORBJERC ERHVERV

Bybjergvej 43B

3060 Espergrrdc

Telefonnummer: 40333400

e-mailadresse: elvagren@lvagten.dk

CVR-ru: 27374476

Regnskabsir: 0llrcf20l2-3OIO9DO13

Nordkys Revision I/S

@stergade 20

3200 Helsinge

CVR-nr: 33300085

ApS

CYR-rr..27374476
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Side 4 af l4

Ledelsespfltegning

Dhektionen har dags dato behandlet og godkendt Arsrapporten for 201213 for Storbjerg Erhverv ApS.
Arsrapporlen er aflagt i overensstemmelse mcd Srsregnskabsloven samt yderligere krav i ved+cgler eller
alialer. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensiglsmaessig, stledes al in-rapponen giver et retviscnde
bille{e afselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt re-sultat.
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingor, den l8/03/2014

Direktion

Anne-Marie Skaarup

Fravalg af revision for del kommende regnskabslr

Direktionen indstiller til generalforsamlingen, at der fravalges rcvision for det kommende regn-skabsir, idet

det erklares, at reglerne herfor er opfldt

CYR-nr.27374476

841



Side 5 af l4

Til anpartshaveme i STORBJERG ERHVERV ApS

Pitegning pi irsregnskabet

Vi har rcviderct irsregnskabet for STORBJERG ERHVERV ApS for rcgnskabsirer l. oktober 2012 - 30.
september 2013, der ornfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noler. Arsrcgnskabet
udarbejdes eft er irsregnskabsloven.

Ledelsens arsvar for irsregnskabet

lrdelsen har usvaret for udarbejdclsen afet irsregnskab, der giver ei retvisende billede i overensslemmelse
med drsregnskabsloven. Ledelser har erdviderc ansvalet for den interne kon ol, som ledetsen gnser
nodvendig for ai udarbejde et trsregnskab uden vcsentlig fejlinformation, uanset om deme skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er al udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pA grundlag afvores revision. Vi har udfort
revisionen i overensstenxnelse med internationale sEndander om rcvision og yderligere krav ilblge dansk
revisorlovgivniug. Dette kfiever, at rli orrrlrolder etiske knv samt planlegger og udforer revisionen for at
opni hoj grad afsikkerhed for. om dnregnskabet er uden vesenllig fejllnformation.

Eu revision omfatter udforelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belob og oplysninger i
irsregnskabet. De valgte handlinger a&enger af revison vurdering, herunder vurdering afrisici for
vesentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer rcvisor intem konlrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse afet
irsregnskab, der giver el rcl.viseDde billede. Form&let hermed cr al udforme revisionshandlinger, dcr er
passende eher omslcndighedeme, men ikke at udtrykk€ en konklusion om ef&ktivireten af virksomhedens
inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdcring a( om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens rcgnskabsmessigc skon er rimelige samt den samlede presenlation af trsregnskabet.

Det sr vores opfattelse, at det opnlede revisionsbevis er tilstrekleligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forbeholtl

Gnndlag Jor *onkl usion netl.forbehold

Det har ikke varct muligl afstemme tilgodehavendc ved SKAT, hvorfor vi tagcl'forbehold herfor.

CVP.-nr.27374476

Den uafhrcngige revisors erklreringer
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Side 6 af l4

Konklusion med forbehold

Det cr vorcs opfattelse, at drsregnskabet giver et retvisende billede afselskabels aktiver, passiver og
finansielle slilling pr. 30. september 201I samt afresultatet afselskabers aktiviteter for regnskabsarct l.
oktober 2012 - 30. september 2013 i overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Supplercnde oplysninger vedrorende forhold i regnskabet

Udcn at modilicere vores konkltsion henleder vi opmarksomh€den pe note 6 i regnskabet, hvoraf fremgir,
at selskabet har tabl egenkapitalen d. 30/9 2013, og at selskabets for-pligtelser pr. denne dato overstiger
selskabets aktiver. Disse forhold sammen med de i nole 6 svrige nrcvnte forhold indikerer, Bt der er en
v€esentlig usikkerhed, der kan rcjse betydelig wivl om sclskabets mulighed for at fortsetle driften.

Erkleringer i henhold til anden lovgivning og ovrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold ril irsregnskabsloven geruremlast lcdelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tilleg lil dcn udfsrte revision aftrrsregnskabet. Det er pi denne baggnrnd vores opl'attelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemrnelse med Arsrcgnskaba.

Helsinge, l8l$n014

Jerm Jorgen Damberg
Registrerer revisor, partner
Nordkyst Revision l/S

I

CYR-nr.2737447 6
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Side 7 af l4

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabet har en udlejningscjendom og hsr i 2012/13 udvidet aktivileten med el-arbejde.

Udvikling i akliviteten og okonomiske forhold
Selskabet bar hafl en positiv drifr i 2012/13 og forventcr at dette fortselter i 2013/14.
Selskabet har dog tah egcnkapilalen, men det forventes, at den bliver reetableret i lsbel afen kort Anekke,
lige som ledelseu forventer at udvide kapitalen i 2013/14.

Begivenheder efter regnskabsirets afsluhing
Der er ikke sket nogct cller regnskabserets afslutning.

CYR-nr.2737447 6
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SideSaft4

Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporlen er aflagt i overensslemmelse mcd Arsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Arsrapporten for Storbjerg Erhvery ApS for 2ll2tl3 er aflagt i
overensstemmelse med firsregn-skabslovens bestemmelser for
klasse Bvirksornheder.

Generelt om indregning og mAling
I henhold til Asregnskabslovens $32. stk. I begyndcr r"<r'ltatopgorelsen med posten Brutlofor-ljeneste,
Posten Bruttoforljeneste er et resultat afnetloomsalningeu med fmdrag af varelorbrug andrc eksterne
ornkostninger og andrc driftsindtegter.
I resulatgpgorelsen indregnes indtcgter i takt med, de ind(enes, herunda indrtgnes vardirc-guleringer af
finamielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgorelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskivninger
og nedskivninger.
Akliver indregnes i balancen, n&r det er saadsynligt, at lirnrtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabe!
og aktivets verdi kan miles pllideligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser i balancen, nAr det er sandsynligr,
at litmtidigc okonomiske fordelc vil fiagi selskabel, og forpligtelsens verdi kan miles pilideligt.
Ved forste indregning m6les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende nfiles aktiver og forpligtelscr
som beskrevet nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpriq hvorved der indregnes en konslant
effektiv rente over lsbetiden. Amortiseret koslpris opgores som oprindelig kostpris ined t'radrag af
eventuelle afdrag samt tillaeg afden akkumulerede arnortisering afforskellen mellem kostpris og nominelt
belab.
Vcd indregning og milirrg tages hensyn til forudsigeligc tab og risici, der fremkommer inden irs-rapporten
aflagges, og som be- eller alkrefter forhold, der eksislercde pi balancedagen.
Resultatopgorelsen
Resultatopgotblsen er ofl sopdelt.
lndtEgtskriterium
Selskabets nettoomsetning er indregnet ined faktureringsprincippel som indtEgtsgrundlag.
Andre driftsindtrgter og -onrkostninger
Andre driftsindtegter og -omkoshinger indeholder regnskabsposter afsekundar karakter i forhold til
selskabels hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksteme omkostlinger
Andre eksteme omkostninger omfatter onrkostninger til distribution, salg reklanre, administration, lokalet,
tab pi rlebitorcr, operationelle leasingonrkoslninger m.r,.
Iinansielle indlagter og omkostning,er
Finansielle indtegter og omkoslninBer indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer
regnskabsiret, Finansielle poster omfotter renteindtegter og -omkostrtinger, finansielle om-kostninger ved
finansiel leasing, realiserede og trealiscrede kursgevinster og +ab vedrorende verdipapirer, geld og
Itansaktioncr i frernmcd valula, amortisering afrealkreditlAn samt tillag og godtgorelse vedrorende
acontoskalteordningen m.v,
Udbytle fra kapitalandele indtagtsfores i det regnskabslr, hvor udbyttet deklareres.
Skat direts resultat
Arets skat, sonr bestir afirets aktuelle skat og erets forskydning i udskudt skat, indregnes i
restrltatopgorelsen med den del, der kan henfores til Arets resultal, og direkte pl egenkapitolen med den dcl,
der kan henfsrcs til posteringer direkte pi egerrkapilalen.
Balancen
Materielle anlegsaktiver

CYR-nr.27374476
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Side 9 af l4
Grunde og bygninger, produktionsanlaeg og maskiner samt andre anlag, driflsmateriel og invenlar rnelcs til
kospris med fradrag afakkumulerede al- og nedskrivninger. Der ar'skrives ikke pi grunie.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forveniet restvrrdi efter afsluiGiUrugstid.
Kosprisen omfatter anskafielsesprisen somt omkostninger direkte knyttct lil anskaffelse.'n indtil det
tidspunkt, hvor aklivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen pi finansielt leasede aktiver opgores til
dagsverdi eller hvis denne er lavere, nutirlsverdien afde fremtidige leasingydelser.
Der foretages lineere afskrivninger over den forvenlede brugstid, baseret pl t'olgende vurdering af
aktivemes forventcde brugstider:
Ejendomme 100 ir
Renigheder 5-10 lr
Andrc anleg, drillsmateriel og inventar 3-8 6r
Anskaffelser med en kostpris under skattemcssige granse for smfunskoffelser indregnes sonr omkoslninger
i resultatopgorelsen i anskaffelsc$rel-
Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlegsaktiver nedskrives til genindvindingsverdicn, sifremt dcnne er lavere end den
regnskabsmrssige verdi,
Fortjeneste eller lab ved afhendelse af materielle anlcgsaktiver opgaes sonr forskellen mellem salgspris
med fradrag afsalgsomkostninger og den regnskabsmessige verdi pl salgstids-punltet. Fortjencste eller tal:
indregnes i resultatopgorelsen under afskivningcr.
'filgodehavender

Tilgode}avender males til amofliseret kostpris, Verdien reduceres med nedskrivning til imodejAelse af
forventede tab.
Igangverende arbejder m6les til salgspris.
Skyldig skal og udskudt skat
Aktuelle skattefotpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indrcgncs i balancen som beregnet skat afdrets
skattcpligtige indkomst reguleret for skat aftidligerc ilrs skattepligtige indkomster samt for betalte
aconloskalter.
Udskudt skat m6les efter den balanceori€nterede g@ldsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmessig og sksnemassig v@rdi afaktiver og forpligtelser. I de tilfelde, for eksempel vedrorende
aktier, hvor opgorelse afskatteverdien kan foretages efler ahemative beskatnings-regler, miles udskudt skat
pi grundlag afden planlagtc anvendelse afaktivet hcnholdsvis ofvikling af Forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteverdien af fremforselsberetliget skaitemessigt underskud, mAles til
den verdi, hvorlil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
cller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
rdskudte nettoskaneaktiver mAles til netlorealisation$r'erdi-
Udskudt skal nrel€s p[ grundlag afde skatteregler og skattesatscr, der med balancedagens lovgivning vil
vare grcldende, nir den udskudtc skat forventes udlsst som aktuol skat. .,Endring i udskudt skat som folge af
andringer i skattesatser inalregnes i resultatopgorelsen. For inde-verende ar er anvendt en skatlesaB pe 25%.
Geldsforpligtelser
Finansielle forpliglelser indrcgnes ved lineoptagelse til det modtagne provenu eftcr fradrag afalholdte
transaltionsomkostninger. I de efterfolgende perioder miles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitalisercde veldi ved anvendelse afden effcktive rente, saledes at forskellen mellem
provenuet og den nominelle verdi indregnes i resultatopgorclsen over lineperioden.

Anvendt regnskabspraksis
Prioritetsgeld er dledes rrtlt til amortis€rel kostpris, der for kontantlin svarer tit ltrncts restgeld. Iior
obligationslln svarer amorliserEt kostpris til en rcslgEld bercgnet som lanels under
liggende kontantvtsrdi pi l&neoptagelsestidspunktet regulcret med en over afdragstiden foretoget afskrivning
af lanels kursreBulering pi optagelseslidsprnktet.
Gcld i ovrigt er mik til amortiseret koslpris svarcnde til nominel vordi.
Ledelseos forslag til udbytle indregnes sorn en forpligtelse under forslag til udbytte for regn-skabsriret.
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Resultatopgorelse 1. okt 2012 - 30. sep 2013

20lut3
kr.

l.lrt.546

-50.000

1.061.546

-402.361

659.185

659.185

6s9,185

659.185

659,1E5

Side l0 af l4

20I,.t12
kr.

808.749

808.749

0
-387.838

420,911

420.91r

0

42D,9ll

420.91I

420.9r I

Note

Bruttor€sultat

Af- og nedskrivninger af materielle og immatericlle anlagsaktiver -.,,.

Resultnt nf ordlnar primar drifl

A.ndre fi nansielle indtegter
Ovrige fi nansielle omkostninger

OrdiDert rcsultat for sket ....,..,.......

Ekrtrrordincrt resultrl for skat

Skat af ircts rcsultat ...,..,........,..........

Arcts rcsultat

Forsleg lil resultatdisponcring

Ovcrfon resultat

I alt .......---..--*

CYR-u.273't4476
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Balance 30. september 2013

20L7ll3
kr.

6.950.000

6.950.000

6.950.000

603.946

207.876

8t1,822

139.494

951.3r6

7.901.tt6

Side ll af 14

20tt lz
kr.

7.000.000

7.000.000

7.000.000

243.124

904.354

1.t47 -478

32.088

1.179.566

8.t 79.556

Aktiver

Grunde og bygninger

Materielle anlegssktiver i alt

Anlcegsektivor i alt,.........................

fi lgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...............,.....,-

Andre tilgodehavender .,........,.........,.

Tllgodchavender i all ...,....................

Likvide beholdninger -.-,.,.-.,,..:---

OmsEtningce ktivcr i qll ..^....,,......,.

AKTIVERI ALT

Notc

CYR-nr.7737 447 6
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Balance 30. september 2013

Side l2 af 14

70tu12
kr.

125.000

-3.21l.0ss

-3.086.05s

3.408.763

3.408.763

459_I t0

7.3?3.223

24.52s

7,856.858

Passiver

Registreret kapital mv.

Overfsrt resultat

f,gcnkopilal i .11 .................--..

Geld til realkeditinstituttsr

Langfr'stede geldsforpligtoher i alt

Geld til banker

Anden geld

Geld til selskabsdeltagere og ledelse

Depgsita .,............

Kortfristcde goldsforpligtaker i rlt

Grldsforpligtelscr i alt .........,.,...,...

PASSIYtr,R I ALT

Note 20tut3
kr.

125.000

-2.551.870

-2.426,810

3.2t2.722

3.212,722

431.52t

225.699

6.418.150

40.094

1.115.464

10,328.r86 11.265,62t

7.901.315 8.1?9.566

CY R-nt.2737 44'16
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Side I3 af l4

Noter

l. Materielle anlagsaktiver i alt

Koslpris primo
Tilgang
Afgung

Kostpris ultimo

Opskrivn inger primo

A,rels opskivning
Opskrivnlnger ullimo

Af- og nedskrivning primo
Arets afskrivning
Tilbagelorsel vcd afgang

Af- og ncdskrivring ultimo

Regnskabsmassig ycrdi ultimo

2. Egenkapital i alt

Virksomheds-kapital

Grundc og
bygninger

kr.

237.937.1

0
0

7.937,t2.3

0

0

0

-937.123
-50000

0

-987123

6,950.000

Saldo primo
Udloddet ordincrl
udbyne

Arets resuhat

Egcrkrpital [ltimo

kr.
125000

0

0

Rescrve for
ncttoopskrlvnlng

cftcr indrc
verdis mclode

kr'

Ovcrforl
rcsultat

Forcsl6et
udbytte

Ialt

kr.
-3086055

0

6591E5

0

0

0

kr.
-3211055

0

659185

kr.
0

0

0

125000 0 -2551870 o -2425470

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tobt hele sin cgenkapital, men forvenler at have et positilt resuhut fremover, der
reetablcrer egenkapitalen.

CYR-ff.2'1374476

850



Side l4 aI l4

DeL fowentes, at der er likviditel til den fortsatte drift og der er lsbende kontakt til bank og
kreditgivere.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er stillet ldnegaranti over for reslkeditinstitut 1li k, 4.300.000 via Jyske Bank,
Der er lavet renle- og valutaswap via Jyskc Bank pA k. 939,923 til udlsb 29/'122028,

5. Oplysning om pantsetninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkelhed fol prioritetsgeld og mellemvarende med krcditinstitut er der stillet sikkerhed i
selskabets grunde og bygninger,
Der er virksomhedspanl overfor Jyske Bank pi kr. 500.000 med sikkerhed i sinple fordringer,
lagerbeholding, drifumateriel, biler s"nrt immaterielle reuigheder.

CYR-nr . 2737 447 6
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10/12/2018 Gmail - har sat regninger betaling i dag 11.30 de er her 14.00 er de stadig ikke overfert VIGTIGT (tag nu de penge fra grundsalg)

B I LAC 9 V 

LUNDGRENS

Carsten Storbjerg <carsieii.i>iuiujmg<a;giiiail.com>

har sat regninger betaling i dag 11.30 de er her 14.00 er de stadig ikke overfort 

VIGTIGT (tag nu de penge fra grundsalg)

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 11. april 2014 kl. 13.59
Til: bbt@jyskebank.dk

Cc: ,,peter@elvagten.dk" <peter@elvagten.dk>

Bcc: Akut Elvagten <elvagten@elvagten.dk>

Jyske Bank 11 /4 2014

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg

Att Birgit Thuesen

Vedr. mine konti Storbjerg Erhverv 

Netbank virker stadig ikke.

Hej Birgit

jeg har for oplyst at der er fejl pa min netbank,

mine penge ikke bliver flyttet, ©Her regning betalt, n£r jeg har tastet dem ind, og godkendt dem.

Mig bekendt bliver betalinger tastet for 12.00 overfed samme dag, dette er lidt svasrt nS man har en netbank der ikke virker, 

du har tidligere oplyst mig at der ikke skulle vaere noget gait.

Er du sed at fit den net bank til at virke NU

og serge for at mine regninger bliver betalt s&ledes de er betalt efter mit enske.

jeg har den 8/4 tastet flere betalinger ind, og beleb er ikke bievet haevet og betalt med det samme, 

men med 24 timers forsinkelse. sSledes de forst er betale 9/4

Jeg og eller virksomheden, lider et tab som folge af betaling ikke er gennemfort 8/4 men ferst 9/4

belab var ikke modtaget i Nykredit da jeg ringede til dem.

jeg har tidligere ville betale regninger via netbank, hvor denne ikke virke virkede,

Senest i vist februar blev en betaling, af et belob afvist at blive flyttet mellem 2 konti,

Fra en konto med penge p£ med ca. 0 % i rente til en som er med en rente med ca. 10 %

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1465088841977280320&simpl=msg-f%3A1465088... 1/3
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10/12/2018 Gmail - har sat regntnger betaling i dag 11.30 de er her 14.00 er de stadig ikke overfert VIGTIGT (tag nu de penge fra grundsalg)

Hvilket jeg skrev til dig, de blev flyttet efter 1 eller 2 dage.

Jeg ville gerne bruge min konto med tilhorende netbank.

Men netbank skal virke nar jeg har godkendt betalinger, 

uden begraensninger, kan dette lade sig gere i Jyske Bank ?

Pet er af afgerende betvdnina at den netbank iea vaelaer at bruae oasA virker.

Jeg beder nu igen om at fa netbank.

til at virke, da jeg ikke kan bruge en bank som holder mine penge tilbage og godkender hvad de syntes jeg skal betale eller 
bruge mine penge til.

Jeg skal samtid rykke for at Jyske Bank sorger for at fd de penge for den grund, Banken har bet mig saelge, 

kommer ind, jeg lider rente tab pd den bekostning. hvilket jeg ikke selv erskyld i.

Grunden Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde

Helsinger Kommune kan ikke betale farde modtager besked, om hvorde kan indbetale dem,

Jeg har rykket flere gange. lige som du har rykket kommunen selv for at belebet kunne overferes.

Til orientering har jeg ogsa i dag, rykket Nykredit Bank via telefon, for at der sker noget med hensyn til de penge fra salget af 

grunden.

Jeg arbejder hen mod at fir styr pi mine ting, som jeg har fortali dig,

og har da ogsi et mindre overskud, i selskabet trods det af banken anbefalede bedste swap Ian, der har kostede mig en 

formue, og pavirker regnskabet i negativ retning.

Jeg ville gerne have anbefalet en afdeling, hvor jeg kan have min fremtid bank forretning, 

du ved at jeg feler, Helsingor afdelingen har misbrugt min tillid.

Si lasnge Casper Dam ikke er ude af banken, onsker jeg ikke at benytte den afdeling hvor jeg kan stode ind ham.

For at opridse, hvorfor jeg ikke onsker at stode ind Casper er

Han haroplyst mig og min Hustru om andres kunde forhold. hvorved han bryder sin tavshedspligt. 

jeg tasnker selvfolge nir han oplyser om andres darligdomme, hvad har han sa oplyst om os.

Hans mide at behandle, og vaere over en kunde pa.

Kan du anbefaie en afdeling med aerlige kunde ridgiver i, eks. Horsholm eller Frederiksberg. 

jey folei jo, de har taget mig et hvis sted i Helsingar.

h tips ://mail.google. com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgtd=msg-f%3A1465088841977280320&sirnpl-msg-f%3A1465088... 2/3
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Eller skal det vaere dig som er min radgiver,

ikke fordi jeg skal bygge, men skal videre nSr vi har solgt vores bus, og vi har mange tiltag.

ps. jeg gar nok ind om ssetter en betaling til i gennem, kan kan ikke se hvad der real er pa konto da belpbene ikke er hsevet i 

nu

Vil du bekraefte pa SMS 40333400 at mine betalinger er sat igennem. og min netbank virker

Med venligst hilsen Carsten S Skaarup

https://mail.google.com/mail/Li/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=rnsg-f%3A1465088841977280320&simpl-msg-f%3A1465088... 3/3
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Bilag tq
Thomas Schioldan Sorensen

\rlvok8l ll I

Kobenhavns Byret

l.drkrift rl dombogrn

DOM

Alrrgr &n 3 iuni 2014 I s88 ilr lls lA.1060/20ll

:TE
mod

rEi-tllEI'

-FrrrE-

l)crot dom rndcholdcr i(kc cn frrldrtudig sagslitnrstillins, il rclspler(-
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Sagstcnra
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Sidr:i32

Pistarrdrrrt urr,lrr ftrmalitcrcn cr falgendc
Sagsogrr.-IlI-1, hrr undct dcntrt dcl al hovedlorlraurlhrrgcn
nrdlogt pAstand om, al ssSsoyc,I-ID. tilpligtcs at ancrkcnde
at rlrr ilt < t,r ri lrdt angit sagsugcrs malcricllt plstantl er trdtrid fl,r-...l-

drlst cllcr b,rnfald pi grund afpassivitet
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h(n.)n lil oorsellch!ll.dcn ('! Et.! onsl. dirclrt ia li'r(nir8(n sslr. al frrrc.

hrllll(ll rrn\kcr nrindrc t('rrtrfr.l$nrhcd (nd nurlrr(ni. f I lin t,r. at omlct.
r)inr:rn(r !cdlaf(l pi tn 3rrrtr:rlforrarrlrrrl. l)rrr \rrcdt'.,rr.'arlrg'. n'drlrll(d(
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rr dcr ;ro\.'8tr r.a l\rcdrtlrr trt\ rlhgcdr\ hlrndt ardct pi bagtrrtnd aI vrrdr-
:,trbilt palrr. relativr s(,r(.,rdrlsindskud og forenilgcn rar pmfrssiolrrll (,ri,

..r.rrr ,'n, ,cr,rrr\rLocn , d.r valrrc lir,ar,rrc,rns lJ "., 
nn,

hltr undershrcr.rt afhsrrrcl.t t (cpl(nrtlcr 10(H og notcmEl200.l. jt s-a

8cn1 bilag I

Dcn I I maj 2(Xr! blcr d:r atht,ldr ordirrcr gcnrralforsrmling iAG
f|,, jf sagcDs hilat K I)ct frcnrSir hcraf hlandt andct. ut l)etcr vrr
valgt som rdmitrrstrat(,r. (,! .l r} advukal slollc vert [lf!!trr
lra l)elcn lIIr fia Dalci !8r diriScot Dcr frcmglr cndr idcrc. at

flerc handicr af 8ndclslcjlighcdcr hlldr 8iv.r l,roblcnr.r fr glrund rf dcrr ralg-
l( finanlicrin8, '.r., ,at \,.at'( t lohet t trtrn g slr t,t9tl 1o lr.1 gr'ut d ol dcrct
honlriigrvet t , icl idh ?, a n .tl ktn:rlftetrlcrn!: \'ed cr1 hoJ- t-tstlo linantk.
, Dp e hu r,ol4: " I )ct frcrngir r idcrc e? Il ll'\'dc atillcl forsllg om. ar

dst blcv b(rc8ncl. h!ilkc lionsckrenscr dd villc G for huslcjcn vcd at gi ovtr
ril lastl.)nenlcJc lin cll(..c[lcmax. Bcstr,rclren blct anrnodet r'm at arhcidt
!rd(l. mcd forrlalct

l)cr frcrngir al rerir.l al 0. -turi 2605 liz ckstraordinrr gcnc.olfrrrsanrlro3. il
.a3tos bilag L. hlandt and.t at Di.n havd. r'anskclighcd mcd ot li valgt cn
t,rnn6nd lrl [i'rclinBcns bcstvrth!- hvorcftq IIIL-, dcr rr crnd jur

hlrr valgt :'olr lbrntnd

Sr,rr lilog .l cr lr.n)lagt pr,rscnlcti(!n datcr.t I i€ptBmbcr 200-1 ,"ascnrari-
orrtrr cr . son: ogri,k l'lpcndc - udarbc1rlct ipr)\t.rtoint o! udprintcl pa pa-

pir ril hnr! ,'(x mod.mc

Dcn l2 oktober 200! hlrr. dtr alholdt bcbocrrrr,xle i GE],
og sonr sagrns bik! 4, datcr(l l2 oktobc. 2(U5. c, lrlnrl0gl prEscntalion til
mrrdlt, dct cr cn forkoncl udsavr df prascntatiorcn rf 8 scp&mher 21,05

[)rn I rlrcmb., 2(105 blc\'.lcr atholdr ckslraffdrrEr lcnaralfonanrling i!
51f,sl!lnshilagI,tl)cl,ic8ltblrndand.l.fElcrat,

al dcr var fuldstendig cnighcd mcd 37 ja-st(mmcr om, al " f- l0 lnn pd
30 (1-; ()!t{t lc rerrr,.r/,r r tl 3l;j2 2U22 l. i lin yo )0 101 50( t-" -kn t.'tti
t.t urnd,ct i l0 hn pri 2 ?l(t W0 h ohdr(r tl 20-itrrgt lotfotrenut lbn
ntl ajirog ' Sorrr hrltp ! er lremlngr prascntation datcrcl I no!cmbrr
!005 til brup k'r gcncrrllirrsrltling

I incrir.,lcnrc. ranrnr.altalr.ll sagcns bil;'g i\, hilog A og brlat 1l tlcr'rrnrlcr
\Lrrr.r al panrnrc l)d licmgl, hlarrdt andct af bilag N, al dsr cr lak orn lu

r,iln.tlrr rcntcsualrs li,r hcl.rh(,nlil clntakrirnurrpell.0l)00(l0li| ".tt,i.t
t.t olttctl(r Lnurilh4frr hclol' d{ \fiilr\tl 3;lllffht.l i ha hokl tl
tartntuinl.n Pl:t ^ t)P l,ot)ttdt,lt,;l\dlrrr,/r'rr' I)ct lrcnrlir bhllJl .lrdcl nl

hilag A. rrndrr punkr .i hcetclnmclscr !cdrn.!nda ratkeds\ErdioPt.tr(ht.
undlr punkr r at b;Dktrr lar stillc krar m vticrlrtcrc sikktrhcd ogsl uansc
r.rrr C:r (r f:rrl!:lt rt mirl.trnlunr ciler Funil r r! unilct punkt lJ irt Iurrdcr.

1
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rr trclr.rdl rncd. at h6n&'l n)!d fimrtsicllc irrslrunrcntcr \on vlrc fr,t!,undct
rrred btt;-deligr risici sarrl al tob dcr m6ttc opsti som fnlgc al sAdanm dis-
posirioncr, plhvrler.lrnc kundcn. Dct frungfu blaodt.nd.t.l bilr! B, at

rnarkcds la.rdicrr opgercs chcr ,rntmcnfta lrns punltcr ! o3 I J, ligcsom dct

cr hcskrcrrt. h,rod dtr skolskl, sifrcnrt lrar*er valgcr ar $rll. kray oln sil,-
Icrl).d | [dcnr ''N.gatir rrattrdsv&rdi' frenrgir. Altaleme cr adrclrcrct lil
l)rtra

I landcl\bcLtrtftrlsen Yrdr orrrrdt swapoltalcn lictnglr rf srg.n5 bilag :. d.r
cr urdcrslrtrct dcr 2 novtnrher 2(X)5. IhaDdcisbckrsflclscn frrmg!r slr-
nracrt,.,oFb.lalin8cr.do8Udcn]cnrcr,ogffi
hcralirrgcr inllusivc dc flslq ]a[t.l fra lidipunktcl, hyor aftalcn tradcr i kraft
tlen l8 dcc.emher ?(lll. Afralcn tr odrcsscrct til t)alca

Sonr sagens bilag (' cr fiemlagt marlcdsvardiopgorrlscr frrr perioden l6 no-

vclrbcr 2005 til l0 april 2013 Dcr er lrrmscndl opgorclsr lrr'cr roincd rd.
r.sscrcr trl l)al.i l)tt ,itnlEir blaDdl ardcl. at rrsrtcdrverdrr,pgorcls:n vil
sarrnrcr, nrcd,lr srl udscndte rentcfostsrt"tlclscsbrcve iSret udgort grundln-

B!l for cn evr regnrlrf! og sklrtemarsig hchandling ofde firransrcllc afralcr
lindvrdcrr frcmglr undcr ovcrskrilicn rcntcslrzp, handclsnunrnrcr, ct skcrna,

hun 3l hhrkcrls!a:rdi irrllusivc vedh. rcntc i dsnslc kr. frcmgir. Dct licnrgir
c:dridarc vadrorcndr vcdh rcrrl og nrarlcdsr erdi. at dissc cr v€d poJilit(
rcrdrcr i ' l)ors'' le vlr, , cJ llrgatirt r'ardier i "vr,rcs favor l)!n? tuli
200? cr narlrdsva.rdi inkl vcdh ,cnlc iDKK firr oprindcligt rrntcr*ap pa

I (,7{ tllt) kr og l<r s$,apaltaltn lr! 2007 pI -806.61I kr Dcn I jirnu&l

200(./ cr brglr swxprficr anfon m.d minu5, hrnhold:ris -662 i7(t h ug
-li : |7 1:]1 kr Som htlat l).t ud{rbc.td.l itFltchrlag til sagcn ortr urlrillrn-
gcr r rrrorlicdsvardiopgsrrlscrne.

I lirtrrnJrlsr rncd fo|ileggrlscn har saSsrgcrs adrolat oplyst. at aaa,
ts r 20(16 overgrl lil rahrarr,rrdcrirt! l-val8lc. i

2(t07 sonr firrnrand fi,t andeJsforcniircl

Dflr 16 tuni :lloi hlr\ dtr llhnldt chslraordrnar gcn.ralk)rsanr]in8 ial
A- ue sl,tnl tagtrrt bilat li cI ir('nrlagl P'ir\(rrlalr0n dalcr(l 16

junr 20{l? l)cr ficnrgir blandt rndct aIcrr al planchcnE. at rlcrr oprrndthgt
s\',,apnhel. kunn. grv( ..n markrds\-r(lr rn(o I 01ll U00lr itD

Flhror Sagrrrs pantr ct enigt ont. al dc( p, galtrallotsarnlingen blcv bt
sluttet i.rt rrrdgir:n rt lcs\^'!Iaf!alt ltltd rcnlelrar]pe saml al bcholdc tlcn i

?(10: 
'ndgicJr 

suaFrrl:tlr Sonr t'ilat ? o[ O tr fitmteer dtn intlgicdl han'
rlclsrliil( dc, rr orcr indhrrkjsrncssrSl trl alislcn fra lt 05

S.,r)r sat.rs hr!at (.) cr lr!rrrlaFt pri(rrDtiltron rlatcrct Jrn 7 nprrl l0(rt(

l.)r'r i(, ipll 2(til8 hL r tlrr alir,rldt ordrrrrr gcncrullr,r>anilrrrg altf
P 1f ragrrr: Lrilag l{

..1
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S(,[ sagcn! hiltt, rr fr.mligt prascrttstion d:r.r.t - li], nogl. Irlarl(h(rr
vcdlonrnrcrrdr Li scrrtcmttr ?010. Der cr bbndt tnda Flonch., dc, !i$er
orrnigr !vrr rtntcudviklingcn mcd rcntcfald. og plansht, drr viser pAtirl.
ning afanrJrls\roncn Prascnterioncn cr anvcndt \cd nrrda dcn ll! srplarr)
hcr l0t(rhos IID

Srarr saltns l.;ilai: S ct frcmlagl pr-!!nr.lioo datcr.r 16. au8ust f0l I l)cr.r
hlandi 3hrlsr 0lsochc om. hvrrl marledsvcrdietr hat lin (n h?tyd[ing. hvad

! (nl(wlvrk ling(n hclylcr for n rar kc-dsrcrdien, hrad Jtr rkcr i praksir v.d at

rcnteb!'tlc. (rr ford3lc og ultnrpcr wd individucl l'inanriering nrcd Cibor
samt .t frklaarl nrcd rddybcndc hcskrivclsc af rcnlcsuap

Sonr sag.n! brla8 lll cl lr.mlast llargrrilfl
og ir,m sagrns bihg I I tr frtmlagr fi afr.isning af ktagcn

Sonr b,rla6 l cr lrcmlrgr f,rrsuot.liorr daterer i0 
'trans 

2()12. dcr [,1.r
anvendt rcd bcsu'r.lscsmodc dcn 28 m.ns ?012

Sorr r [}l llg 1-l :r lrcllrlagr pre]lcnrilior datc I Gt I 0 april ?01 3. rlur bi:r
arrr.rndt pi drn ordrna:rt gcrcrallixsanrling dcn 25 afril 2lll1

Iorklarirrrcr
tII h,r, bhodi nndrl iorllorrt, rt han tr finarrlilillirn iQ
- EIa ct bankuddann.t !'8 nred llD itrcdit o8 finans llll
F l,rr \..:rcr a,rsar r l-El fia 1993 ug r-a. fia 2005 ogsi i

-{ 

ltsIll cr lilkn}ltel crhrc.lrerlcrel. der cr cr slalt-
ir-rnktion ndr.lcr skal talcs mrd kundc. om rrsrk, [r . furb,ndr'lsr mrd itnt(r
tllcr r airrto EIa lar rllr srlr lcrrrJshlh tri lurrdlrlt 5ont sidan
Andelsh(,lrtlorcniogcr hrnhorci rDde, e r[vcrvskund.r lill dt!-
rog r (ir Ill kundcnrodcr om ndnedefl

l)i mod.r raugrrsr 201I nl.dtll--. drlrog.ll i

nrrlder \erl,r.rt nrcd ltL fra lEilrndclsblliercnto Il
Il!. \ rI nird som sllrnt. (,g han kurn tl pisk ind i hilledct, nfu cn krrr,

dc spurpte trl rrsrkc l)ct var drrr kundt,rnsr'atlig<. der hcnlcndle sig ttlll
tll:tl (,U hrd hrni |&r( m<.1 l rrrsrc SarU:. EJr hau,l< f:'rbil
d.tcc medlllll-). rar frrrud lbr nnrdtt iarrgust ?008 hrur
lrarr I'l(\ Iont.k.lct n, dcn Lundcarsr ar h8c ilht al nrrdlcntnrer af llll
Ilr.,.Nr.rq 

-lIL 

re,,tl, h,.rr llrr,rrIr hrrrl nrr.l,r <lrrlL
inf l. 

'rrr.,' 
rl,tnre 8t 

-- 

vill( lrr\ c gcllrrr,filicr sir: linAn: I

cr rng \,lrrJcr rar ('rr drgen iFIl lakalrr Ira ficltt,g hta sr-lr

,.[,]-o! fii(-D dclt,.c Q r'; r,:
.rhirc lrerrr. dtr rlr i,r€orn[en1 ,orn]and ('S I J aldra. sonr han ikkt husksr

LJrnur,r Jri Pra\( rrliltrorlcr. jf srscni hrlap S. hiirC.ts rrrL,r-

l .r.r.r .:,,ri,r( n 'rt,!-Il-l) hirn tit.rt sotudrrt.id.r st.-srrd:l(rr
\'.rlr,.l i l.\.,JLJ:r LJrrr rtru.l rl)rarr:rri.ll.,nell '.1 r'r. ud ltr hrrllrli,r, Jr'r

L1
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r.}, pi trJslrunltct rarnnleiil('ldt rrad lrtadman ficnredrcttst lrrrrdt oT'crrejt.
herurr.Icr rclinansitrirrg. htad arcirrngrr hcty'dcr fir nrarlcdsvrrdrco hvad
der slcr r praksis rtd er rcnleb-flr. ,'flsr rcnl.sftal.. fordclc og ultntper rrd
rrrdtr idurl finarsicritr!: ((ibur I d!riv.ti. &ndri,lger i rrarkcdsvardr!l ovrr lrd
pi fastrcntcsuap saml cl "f.].1s 8rl'rncd grnErcllt oplysningrt iprost trm,
huordan cn rcntcswap fungcr.t Iaktaa iel bru3cs til. al kundcr rrirrfglgen-
dc l:rn lcsc s.l! fakkarkct cr Bgcr lia f infr,.nistionsb.sc og de.,
fra udrkives srnrr pdl-til,,B llll vcd ikJit. hvomir dct rr udar-

hcidct. llrn htr ililic sclr slrcvcl dct
l- vcd ilI.c. hvorfor andeleholigfor.tline.cr hcnlx{cr undcr katc,
goricn crfivcrvskrrndcr: nldn nran Bir,rr ikk. Fivala tilbud om rlnlcswap, for-
di plitatc villc hlivt rarnl slrncmcssigt al "vaddcmllsrrrragraffcn' [.Jr rn-
dclsboligforcning ril ikkr blivc raml al 'v&ddcmllsparsgrslTcn'.Il
Ihrydi sllc drsst opllrt]illgcr rncd blarrdt andct, fordi andclsboligcr ol-
tr skiicdc ud ihcstlrclscr lrlodct tog lcl l-f lirn.r.5b-ll bc-
sl\rclse \nr o\ (rr0skedr orcr rcfinunsicringcn og rrrncdllcggcls st{rrrcls€ (,!
nrrglc vur bclilrrrrcdr ,ir okononricn i lorcnirrgen l-D forlcmrnc-
Jt, ar hrklrwrngcl angik omranclighcdcn ai lcjlighcdrrne. idct in hnvdr
svcn r.cil at selge sirr le_ilrghed til dcn pris. lqlighcdco lr kobt lbt l 2()i I
rar olle lctltlheder lalCct rr.cntlg r rardr - finanslrisen slan€dc nridt ?(,08

Klagtr til fl!,-;[ slrirclsc af 2] n:'rtmbcr ?0ll .il s.rgcrrr biLg 10.

husker {| ikkc. ncrr han tr formcnlliS blc\,at b.dt onr cn konr-
rrrcnlnr. idct h&ns nlvn urf$ics Klagtrt rilr ikkt orcrrirslcndr for lllll
iE , rd.l III) cft.r nreler lsr cn delopron ovtr rcfioansit.

r irr g:r illrggct. t)d ovcr salgsprist r hurker f ikr., at andrc pr( .

hlonrtiilirrgcr ble\, omtah pi rnadq. Drr rrr s:cd\.rlligl, ar liia8cr blc! b.svn-
tt af lE] juridrske ald.lint. il iacrns bilag ll. h\o. il!-F
I klrgc hlcr alvisl

Bcst5rclscsmodct rltr 28 nrenr 2012 blcv holdr r cn al lcjlghtdcnr: r undcls-
holislorcninecr. Til slede r8r ,ia lllir IIl.r ogI-
gl r'! fra 

-l} 

IIln, be snrc lscsi-onnlrrdcn or l
rdcrligcrc. sorr hrn ikkc huskcr narncnr pA foor]lct m.d mod.t lar rr! op-
rakl lil drr rrtcrfi'lg.odc gcncrallirsarnlrrrg nltd tcnrael. at et af And.lsbolie-
h,t('ning.ns lin mcd rtd.aSiliih('d sian udloh I dcrr forbindclst villc bcstl-
rclsen lrarc gcncrall,-rrsaorlinSefl tilat Eirt dcnt hrldoragl til at frrrlengc ll:'
dragsirihcdcn Det \ar dcr lionsclsu! orl. o! rllc rrl (nrg( heronr pr4sants'

troncn. jf sagcns hilag T. har III:I urlarhqdd samnxn nrcd t
ItsE Dct frcnrgrl af prescntationen. som blcr gcnncnrgicr. ar r.rrnlcg-

nittgctr trl ;r illtlcbar tt rerrt.;trllag l:ndridrre frcmlirr srcnrricanalvsc pi cn

lnsl rcnlaafliil( finsnrrclllJ r'r'cnctclscr/!rrnrcgirr, ik.rl,rtir rrmlirgrrirrg, be'
lra:ftclsc pi riCgir ning. lirrdclc o! ulcnrprt r'cd illdiridr,cl linarrrit.frrrg
t( ilr.r - (icft!.rli,'l' nrari.cJ\1i!rdr (hursrr!dr1 pl r!, iaslr.|lr< s\{al, an.[cl
licr trd lorrr);l.lrt(JEcrrlcnllan!(nr.rlrirrr!st)!pi hrorlcrlc: finr.nsr

r:l|l!rar i,! hrilrl or:irr hcrtfirr lurrnr ra-l!r Baggrurrderr trrr.at rJcr rar
1,\!rli!t(: ()Itl l{nJ(i(,'t ul(rrpfr rar lrlanrlr.,r,Jrt J:'rr.-.rl ttlr!.,r. hn\d: uC

\ rl.l.t .ii

b
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frn \ar til tr.d( \.ed gcncr a ,,rlamhng(,r den : i aprl 21)ll (,!
dct r ar hans opgarr at oticnrert ntadleirnrrn| af nndclsholtgforalling.n on,
firurrsrcrrrgtn, lrerurrd( r(drsrcnd( rn rxnl.ltrning rilcn ciberlin - ikkt
\!\.ar

G ur.ucr rklt ar hir h.r drllagrr i ncr( orodEr rord

tlr.frcr Jcnnr gcncr:,lfotsam lrng trd ovcr, at h.n har 5prrrci
mcdlillla.,rr mnronrir!!nrne(n

- 

her som lorh€rcdclsr ril rlrsmaoci rjrltalrrl r mrror mrd
adrokat forlEl o! E.t at \idr, hvrlkc J'lanther har Lurrnr blirr
pr.scll(crcl for - iklc indcl o! nErr.

el har bl:ndt sndct iorklarct. at lrun cr uddanncl csnd. jur og

oi rrrcrilo ria o r rehruer iii i III| nrrr rnsar rFl r

,oz sc,n,<," a'c,,E,-".'I,,c- 

-^,',',,,,

andclsb(,li8firr.rcl ca Ar 2000 Ehar haft strcss. hrrrric,r
hrnrlc: Iukonrnrclsc ilkr lrrngtrc er god

I dndckh,rlitccnlcr'.t rts hrvdce ansvar for rrr
lu!rdcp.rnrfoljc. l)tt rur storkundcr dcfincrct !d fto sdministralor

lllfF Ita\'dc Dtlca sorrl odnrtnistratot. og f)alea rat crt

strrliund:
I 2llllir \ilr mar, ik[c starlrl mcd rrnlcs\Aaprflrl.r tilandci!t,ol,Ef(]rcnIrg.r.
dcr r;rr rist tcrst r 20{,5. dct rranrdc Nlr l).rtra lrnvcndtt sig orrr l5n.

torarrlcdigedr lF. al drr hlc\ udarl)cid(l lorsla! lrlan taltr onr
hvad dcr \ ar hrnsigtsmessigl og nogl. andclrboligforcninter havdr, olri
srlr nrcrrrnrcr orn. hrrd drr rar hcnsigt"rrrrassiln

l- huskcr ilht dc li'rrvistt prirscnlalioncr cllcr srn d.ltrgclsc r

niodcr.lEIIl) knr hcllcr iklc hurk< konkrct dr altalcr. dcr blc'
irdgrct i 2007. Sclv? dokunrcnlcrnr lil rn llneaft!lc ble\ noglt gangt
undcrslrcrrt i lorhindeisc nrrd alholdclse afen gtncralforsrmlinE. andl(
ganga srnotc nran dokunlchtcr,t frtrn til undcrskrift
Gcnr:r:lt ll....:dt'llllikk( sr!pf i(rrndc sikkcrh(d. n'(n llllll
rcd rIkt h r orfc'r

l)cl t'ar fasl pro( adlrc al nar cn erdclsholigforrnrng hardc cn odorrnrst'alor.

sallc man adrcsterr pl dcrurc rdministratr'r ind i 5-vslcnral, h!orclicr allt hrcr c

rx' t'ic\ s(ndt fra-rl adrlrni 5lra!o!
hor deltcget i nrxlc i fl rrrr,l l,lor,ctr andel !d\r,lirt foi

Irvot nrun tallr orn sagctr

El t,rt blsaol rrrdrl :.,tniirrtt, at-lr:rrr c' rilrl'.udonnrrrr .'[ hr:
rll) rtirtnsr(rur! lian rr lunsd: 

"r,rut '!. nu,l.\rUF\ ll.r.Eran.rr

- 
-II- 

-
jl a' .,lt rra :r'rr. rr,rn srnrr,nlrrerrrrao8rv<: lEa
Insr.rstrnr0de cr prinrien slcrre erhtlrr'sltrnd:t 4ndtlshrligfrrrcrr':11tr
,ir:i ,"r.. ,!!!.,,rr, rrl,r<rrr.ttrdcr d::t L,r. rr,r!rlirrirrr. EI3

.}
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l-;!!s rstcrcr rjrrr lirndcanrr:rr[gr nrn h:rr r'!sA sclr rjrreltt
krmdckontah llan rirlgrrcr om at hindtcrc finarsiellt risici !J
llFhar arhfldct mcd M(lclsbolig{orcnrngcr r l8-2U ir
I j0{r4i2(l i'r na.dr { ta. 120 nrorltr irhgr nr.otuno.r I

2o04 konr dcr cr' n\, lvpc rAdgivning ind r hrllcdcr, ogsA ovcr |or
trhlcrrsluMcr, hcrunJcr andclsboliglorrninEcr l(ir.lErtnirrEcn sLctr sorrr
udgangspunkt sammcr, nrcd dcn lrrnrlcansrarhgt !!!! cr dcrllr
l,dr arq,isk. i,,rdr I har hafi nrrilcr rrcd bcsw,cls. m\ udrn
drn lun&irnsrarhcr har vrerrt nrcd I 9J '/" al tsnBcnc cr dat dcn
kund.ans\ arliEc. drr rat(r rnniirltr ril ar tnddrrtc lIIIltl I irrr"
z,^,r !,E:v,r., u'(J(e( ",.tE, s,E ur",.,,,..*.p. "8I-a
skonnar. al 80 -90'/o al la8crn. h0ndlcda o. s$.ap. Markcdsforing mrd
trlbud o.D rclllcs$'sf startcd,.: iscplcmbc, f00I

[)ro ,orste konlrkr mcd ED\,er r 31105 og slcrc ra dcn
kundcensrurlrgr Bcstrrclscn i andclsboliglirrcnrngcn hcnvcndt. sig lor nt la
cn andrrr linansrcr ing, lordt nrarr havdt or firr stor rlcl l&r nrrd yariabcl rcrrrr
llcstrrclscn r.illc lrarc cn strrrrc rilktrhcd tirr ydcls.flt!
lEu.llardigedc cn rntlrrrdn(l pt.lssotlrio,t ril hwrl
iundcmodc . do8 ud fra bo8l. stilnd:rrdslabchrrrr V,:d allr nurdcr
gcnnrmgrk lff planchanr Madrrrrr tog r1 pisl 1.3 rrrnrr r,g

harr sprart aldriu cn planchc 0vrr l'rds.,nuliorlcn 5lulk l!\c] lrl lt\Ert
rn'rl( lordi drr skullc lar.s udBont.\punkt i dc k{)trkrg. tal, drs dcn crl,clrc
kunrjc:.rituatr()r li, at r& den bcdstt ridgrl.Drn! l('rm5l.t har ill( rrr.r
clicrlbl!rrrda at Irrrlne htuq< r'r ttri!rcntrlrorr som dtrlunlcltlari(rll it, hr kd

o cr sirgr. ntrr del hJ! !lrrl liif&ldrl

[1odcl r scptrrnbcr :0(,5 blr\ h.1ldt h-irnlnrc hos el bestyrrlsrsnrcdl:rrr
,rr.scrrlatror)en. t, brlag i, sonrQhar udarbcldct, bl(\
tcnncrleaer srdc lor srdr NLd Ul tDodcl r or forudcrr lrarn selr J
lE].,,".,,,."-. .:I,.,,-.",
hele besl)-r.lscn fra tll tar rl srcd. tlan mcncr ikkc. ar

IIltrr lratca rat mcd hcsll,utscrrs r rrrrrrsnr\.au \&r r rro:n. (,:.

-.,iri"or 

rrrrr! . ,nEsn.j. nar rc.rluLrr\rr!
rII-,.., i,. uL,,r!5riu,,h,
Banl Xrrrqah . r',1 r;rllr rr lsc |i d!l (idllurkl al l lU lin:rl bls dcr oiri ti,lt
()rlr. r'! r':l!n rJi:kutcrsdu cnrr,cr ltr,rL,rndcisc nrcrl planchctr. HrirJrltr ocr r

pral.srs r..d cn s$a1 mcd fi'nri,rdstan lo.t.,ll! 

-L. 

!t rndlrl
aftalcn ll l: l0:: Iri,lt( i kralt. skullc nlan bclalr cli.t alialrn pa det
iplind.ir!. lin. nrr:rr uAr honrcrtcrrrrScn sl(tc. \rll( miln skull. b(lalt Jrrl
faslr rcnl( rficr s!,.afallalsn Dened r,pnltdcQcrr :ilrrng
nr.,J slri:r'J( rcnlrr. ('! J(l rir dcrr siLlcrhcd. iln Ljclsholigl orcn in!cr rirt
i,rirrcrser.t i [4ir) hardc p:i d.t tidspunkl iLkc tr,rrrdstt rtrrtrfaid sorl rt
srsl,rrt 

-)lrrrsl'er 

ililt rr J!r hl(\ :rllri snorgsrrril l)cr c'
rrgri!r alJcrrftra:!(ntatiirr(,ril|:trrplrrrrtl,r'rnxdonrfaldcrr,lcrr'rrrrr rrrr,
o(l ri:r p. d(r lidsf.llnll rl,L! aluindrlrgl ,l ha\. r'r sikal(ll
fols,rnrhcrlil', rtlrrrrrr m ci. r,g !lII! taltt ilkt irrr rs 1,, tllrr
hrarlJ.r :i:ctu h\r. r.r.tcrr l!ldl

t
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I rlbcbocrrnl,dcr r olrtbcr :005 ' der er 14 boligcr I .Idclsb{rligforcntDgcn -

var lint lrcm xrdc y.dcr blc\ lloldl i bibltotckcr I Solrcd Ccntrcl. oG ollc
krrnnc drltagr lla:scntationcn,Jf sagcns bilag4. som lflr
LovrJr' udarheidcr. hln gcurrcmgicr pi ovcrhcsd El hgr

fiurrrnt[B srarrl |i rp,orgsrlal. nrcrt Il huskcr ikke konlrerc
sporgsnr!l fra rrurdd, hortscl irs cl. nenrlie hvad nrr, hvis rcmcn hlivrr lar r.rc

IIIIL lrerrdc hrrpi. at man i si fald var I'rurdct rl alialcn
P6gcldcndc spurgrr htr(fr.r, onr (tsI) kunn( E.ranrerc sr

rcnrcn il:lie hlcr larcrc. hvonil (ts1 slarcdc. nci. nrcn karr do

!:aranl!:rc- al den ille blr\cl htj.i.. Dcr bLv lall om kursreb. m<n d.t
onskcde mrn ikkc at tagt i trrrbindclse mcd en omlr-enrn-e

lE dclrog i gcncrallorsanrlingcn i no\.cmbcr :005, hvor dcr
. ar fint firnrnl"}de.IlllF BcnncmSik pr&scnlarioncn. .;i sagcns

hilag 5. sorrr han sclr havdc udsrhcjdcr |trEs.ntatrorcr ar Endret blandl
ardct. fordr r(ntrr) r'ar strEcl fictn lil gcncralforsenrlirrgrtidrpurrktct,ltvilket
nrcdfirnr cn frrrdvr clsc pir ca I 00 000 kr om lrct, hvis nu n indfricdc linet
pA dct tidspunk. og dct onskcdc f ikkr. l'rzsontatirncn blrr
gcmcmfi.l sid. fr)r sidr P, gcncrelforsemlingcn brsluttcd. man sig lor at

rldtl cr fasrrcolraftirle, (lrs err rsnrc$*lFr, - IIII rrrrcndcr
ordc[c iaslrcrnc6!titla .,8 rcrrtc!*,ap som tvnanymar.
Dt lirrcdolumrntcr, rlrr skulk un dcrsk n\..s, .t l sa8cns bilig n. [! og 2. lisrr

- 

ikkc hr:skr i.m dt blcr':crrdt cllcromdcblo
undc,skr(r'cl sarlrrrc da8. sonr gcr rctalli'r tullr lxltrr) blcv afhokl lXt cr
rornlah dcri lundrJnstarhgc. rlcr lagcr sits al underskrltsdrkr:

Pi nurtii r r.lrnr 2rt0j drltog QIf .ranlmc[ n)rd brlt]r',e lscn l\'rzrr

'ar prcs5:l f, lrd, lrtorlor nrsdct blcv alholdl ca I timr fonrd lor stlrc
gcn.,ol[r rnrrlir!ro Prrscntaticncn- .tt- sagenr hill! t. sonre

tllsclv har udartrcjdct, bltt gcnncmgact iidc for srdt. !!!ff
h.r'd. d.r prrrr.r.nde lrobl.m, rl man hagdc et lin. drr skullc refinansisres i
2007 - hrilLtr \,ar irraS(n lilorld.r 

-IL 

vrr beklrnret ft'r.
h\ orlcd3! lldvrklnrgcn i rrnlrntc r,illr hlivc, fordi renlel.lu pa d€l ridspunkr

sr;g 

-! 

stlsk(dc rnrrr srklcrhtd lor lrc rtidigc hc(aling.,
llcr r.rrE opfaflclle, a( dct pA dcl lidlP(tntl ra.8rd Srun(l
ril ar fi-\grr rcntesligrringcr I'llnchcn um eksistcrsndr linansicrirrg t'g dct

:,llcr<Jt rndgicdt swlp t(,9 illlll) mcd, lordr pi dll lrdspu lt
lravdc sqapaftaler visr sig al verc cD Eod ida i-], forcslog. at

lcrcrrrugrn iil aflost,lcn oprrodeligr arirlr - dcr fgrst h.tde virlining lia
?lll? . fordr rrran lrrnrt( inddmgc dcn posrtirc nrarkcdsvcrriipl cr I nri', lr
,,g ,i d.nr)( nrl(, l.t ndrr'!nc! irJc,r rrvt rll:tc 

-

lorrrul.r.d! sry (\nr orn Jro\ilrr. n,arll.(,lr\&rdr \ilcdrs at han rirSrlc -l \.,'r,
Jer st Lxl rrir selr .,rrr rlct rkl,t sr triiJt rlrali rille nrarheJet lrgralc cr:

{ar,nI Ir:i.:, I nrrr, kr I)cr rar irsrn sl'orEsnriltil. hrorlcdes Jrr, n".rtrrr
Ir|rrl !-ds.tirjrii 1,pstar. rnrrr i0rl:laringcn rar Pi dal lr(rsFrtnkl. al rcnlri \lr
(r.fcr r fa,rlii,ld tii aft;,r(o.lspl'ullcr Q; onskcd( ilklj 3l rrrd,(
.:rrr ,'pr:r:Jcl:r ritalr anr rt'rrttrrral'. r'r rrran anslcd< ar siLrt

-1
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Srd( I ll,'-tl

lincrtrrliitrrrngrrr r lt)(t7 nrrd rc,rt.lrirp|)tn ('C 

-L 

hr,ske r rtil.
at .lr, lrla\ slillct sfrnrtsm,l orn hvor ladcs rnan k nnc li dcn cn( rnro
frrglon. cl htllcr r'c<i dr planrlro. hrtrr han lurdc slitsercl dcn tnulighcd.

alllll var fol'usrrer pt siklcrhcd for. ar boli8.fsinco iklr slt!.
og dcn likkc.hed opoAtdcs Ycd afialcr o!|r fas! rcnIc vcd s$"I Dct indcba'
.n mod.rll rlnlqsliSning gcnnern dt farstc lll lt - smcrtcn krlntn., lidl
lan;lr)nrnrcrt . oe dcrcrlcr cn lonsurnt ldclsc llcrmtd hav& rrun sikrcr
s'ldrsrr dcll.n al Uls finansicring lonp url fionad,.nct Ilavd(
malr lagcl cl llftindclig fast foncntct lin vrllc dct hatc rrrcl dyrc,. ,irr

nnd.lsholigforeningen Vedrorendt planchen om pAvirlaing rf rmlrls|(rrrrr
opbsl. IIl, al dcl drcj.r sig st,rn udgangspunkt ont ct
finansiclt instrumcnt. dcr ikke skal indgA ircgnskabcmr, mco hvis forenrngen
an!.nd.r ralusrrurdcring .llcr dcD orl. ligc vrrtdrrint til trcrcliotDg aa

andclshrrncn. skal markcdsv-rdicn dog frcmgl af rc8nskttEr Do var inScrr
sprrg5nril tild(t Drcncr, ar 

-D 

snvcndt.
valrrartrrrdcr int Del cr rurdrring. atlFIl
bestl rc lsc hrrd: forstlct indholdct neaftalernc. hvilkcn rundcring lron
hardr rrc ira il h<!lyr.lscsmcdlcrnmemc rtillcde grdc sporgsmll llirn

,&,,E1'( u. ^u,'rtr,L "!- ;",".' laII)*',r,s :\',",
!rc:.rr rcprcrenlanl f(r lF vcd gcrrcralforsamlingcn. hror
pras!nlolr(xlrN ('f.\i blcr lcruremgict.-! m.llcr, at lla,r ha!(l(
lincdokunrcntrrnc nrcd til rrndcrskrih, og nl htstyrclsc rndcnkrcl
rrnr,ddelbar lorlangehc aI gcmrrlforsamlingcn l.inedolunrcntrlrc srar cr[
tal d( dollrmsntcr. dcr hlrr undcrskrevct i f<rrbindclsc mcd suapaftaltn r

2(t(ti, ogll[ hlr derlbr ikJrc srd. tor sidc tcnrrnrti.r
J{rkulrr(nlen)r mrd be!t}_rclscn r lirrhindelsc nrctl rrrrdrrsknllcn l)rl \ ar cl
godr ftd. og tod llcBrninE pl 8!ncralli'rsanrlingcrr

l'raslnlalroncrr fre april 20t)t. gl sagcn! bilas q, so'ti 

- 

hir
\,dnrbcld.t cr akl€ hrugt rcJ r()tset nr*lt Dct urJarbe1dcdcll

l-,i,rdi harr fi1, clt hcnvcndcisc fra cn adrtrkar. dcr oplyst(, ar har] rtr.r
annrt,rlning tirEl skulle brug< det til cr rcntefradragsmr,dcl
llrrs f!)skulle .n!cnd(.n rcntcfradr;rasnrodcl for
;rn(lt,lrh0lernc lrar.dc dct cn llneonrlcgnrng. hrrller rr baggrundcrr ir.r

1r*:rrrratrrr:cr,lff scrdte pascorarrol.n pA narl trir- 

-

prssenlalr.'nEn. mrn dcr skctl i[lc lticrlrgcrt
Ircd rctircnc:c til sag!ns hilaE l) r,nr nrar lcdsr cr drupgs c ls.r li)r,

-*rl-D 

oDrvsr ir rian r\rhr nl.lr r.cnosrar l
,,nrflr,.' r.r(r n<n!.nocrrr rr tEL, ln,c,ronrr a,

rrrrtcfirldrl rrg h;,n red iklt onr dcn [rndeans\arliSr har gt(,n drt. ri,(r JLr
rr lr",r rLlt ,,r.,rrcrc: unL r,5 trorr )r.r lrullcr iLk sel. pcrsorrligt rrtt.:t
lrrrr rn.l,:ls:

nr('nh(. l0ll' i( , t -.-*--
II- N 1.,l riinxiJcl \ar fro!l

':rn,:. u,r,,'.,lEllll . l-i rndrc

lc

La :tr{rt i(ltl dcr rar rlcr |mrrrlcrnrcr af krrndcr i
r:er mcd srdtn
I)rl tar rLr l.r
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lr.lr ,r:ttrrlr$ ar hur \a'rrrcJ rl ruldcl sarnnrcrr med !!!!f An-
lednrrrprrr til moJur \tr Iilhvcn'\stvtclscns instruks om atdrri |r(gati!t mxr-
lcdrrarrjr slullc (!ptrrf!s sr.m tn f'osl iirsrtlnskabcroc [)tr rar utls:rrrjr
rn(.dclclsrr hsrum r 2tJl(r.IIl \cd iklc. Irv.nl drt rot I'lrlialr\
til nrcdct. tncn dct ver iklc harr sclr Dct var Er. dcr hcnlendte
rillllom mldcl f)er lrr i dcr helc taSel .rt d.l lrcnr.ndcl5.r
lr a andclshcliglorcnrng3! pi dct lidspunh pi grund aI dc nyc rcgnskah\m&\-
\itr Lrr\ I'rxlentati()nrri Ji saEens bilats q, har fl u<lnrhc;.

dtt og rlrrr hlcr gcrrncmgict fi nlrrdcl F-l al (orrcmi ral, hvod(n dtr \!r
rrrla:ir rrrar lcJsvardi, og d:l cnrrc havdr rrlcrarrs dcls litrdr dcr rar nrd-

lrld( renre,ald f'l dcr tidspunkt, drlr fordi det lar rel.vant i forhold til dcn
rndfl\'dehe optagclsr rl dcn ncgatirc mstkr(lsrzrdi sorrr cn posr r r.Snskalr.!
kunrr har.c ltrr valuar lurderingqr. l)er blr! ikkc talt rar siklcrfudsnilialsr
,," rn,u<. nrcr J iar, n(rrxnr o,., sr IIL ('r,r \ic
r,rr ar '!rrn ,!rkkc lrarrdr :upprcrrrrot srki(rncd - dat hrvd( r r,!-
I rtr aldr rf v.rcl lankcn Drrver cn lr)llrl srcrnrirn8 pi m$dclplErund !l
dr:n ncgatrvr nrarkcdslreldi - det er ikkc dct sjnvcstr nr,rCc,lll

IDhar rcrer ril 

-lhusler 

iuic, om lran tallt txu e( konvcr-
rcrc si! rd i,l prohlcnrct. nrcn cficr IIIII olfatlclsr var tabct pi
(icr rdspunkt for slon oE dct hclc glr jo i (, lcd rrrllah. Irorfor 

-J
lDrkkt vilh hr\,r arrhc{alct cn }.c'nvcncriou f)cttc rr(,dc ct dcl sidsl..
rI- 

-I 
-

rn,,lr(rlidnt](rln:-, ri(rrlltLl<r lr, ot l(rlllitl( aloallnfc!. og I--l
hlcr tilkrrrtrtt Nor d:ialhnd

\'.dror(nJ( frrlaDtarronrr) la augu$ 2tll l. it salcr[ brllg S. lrrunrlct [r
planchcrnr mcd fordclr ol utcrrrpcr vcd irrdiliduel finanlierins rncd ( ibor.
fuktaarkrt og sccnaricarralysc pi fast rcatsalialc. harIIII of .

h,st, r( har) p, drr tidsIrunlt. han udarbrjdcdc pr&sctrtalron.r. ilikc havdr ad-

ga gtil ooEla afdc b(rcgnin8cr, dcr scncrc varmcd rcnpratc lalion stml,
a( nlen ridli!iere ikkB anvrndl. dcn ihfonnarion Hcnil korunlcr. al.n pr.seo.
r:,tr0rr rclvfolgelig oEsi udvitlcr sig rncd lldcn og r lyset al ilnanskiscn. lige
s(,m Lrarrt lil r.EDsksh.m! hvr,rcftcr markcdsrcrdrcrrs lil' indflydelst pi
!rd.,!kr(,nEr, havdt mcJi.crr cndr ingcr

Q] cr srlilcr p6 ar l[[ havd! fc'r:ticr inJ]'r,ldrr
af dr ind8acdc rtnrcst rpaftrlcr, hcrundcr !l tn rcnlts\\al) ct t rr srkrirrg at

brrligafgillcn og i|.-kc cn sikring al'andclskroncn

IItlI,l drrcrtr drak:g rnc.l!E!) iori{rk,,rcd

-I
tpf hur rhr. h6tr lo[rskr lil 

-- 

fr. i.,,

GEll,or blanJr and(t lorilercr at hun 1' t cr krrscrcr rG
!-ff 

-f 

o hrolirrJ{lat,rrct og h.rr r& serttl. (3
ll,ir t&rti t"r'lcklkd(r d( itttcslc i i, ('rl:nlli\alr,lls(hc, | :,.X,8 !at hun
.tU50i r l(i'..l.rldc tlnrll nic,r Lar lrirtl rn5artl(l\r 

' 
s|ldrr nartlcr I-

F-.lta.lalr (t rl_.\llcoltl ,,1 hrrrr Ir;r, rlkr h.:liE-llrasl (lL'nl. 
,i

\r
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fitransitlk rn<rrrrnrtnt.r. iIE lravdr rkke hrrr ('nr rcricJr\rFr f(.r

r fi'rbrndtlrln.d IIIIIJ. hurr tu do8 llar olcr. at nr.n r

ft'rbindclst nrrd uPasclst af lln Itrnnc vert nodsats ril 8r slulh r(dlrs!.c (r
lurstab, og hun lurdt hsn om indfiiclsc til r.rvcrkurs.

tE 

-

ind i hcstlrclrcn r 20h{. op fra ?007 r'.rr hun Lesscrcr fra2(tul uar hurr
fi'rnrand ftrr bc{}.cls.n l;l 2010r201 I . lra hvilkc! lidspuolt hLn rg.h bk ,
I asscrc r

l)ar( d h.r rer.l rDnrarbc.idspnnn.r nrc,l 

-tr 

lrga lia sl!fl(. '

l)alers (,pgarcr var Jrls at tagc srg aiclcndornrncrr, hcrund<r li boglraring og
regnslahcr. drls at lagt sig rl opgavrr i forlrold til de enkchr hclxr:rr,
hcrundo li cjcrskificr. varmcrctnskabcr, pltaL vrd iklc orcrturldcls'r rt
husordco og udscndclsc al nlikcrc [)rt.a r,ar ''vorcs.nsigt urladtil', og
papir3an3cn rar den, al alr blr\ sendr til [)atca. hcrundcr fi brcve lra
kottrmunt. clcndonrsr crdioplymirrqcr, hankc, ot pcn8.inrtilultrr S,,icmr
I)atca Insnt., al dcr v&r no!cr, !r.,nl bcslyrtlseli skullc sc pA. sen{rlc [)alca der

li<i.irc, li hr ir dcr tirr noget i brcvcnc, scm hcltyrclscn skttllr lagr stillin! lil
- lorlr(rldc ri! r I l)cr rarikkt nogtnskrifilig ufralt mcd l)!le! orr
hrorl:drs pagritgang-:rr rkullr tcrc, og onr. hvi,d der skullc seo&s rrdcrc rt
hr::dJcttlkrsltrlll'scrrdcsr'idt,n'Advokat5rataltnc
nrdc ibillrrlct i Jorhirrdslsc ored hyggesug fra ovcna gclsrn. da

alld(lshohgf(n.nnr!rcn blo nilict kcndcr dcn ahlindclgr.
st&alialc r:rcJ I)ltt:r nrtn hun rcd illc. onr

r.glrtr(rcl rn(d a\'r-nr ,rrcal aJrcss{ hos Datca, nlcn dcl ttnr hlll ik}c,lorrjj
dcl frcnrl,ir illc al olialcn Datta r.trrdtr nrotcrialc til rcyiso,lil b,ul for dc

irlrgc rcgnslabcr Datca scrdlc lir.!n.lt!ts opggrclsc or) drih oxsi til
fo'.niogcn Rcr iror rrda*rcidcde rcgnsllb og forslaS ril and!l$kronan. og (lrl
li).holdl hcst)rclsen si8 illr ril. Man 5i fglst re[rlrlab s.ntolcr rncd
rndlialdclsr:n til gcncralforsanrlingcn. dcr u(lscnd.s 0l l).re,i

\1an br u.!rc IIa rrl firranricl rldgrvning Da lFIIar rar nr(J i
foreniltrn haldc harr indsigr r 'noglc trn8. s()m !iandre iklc havdt," rlrrr
lral \ ar kun rnid lil cngahS I -10(il. da han l)!,ttcdc fra forcningcn Q

lp \alp tu:rdigl m.d lfurionrl&gningrn fr3 I I lil []. rnelr ikkc i

furbindslsr nred srri,i,.iftal:mc IIIII trr,r rLkc halr Li nlJl,r rlr-r
dolum.r,rtr til

hd ." l0l(, \,i: rt rl-!\'stc'rr lunnr rc Jr
llrr f)alea mr dtot,, nr",,lIIa;-

havde rkkc log-in (ra rirr slart sorn fclrrrgnd frrr bc:,tvrrl5err. lstancn vu dgt r

ri\ lrgl lriit(l(s at kuri .rllclt. kur,n. li adging til at sc lorrcsp,,ndcnr cn rrrr rr

r rl;'g Iar allc i br,liglorcnu4rrr li rdgang.Q hnrgtt sin
adgarrg, rrir d.r t'rc\ uJarbe_tJel hud!cr. rlcn ellrrs ikkc

l)Ln ui,rrrr.li!. iirransrrrrrre !ar talgl ill b., ghrncn Uct r ar I' lt' ;rlilrn!\t'rl
I I m(d aldruE,,{ ct lal$<rpinlclrrc\.El spurgl. s(lr ltl
dennr fioanrirrirtg. or dcr rar rroglc potenlicllc hlhtrc. dir hrlltrc rrllt har'r
cr rrrcrr "ilminll(lrr" hclenrlg Omlaignrrlln fr! i:t ril Lrra: I

\L
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II l,r;,rctr idel harr \\, rs, nrgr skullc ovcrrctr rklt nrllldralc, l(ndr
ptngcrrt li hedit r cgrrr lotrrmtr." ol htrtgforcnrnllro rar.ltr rlkr nLrgcn harrl,

l)cl rar bilgrulrdcn ,ot. at lincl hl:rv rrilragsfirr

I otirr l(rll\ i lori,nrJcls. nrcd (lcn (,tdil|4tc Bciatallor]irnllro! var dr"r llrhcrr,
tlcr havrlr trukkct srg rr8 man talrr olr hoirisikrrlinansierrngcn- VcrJ dcrr
rkslrr.t dnare !eneralli'rsaorlirg i iunr 2(i05 sk ift cdc lJl
ftrrrnud. jl blandt andct rager:s bilag I [)en nyr tonnanrt (f!f
.ar arrslt r Novo NcrJrsk og uddenrrtt lurisr. Dcr lar iklc tidncrr indtryl. ar

Qr ha'dr criaring orcd lirun\rcllr a,rsllunrcnler. t'i aIIl
li'rlnltdning lil nran ct modr istand rrnr "holrsrlr' l{odct blcr holdt hos rr
rncotcm al DcsltrctJcn, 

- 
ltco ut tnou.t ,^, tr" FE

tllf.tflr, IvE,'ds!rr',"Ir".,",,--r,",

-) 

Planchc,,Jf srgcns bilag 3. blev gcanemglet of udlrvctrl
pi paprr.tlll foneit. lrdc lior srdr oE modct to8 cs ;'i trr,cr

IIIIIts nusnct rilc nr,tcr ionlrcr lra lrnorl Mcn de helsc r^xr
hen onr rrnlcs*'ap for pi dtt nradc. r,g dtt var ikkc ![!f
rr,dlr_\+. !t andr. ih!.stlrclscri havda irofl om 5$op vcdrorcndc plalchcr: r,n,

Arrlr.r"trI,u ^.,,!-
lak nnr d(t lltEilJruskcr dcr s6dan, ot del rkk. kunnc bctslc lrt
nred (rr siijar onrlcgDing udcn ,or dc feStc tcnrl|nrr, l,,rdr der lrc^ cJ o|st.,r.l
krrrst;rh l)tr gl,rtlc dog ikLt. st l-l vat klarorcr. al rcntcn
i,r!,Jr ri(!!rrr l.cl\dnin! for kursrD IIIIIhrrkcr rkLe. lrr ilk
\po:rrnr:il Jer hlcr :tillct, mcr: dcr nri havc rrrct nollc l)(l !sr ct po5iti\t
mrxlc rrrtd urangt rrrfomral iorrcr - Mall giL lra rnudct ntcd dtrr lorncmtnr:lsr-
at llf r ar intcr.iscrcl r al hjalpr oE girc dcD 'faslr r.nl.. r'r gcrrrc liliu
h!!c llIDhardc hot om srvap i lorlrindrlsr mrd sit arheldr
nlcd il-s)'slcmrr. idcl tjcr var den slaes lan?typa! r s)strrlrrrn(. nrrn dcl !!r
ill. for -'00720t)6. hrrn hatJe den lrk]nnatio:, I 201): halde irun ikk. hon
nolct (,Dr s\\,al ljr cr-flalrchct orn, hrEddcr skcr il)rdk:\rt lcd an s*apnrrd
t(,r\\ ard\ran hrh uderr for ltsb konrpcrcn(romr,idr

i';, llcr bi!gruriJ blcr dcr a(holdt ct h!hocrmodr r 0kt.,hu rnin.d:(n,i r

\.kr.,r (-(nlcr!r llEl hurkcr ikkc frcrnnrrrl:t. meo dcr lon
irrn r(E(rrrnn!c al dc 44 husslandc l'r&\(ntalr{,Dcn, j! sagcnsb'la!{ hl.l
Sr.nn:ntga(i ,f l-D pi protrklor III-I S<nktr)Jcr
la Iili',r.h.llr. ordct lastrcnreaftalc/rcrrtrsikring Folk syntcs. at dc: l,'.!
posili;r. og nr3r) \ar cnigi on, at inJk.rlda til cn lcrlcralforsamhrrg

Pi !(rcrJllorsrnllingrn in('!rmh.r 2(l(tl hlcl llr:rscorBlroncn. 1,. hilag J.

8e,tncnrEicr af 

-D, 

bilrrg frrr bilag f huslitr
illt onr rllcr hvilkc spr',rgsmAl, d:: hl.\ sl,ll.t l'a g.n.talforsamlin!.1
h!slut(d.s:tt rcflt.iilr. l: I 0 llnc:. rn.ll J3t rar ifrenrlrdrrr lt,ll
tl-Ilkan rlk( husl'r. hv,,nrlr (lc Jol'rm(ntc,..kr rkoitr
undcrslrr.s jl. sagcns bilag N. A. B og 2. laloisli l:lr\ lnalcrr'kr(\cl ('!, hxrl
cr u)rLLar pi .'ruE hardc o,;kunrcrrtcrnc nred lil
!.r(ralli'rlirnrlin!tn of mi,: undcrrkr.\ h.r. cllrr ',i:r dokrrnlanlcnt hk \

li
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scndrrrl li,rrrarrdcnQ lil ssner. lrxicrskrih El, cr

silkrr pi, ar hun ikte hard< sct dokutrcnrtrn( forud l'or dct trdspnlrkt. hvtl
mrn skullr underslrivr. Dohumcntrrn( hlcv ill( gcnoc[rg,.r al nogcn fia
IFII, oS llllll h6vdt io ligt gcrrncmgicl srl prcstntatitl
IIIa hus&cr ikkt at hart rrodcrstroct sagcns hilag N i
norrrnbcr 2005. hror huD ,1r luldrnag til - rrrrCrrsk ifrskon ril ranlrnealt.!lr
rcdr.rrnd. handcl mcd yaluta og vardipapircr /l-rnansicllc inslrumcntcr l)cl
t irr r(, [\ra ar iir,. o; El v.o rxr.. hvao ocl sl(uila brugcs Iri

rLIc husk. orn hurr lrar lcst .. cllrr i rht helt toger scl - hrc\,!t f.a novcntbdr
2005. il srgcn: bihg A. I ckstctr ont sikringslontoen siger hcnd. rll( noga.
og hun hutkcr ikkc ar !!!!fh.vd( cn sldan konro Srgcns bilaE
A. (ranrnrcalialcn pi I0 sid.r). bihg B (patrsatningsaftalel) og bilag 2
(hrndclrbekrcficlsrn) hartsr ikt. lasr. Man bad iktc tia
IIID lc. um gann.mgsnE siooxurncnrcme. ocl cr lo c:
rilhds:porgsmAl. op dc havcit 100 9'o tillid ullF. som nrncn , k,r,..,,
l)cr strejli'dc ikkc- 3t de. kunor rerc nogct grlt, d::r rar rr'

talr onr rtandardcr

lX rneDl:dlig. r,\c15itler om markcdsr'*ldroptorclle rl finansrrllr:rft,rlt; 1i
sLlcrs bilDg L. h,r I-ald g sct (:ll(.r n)odtag.l - lrfl\r r

[L,rbrrrrlclst rncd dcnnc sag. f!] har k'rs( Ean! hrrd ul
ncg:atrr rrarkcdsrardi r l0l0 i forbin&lsc nred rc[n5keb!:rllctgcl!r f('r
rtgnskabrlret 2009 i dcl rcBnsknh \ar dcr cn p.)sl nrcd n,:gativ
olnrkcals\4rdr
nrarlcdsr-rrli

har lrcllc; aldrrg hr:n onr grsirir
irrlrtiorr til

lh!.hlcr lurarand for lortnrogcn r 2(,(ri, fr,rrl, pr
solglc snr andcl

A, kcrrtalrrdcl-a r:nrlrinr juni 2010. hrrrii
forcrringtn nu hatdr c! f3-lin, d€r skulle ranrcrilJ,rssrs vcd udgan!.n ,f
ItttlT f l0lenct h.r\dc fcrrcoingcn.,o rrntcrrkrcr f hirvdc itt:
Ect fcrdiggron rlrn rlcl

Ycd lcrlrrllli,rlrnrlinecr iJunr flxr? rar (ED o8 I
lEln,<c. ( ! lrrsttrtarrLrrcr' ll !z,t.ns [,ila! t. blcr gcnrrcnlg!:1
tlll!-,."r{',,r,,,,('n ID
(Elindl.dtc nre.t at s-rrt L,dtr 11. ,or. at dcr .ro rllr rrr hgc :om godr.

som dct harde va:rrt r ?01r5 li'rdr rrnlcn !!, slc8.l, ogdcrfor lurrDc

Ilbrkkr girc Jrn sanrnrr tr.,d. rcntc l)a lElsi pi r,, al
planthcn(. at .lcr r:rr rrr rnarliedsrerdr pa I 03(t 001) lr pi dcl lAn hyor
r:ri,n hi,rdr rndg,.t cn sB3pafialc renktr lllllll rlcr tr ssrnrc
cn god alrrl. ' 

-l 

rahc orr at brugc dcnnc nrillrorr r

{i'rbrndrlsr rlcd dcn ny'e afialc, nrtn dur slnteslEtfikkc ror cl
god rdc. hxrir si r:,r dr 1, rilhal: \!d ud!!r!spunkl.r [)(r ble! ill! lan
r cSrl oln irr br,pc dcn nrrll: rr - nran tillt harc crr fast rcntc !
ts(,\.:vrlr(l( it:k. al (lcl forlx'ld sl d(r rJr clr rtnsl undcr axdrc
hetrng.'l:.:r g:ir LuInr. l'::'rit at JCt li!Dft (,fsl.'al lah hun ta:rrl.tt s,,r:,

\v
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!aft dl u(r lr;rrrjr vertt cn lrd dt al or nrirkc villc Drrt dtn grurrd
trd af dc: ltgcn fia [[lah. (ri tutr\nsiko- rrctr hcllcr ikkr onl -eevinit.
l)ct tarlr rr rcalhrtdilin, oE dcr kunn. ikic trcrc rr r!l I forhold lil dct

EEcr dog klar ovcr ard.rerniikoli kurstahr.d
l('nvcnainf !r.csl},rcditlirr. I)a rlolumcnlcnc nrcd dc konkrctc Ellalct
skull. undrr\krivc:. r,ar IIll, ikonrukr r,rcd Elllr.
dcr ragd. al8fialcmc [rlc\ 'rn spids hcdrc" end fortrdsct pi
gencralfirrsanrlinlro llen spurgtt. onr "cr der dr l, \.r Bor". hvortil 

-l
Fsrrrrdc Ja" lfi.u: rnodtog dolunrcnlrrna rnrd Fr!I, urrdarskrcr r)g

rctgrncrrdc tillf fr)n enrli8 ien srarkrrren l- rrhc
iLlr h.crtc! ncd rcrisor cllcr Dotca onr problcnrsrillingcrr

Vcdrrrend( lonrslor(iarccrr lia lrlluar/nrarts l00t,jl. satcns t'ila8 l'. hlcr

-l 

kotrtall.l sl ctl advokat. dcr forcslog ot den enlicltt'
ondclscjcr skullr kunnc frcdragc slkttem!,ssigt Adrokaten hardr lrfi
bclsrrrg rnedf i li-rrbindtlsr. mrd Iob,'sale af cn andclsltlig
4drolrrcn ville gcmc fonallc om mulighcdcrr lor fradtaB. oB ed\oL.lEr,il
lo\ til at lommr ul ct bcll-yrclstsrned. og Ionallc orn rnuli-ehcdcn llarr
s1r)lcs fra brslyr€lscD! sidc, al del v&rsomom dc skullc legc blnli" ogrt
dcr \ ar for onrsrirndcligt Dcr kom ihlc n.gcr ud sf d€t f,rrsla! Ii

tf,tra, rktt htdr f onr Et udorl'cid( prcstnlalioncn [,'.

aprii 1008. rt .r:gcrrs bihg tt og f) lan iklc husl.. ('n] hur)

lriy nr.,{rra!o rll.r :.r rt;n NirE skrilct "l-!tu:r ct
rnlorrr cncr h,rrr ' r rllc hun tillirrrdcgrv(, al nran ikk( var iolcr-css(r(l

l'., generulfooanrlrngcrr l6 ap il 2tt08. jl sogcrrs btla6 R, blcr ,icr rlkt
drcficr rrogcl onr rregatir' nrarkcdsvardiopesrclsc

I srst r 20lU r lqrburlclst rncd aflrgltclsc al atsttgnskabct fot 2OUq blr\
IIII oprna:rksont p6 dcn ntgatirc viltdi \'lan uodcrslitcr ahrd
r€gnskshct pA Sarcrallbrsurnlingen. Man fik illc lorud l-crr

!.ncralforr.mli|rl.n rcgnskrh tilrcndl irdli.'st. ma lik kuD oo8ct om
budgrt Rerisor gcnncmgik rcgrslatrt trr,tdi!t (rg raSdr blgndr rrrdct. at

dcr nu var lornmct noBlc r.gnskabstckniskc kra\', 08 d.tfor \ar dr't medla!r!l
rrrgarn vrrdr Pi sthc gcneralforsanrlio!o1 var dcr irgcn rcaktion rildcl
rncn ail.dollrnd( i ircst)rrhcn rar dcr Llcr cr nrangc -ldra or(nncsLrr. dcr

<r mcdlcrrnrcr af lorrninSrn Nu st{rd dln ncgatit. t.,rdi i r€gnskahti. og dtl
!a,Illl- ulor'sricrrd. ovcr lor l!!! hardc haft
raluar-rurdrring rcdrortndc andtlsltoncrr tra 200?2008 ll'lart havdr ralg
\rlucrrilrdr- lrrror s: lunnc nran sclgc til :r hl,rerc pris

I il l|rod(r r scpl(nlhr' 2ill0 hle\ Ir&strll3tioocn, .il. rgcns bil:rg'J
gcnlr(Drlrarr lllt,r r.i r).rdcr \ar {r:r lll-, oc ID.-D]lrrr
=-

{I
l r.l r der liEcr t lt a forenrngrn rncd Prc;cnlationcn bic\

gcnrtlrng$el !rd( lr,r:rde som lnnligl P6 modrl lik d.l op fi-rrG
lts al (cl\ ,nr) nran hardlj aliah ch tesl rr.lla. !i o0rirrg dal olsi 8l
nlsrkad5rx:)rdo. ,,S ll)rrlicdyr trrr \ar [nldrt !idrn. &lialrnle \er trdt:rl l]!t

E
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\rr l,l(\'(r r rlrl rcrrt L)rrvarandlllrgslrtll,unplirlrlrd<l {}[ rrrdrr nlcrrlL .

ar (i. .'ll\'snrngcr, olan fiI pi nrodtl skullc rnrn lravt halr for sfl0lcro. \a,
rnoiael !-t ssgoe lrr ocl. ar si marrr msr nava nogcunrr(

",*,.=r,.u,r,,,n.,|IIII,,,,",allr",-'".
sikkcrhed r panrcl (IEl ha!de aldris h(,n no8.r rirJligtlt fia

Qonr sul4rlc,cndc sikkerhtd, og hvi! d(i rir! blcvel 5rgt nopcl om
s pplcrcn<it si\lrrhcJ si ll,r III-ikkc opflncr dct Modrt
rlrrrrtrtr nrrd ar tolli r ar n)cgcl nlgtrivt, og f! havdl dcr

svnlifl d;r l,!t n)cd drt I or el loDrm. ud ,l dcl var dcr ikkc andrt
nrrrlrghcdrr trrd at b:talc dcn rrraatrvr nrarkcdsrrlrir

i,lod.l i algusr 201 I lorn istand d dcn mid!, ar dct \.ar 

-

,J(r io! lonukr lil- hrdi efdragslrrhcd pA cr af lltcnc
udlcb i 2012. og dct skulk liudcs cn n1' losning. Mrn ver cnig. om at holdr
el rnpdr. Dcr var pl dct tidspunkt cn utryghcd i forcoingcn orcr fcrr, om

Il m,slr ikkc villc forlange alhragsfriheden Msdet blo holdr i

!![ ltlrlcr Prtscntalioncn, ;[. sa[cns hilag S, hkv lrrnncnrlict
Planchcrr onr. hlrd rcnleandringer hetldet for marktdsvar,licrr. hardc hutr

lkl!. scl L.r dog hrrdr ('hn:tian I,l.ds€n r'&rct trrrk pl rnrnct i3010
l'lanchrrnc onl IlcnlJ|(l og frlrdela \(xl indi!iduel firrlnsierrrrg (Cilxrr'
l)crirrrt. endrrni r nrirlcdsv&,di rrvcr ud rrg lalir:rarLcr hard.ll-

-liklc 

lct ridligcrt. og hurr lcd iklc. hrorlor oc planchcr hler
grnncmgAet rdct dc rn ikle harrdlrd( onr cnnrl. nrmlig :,fdrugslrihcd. Da d;
hsnc orn rcfinansrerir!still-!. [rlcr brstvrelscns nrcdlcmnrcr hAde rredr og

slrrffcilc Derlnr s(ndt( d( kligc'r.il sagcrr! brht lti

l)i nx'dcr r n)3rls 2() l2 !'ar dct /cp.es. anrcr lia !f nred. frrrdr ct lin
udloh. og n;an skullc [a!e vr]lednin8 om ryt l6n.lllloll liom rrl rl
li,nludc at blar undar Serrctalf(,!!arIlloBrn tbr al svr,c pi cvcntutllr
sporgsrnil l'r.rsrntrtionen,jl. slgors bilag T, hlcr go,oclrglct. t-n plan;lrr
som dco nr.c olcrskr ilicrr ' Bcl relre ls: pA ridgivnilg', havdc!f

-likkc 

:(l for og den r ille hun ikke undcrskrivr - dcr var hck grorcsl
ug nrattrralct \ar llcrct Lonrl,lclst

l)5 !ctlcraliors,rnllllgtn aprit ?l)11 Ilardc nr6n und(r funkrcr 5a, rrrrcorcnng

r,aF) r.rDrlo.,r1c rrrru (tmratnrnt ar r.arxrroruan nrcJ, roror

h !l(i<n srod til at slr8( l)tl var Eodl i.rr rllt sl ll (t (!rrrl)Ik. hciundcr al

srrg nrt.r: siJkll(j rc6nrnsicringsudgrftcr oB lonsclrcnscll ol ranlalrapfrn

t\lr':l.r r.rusrrrr lut: \.n c: l&ll.!nrofc mcdf og baul l.nrnrttar:r
rnari l:,r'tle rvzln rrrj ar s*l1c arrdclrnr lE-itt. h.lurrpc. lrcrrrnrtcr rrllt
Nvholig r,,Jarbcldr sdlgso)al3uilc "Ir it og frit l)tt v;rr pt,sitn,t. nrtn tr "i,rhc

rrd t sartdrt'

Gt,1|hh,lJiitnJClii|rL|i,|ctnlhJIlcIu(td.lI.ltl
rnorkinorn, hat arbulJ!i nrec il-ofpirtcr 1'g ct rirr lurtllsprrrsr,.rrrst. I

Ill-f"l,tc sir. rn(lll i olt,rhrr 2()04 llrrn lar r;rrct lrcd i

h,:strrclsen li" (., ll)(ra i('::i \,,r, !upl\lrxrrr :<ll.r( r(,rr, hcrl.r(l!tsr,.Jl(rrt

lu
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frcn trl ?(l l 2 Sonr supplcant d( lorsr llar :r, dclrot han I rr par fiuid:r l da!
n\rcr IIIJ forenlrgcrr hlrnrrrrcsidr:

II- grundholdning trl linaDsicrinU cr. at dcn skrltar. si
siklcr som rnrliE Bctnsmc skullc lrcnvrvrt lrrc sil*rc pi dcn boLgvdclsc.
rl< skullr brtnlc. og dct var [raggrundtrr for. et rnarr snrkcdc dc lAn, htor rJer

v:rriahelrrrrtc skrltrt til I!n mcrj fast rcntc. l)cr skullc ncntlie ik]ic nor.
,Entcudsvinl tilfor. man lunn( merlr dcl i k lig;'dclscnr< 

-ElJelhuster ikkc nogrt om hctxlcmr(rdct ilktolxr mlncd 200J

- 

va nrrd pl dcn rkstrrordina:rc grnrralforsrnrling i
oovember 2005 mcd cnnet. at man $iullc havc rn fast rcntc, cg det lirD godt
passc, ar nran fik ganncnrgict prrscntatiorrrr. jf hilag 5. pl
gcncrallorsumhn8en sf cn pcrv,n fraff

I lrrni 200i "i,,IIIIlr mrdlEnr al bcilyrelsen 

-

I- hLrsker li! pr&scntiltioncn. -tf. srgcns hilag 6. at do r ar rn plen( lr(
(,nl r.!rtcodrillin! \cd strgcndc rcntcr. og at dcr r ar crr phrrchc, ltvoraf
lrongil <rr prsittr rrrarkcdsvardi pa I 010 000 k.. men dcrnc mio k var

urnrr'rr\sirl lordrdet bI* rar cn konsigtci lcrinst. r'g dct rar iklc
rnilslt:llllni!'tl ll1 si skrllr tnao jt, 'bcglrrir forfra' rncJ rlct lin .Itr
6".^.1.". rrrc. a ocr ots! ru,nc rnorra,c.r rar' r,c,
! rnncnrgaorrn af pcrsonen fia !. rsr d.t cn megct heftig d€but'
hla'rdr t\ch,,<rrrE.IIII honr pA fl)od.l intcr om nogcn rrsilin
c'g r sl laiiJ lillr han havt rcagcrcr iEIl|D hrrsler iklc nogrt
t nr dcn elicrfolgcndt unrJcrskrili pl dokumcntcnr(, nrcn dc( rni lrlrryt, havr
la:rct nr<d trl llan husktr ikkc. om mah slrr\ undcr i forbindcl.rc mcd rcirt
gcntrall<,rsamlingcn

l.rlrslc g.ng. I-IID tlonr (,m nceatr\' rrrarke<isvcrdi. rur r 2{Jll.t

r ftrrt'nrdelsc nrcd unijcrsklih elrcgnskabct for rcliDskab5,rct 2009 I)(, !ar
''cr rll.-r nndcl m)slisk". og IIIID hu;ker ikkt bclrrb,;t lllln
taltr rned l[|1l om dcl criiirl'olgcodc - lrraC dr skullt r,S l,unrrc

gor.-husl.crntodctiscptenthtr20ltlallx,ldthos
IIII - forentng:rr tar ikkr i cn gtxl situaliorr ]ornAlct t .rr Jl

nran slullc hor. t rn der r ar cr, udvc-i ud af dcnnc hcr supp!-das'
Pr u.jr)raliurcn. _tl. vgens bilag 9, huslcr 

-a 

ilkr r dct h.lc.
nrcn lan gcnlcndc rroglr plarxhcr om ncgrrit mrrkcdsva.di ot rndllldcls.
1ri irrrdclskrorirrr Dcr rar n1t og cftelh,d cn dArlig sttmrrrng Dcr rar r'gsA

norcl lt(rnm. ,,m. rrl ID\u,,nr lravt clstra ltl\kud .t d. lallc
ijcrdrrnrsrardrrr rur faldet Konklusrruren p, rnodrl \ar dcn at der il.kr rar
'r('8.t J( kurl,rt trr< l)r folt! dgt hibloit rk rr: udrrt ,,g 1n.:rn h1.tlp

Nlildct i iusJjl J{rll torcgil illl glarhr,. Lrnrrr r Inr .tnrl(r,'!n,rr
lr,rntnr L.d nfrllirlcnrc. tl prr:rrnlalioncn r salcns hrlag S l'lanthcrr ,rrr.

hlarl rcnrr:r'ndrinLer bct\dcr lor nrark(ds\i.rdrrll. ha\dr (1. rILr se! lar
\ias(( t,r\(rc fD orrf rotsrrll nr r(rrhrilr (r3I Fa cr nr(r.rc r iu ll
r)! il{rl I lrI dc illern fr,rklarirl l:un c:r planchc l)plrsnirrl:c'ml r

l'i
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plartr lrerrr onr lin:losiclt orcrl.ltk trrd oplysnirg r'rrr rcrlctrllr:q, orn fordclc
o! ulcrrpcr vcd lrrdrtiducl linarcrtring (Cibor d:!ivat). oru rDdrxtget i
mrrkdsrctdrct ovcr lid pa rn fastrchtcswaJr r:g rrrtr faktaarltt har I
IEilikc scl frrrnodcl.

ll;rgtrrurdtn lor klagen 1f. ragcns brlaS 10, \lr !!gsirrlehrr r srn hllhe.l dels
al nrrn \'lr lrtbcl ind irtgalrvc nlerkedslard tct . drls lta! on1 rcnterillaS l)cr
lar rklr rrmeligr

I-f hdr blandl arrdcl lorkl.rcl, al han cr u(idrnncl
nrrrkonom i mrditdsforing o5 har ranct sclger, hcrundcr sulgt
rndustrvaskcmaskincr og lonrd hcrfor papir lJkobrc sin
andcl5lcilig,Ed i 2001oB har vajrct i hcst).clscn f.r ca 20062007- forsr sonr
supplcaot. og indril aprrl 2l)li flfar vl m.dknr a[
helyrclscn i2007. da afialcn orn tcntctrappen blcr indgict
Vcd rrrodtt r irugrJst 201 l. if pr.scntarioncrl i sagcns bilae S, \'.r det forste
gang. h.n hlcr prasrntcrct ror frrrdcl. og !lcnrlx, vcd ihdiridurl llnansicriog
((iihor t dcrirat) Dc sagdc til hirurdin. at drl "\'a! lo har( dcr vt skullr
harr l idlr fin slsncrl''

;#","[,:]:"':"1:Jl'llii:!+';-":"'J;fl ;i,Hl";:liiH:
rin arrdclsbolrr r ?0{}4 r,g hiu vzr.l mrdlcm a, bcslyrcls.o frr 2U}5, f.rrsr son,
.upplcrnr og rlicr I ir som rncdlem fion ril l0l() og dcreftcr igrn
hcrt\.clscs.ncdlcm tia 201 I 

-er 

stndag nredlcm, i drg
nai!llormand

IIIIlat nl<d lrl m.rdcl r sugust 2(t I | . rncn krn ikkc lrushc. orr, hln
har scl prasmtatrc'nr'rr. il sagcns hilag S

-hrt 

blaldt andcr forllrrct. at hun (r anslt r l).tc6 og cr

afdclingsdircltor for ,i)rcnings.dmiriikationcn. llun blev anxr i2000 ug
slrncd. ,orr adminirtrator, bl.t i 2003 srurhcf c'g stncrc rfdtlirrpsdircktor
Sanrrrhcldrr rrrcd fl srafl(dt i0i,:,zuii, rdrt I)atca vandl cn

!I,,., .I-
l)alcar arkjdc som administrotor heslAr ger.rclt i at bclalc refningcr,
,pLrrrr br-rligafgificr. udl&'rdige 5alEsdg;(ur:tcntcr nrr red salg afanoelc.
nesrarc hcnvcndclscr. scndt bilag til rtris,rr. udarbcjdc krrrt lsr.ppon trl
rrr isor I rrran:iering or ridgilling lcron er iklc <,rtrlancr, rr8 t
tr iklr bchcndt nrcrl, ar 

-Ilr 

har bcdt (rm essittancc til finar)siel
ridrirning lltis Dnt(a ble\ spurgt, hj.jlt'.r nur si t{xl som rnulifl, rn(l
rtlt rrrrd aktrr rldgr!nrng l\lan lormidler Iorlakt lrl h brnL clltr
lircdxi,rslilut og hcrcBncr konsckvtnrct MJn rAd!iter rldrig Grnncnrgang
al t(llskrh la rcrcrsl(irrsanrlrrrg cr tonr hor'cdrcptl rcr'rslrs arbritl: ilLs
[)nrrrr
l.rJtca rlL'L.ltaEC: p.':: l,i \ rFfi( al l,vtrrrrrycr rr. . hcr rrr,Jcr t,i r:!rrr
lb t.l;,o Ir!r t\r'|rrrra\r.'nr al trrr,{rl.tgL p.rsr \culr'r(rrJ(
rcqnin!rr !arntr.l.rrrih. rtrlld,,rriilallcr, d\s dr hstt udBrllcr And.l l\
l,irrdr irrLr r rrlgrltt r rLai u,rLlh enri:r al E hrrtfr ctsr ,,:'

tg
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Sidt 19,-11

scnda! drrfor almit)dcl,!vrs dll.kt til li,ldnilltBn Drs Datca nrodtagrr pJrtr- ID-
Itrrrnlcr kontoudtr,g ug nrrr lrdsr -rdiopll sniDgcn,+. I dag scrnnes oh ind r

l)rlca! detas)stcrl hvilkrt .r slcl fra ca 20(M For 2004 s.ldtc nlan ,ra
I)at.a sllaldr "frcdagsposr ' trl forcnilgcrr. dvs. nltr sanrlcdt fra ugtn
ranrmcrr til crr butrkr o8 sendlc til iorcningcn orn fredegrn- l-,a 2006 til :01{l
rrdrrslctcn glidende ovcrgang" ril digrtal posr ld8g cr dcr sAlrdcs. ar
posl. nr.sn iklr slialtag< stilling til, h lcontrrUdtog. nrinrdsopgorclslr, om
rcnlcialscr, scirdcs til ra\'is(!r, mcn Jxrslrn cr tiltengaliS lo. loraDrtllcrflrs
hr:lyftlsc. hlis mirh rrnskcr dct lvlan kall ahrd ringc og bcdr om $r fA scndt
nr8et. si lir nrarr dct llllcr nrcn kln selr.kiggc isystcnrcrrrc. tidr.illingen tr
sk.l i l),s.r Di !l forcninscrm spurgc lil. hvorl'or man hclc trdcn fiI scndt si
nrcgrn posl - lrrorfor ldr !idl( dcl dcr', llvrs post krilcr.2t bcsryrclscl skrl
tag. ,Ilit stilhng til lxrst(rr :'cn(lrr drnnc dirchc lil bcsryrclscn. htillcr hsr

!arel tilleldJl rllr il
ffl lan st, at L,g rr,l til
l-010 mrn Ellan rl*e oplrsc, <rm

.r ctablcrcl sCDe$ I mans
ridligcrc cnd

dcn datn har haft logil ilct cr nilhgt
Samtlrgr markcdslardrupgorclser. jf srSens bilag C, ar scanrcl xrd r

srstrnrct og lrgEer inr3ppcn under baokopl),sningcr.

ll:[xJ:ii]i:;ffi;il::I- rir !'| dr$rtu dc .,(**i!(

Llcl rl rcvi!.rJ, der lo\,ar ldkirs! tilrcgnskah og lnrltlskoncns vEadi Rarrsor
srrJcr rrrlkast til bcstl,rclsrn og nir bcsr'rckc og rctrsor tr cnigc. sendcr

rrglskab ud sorn udkasi sanrnrcn ntcd irullsldclst til grrrrall'orsamling. Drr
cr ikkc ckscmplcr pl. al dcr ilkc lorsl cr lcndl udkast ril
hcsr),rclr.smcdl(mntr 1)a vcjlednrngcn fra Erhlcrvsst)'rclscn kom ilLbr at
2010 ur,l. at rjc furansicllt instrunrcnt.r ilull( oplagcs som cn post r

rtgnslahrrne tjcklrdt l)atca. at dct ogsi ful.tisl blct gion. fl
huskrr ikks. orn Datcr sendtc nyhcdsbrv ud nrcd opll,srriogcn Iorud for

"{lcdningcn ha!d. [)atc6 ih8en h(rldoing til ,rm rcgnskobsposten var med

clkr iklr i rcgnshabrr nr

- 

har blendt lnrlcl for|larrt. at han cr bankudrlannrt os hltr
ansar iLi 1981. fra onlkring 2000 rar han bidc arrsat i!f og
tIJ Nils Christianlcn rar og rr rilk!r!ltci ardelsbolig.enlcrcl

lrlrr udl4rdrEGl r[dstillingcn lil brvilling, jf sagcns bilag J

onskcdc onrl&gnnr8 fra I I til Fl udor ofdrag mcd fast
rrd|gt ehcr or,ertagclsc I
lII Lrdrrillir,gcn
hc\ irra lrlmmun(n: c.ri:,11 nlr

rlntc D<l uar uslJvrnhgl al onrle8tc l;ri sa

Qr,,,rrrar'iiIIr,,,
';.. used\3nlir blanCI nndcl lunnc man ,Ll.e

dcr hlr\ , n)larl l'\r,rl,1t 

-fi1 

cr[trrrrt rrsikr

Itledel r scpl(|lrbcr.'a,1,:- it llt ir's(rtt.rtr on.r, r jdlrnl hrlag i. rar!

- 
--

lEl I r; l,rrn,clsc, il-ld.ltor-!3
r,g l:iskr. 1lcrL s.,rr lr:r', rLLt httslrt nar rtcn< t,l, lEIl lrusle,

11
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Vcdrorcndc underslrill pi sch'c afialcnlc var dct som rcgcl lIIl
anslar Man onskcr.k ahnirrdcligvis hunig undtrrkrili, lbldircnlcn slift.dr
hunrgt l)crfi.'r undtrskrc\ man pi ecrrralf.,r:,ernlirrBcn

svitn rcd -irl hrl!h. (rn hrsrvrcls.srl]cdlcnror(nr( r

hirrdr lor-slaDd IlJ firlnsie ring *cn $
huskcr som nrcgcl Iyrrdig pA omridct

['er ttrntr rlnslunlttr
&gtggSg4 hrr Eion galdcndr. nl der ilil't tr rndtriidt fo,r:d(lsc l)ctlt tr('
gmndcs mcd folgcnrjc hovcds\'lspurkl(r
. lEElrrgvldiglrcilsindsr;clsr er ikkc onrlatler a, loracldclsrsk''

.lElkr.' lrclht,ld rrl rcrrreswe|rltlcrrc ot IIIIFD rtJs r-

8cl!c og kra\ er lonncksc.
. Foreltlclscsliistcrr har !arct s!rspanderct sorn rrrrDimunr alldlil rodcl nrellrnl

-!)<,s!Il\c 

(mhe, l(rl (l

iklc Irrrrrd., lo8 llrllrarr lrl rncdct mcnnrnn \rllc lt6gr pi finatrsrcrrng. r,it
nlarrallerJpu:cli' cn rcr)tcsrkk(rhcd ()pgavcn lrrr!var at jrrc
nruhphcJ:r rrl losnrn! na d.t lundar chcrspuSt.. idcDrr sr8 ahsi
rctrrsrll(rh(d l)c: hlcr' ilLc drrrkc +r.rrgt.ft.r rcntcst{sp Nlr dsr slrrllc
,.,r,r,,( \,d,( \,,rn tcs,rshrr,. . ", "., !FD,,,,.
liransrldgir c: dc, tog pr/.jscnlrlroncn, hr ilkct ogsi rar tilfaklct i denr. !hg
jf sagcr; hrlag j Ilsnch€n. dcr viscr kulslab vcd orllalnrrg sl r)u!-rcnd.
fioar*rcr urt, r rscr rt kurlldh vcd omlEgning til "h!ad son) lrclsl." rdcl dc, .r
tak onr tn lirnidrrndfr;clsc !I afiistc omlagnrngcn. fordi
Lursrabd berod. at lrrrr anlclsholig i genncmsnit rsbtc ca 100.0011}J r

aldelslrrdi l)trfor havdc man ogsl Cibor-lln nr.d swlp mrd i

priEscnlslioncn, o! rnan lorklartdc, at olan htncd kunnc undgl et kurstnt:
her og nu og sikre sig rentcn langr ud ifitnuidrr l-lhuskt
intct om spr.rgsmil IfD var kun me d til dct nrede

i . Elurvldrphcdsrrr,jsi8$lsc t'r ikkc r,nr(artet af forcldcltsir-
!e!.
Ftrrcldclstslovcn gcldcr ifolgr [ncns I I for "pcrrgc cllrr andrc ]dels.r'
tllll-plsund gir rrd pl. atlll skalanc,kcnd. tr, u8)ldrg-
hcdsindsigclsciraQrdtDcrfotrliggcrsilcd:sik-ktenltrr.
dr rrrg pl perrgt cllcr andct. sonr kan forcldcs tlict foraldclsesiorel
Schon' llEtarrSlldrghcdsindrisclrr har hagSrund iurl'r,a lI( '

lig rrri,,rmari,,n fiLlf sidr i I'thrnorl'c ntru indsrEclscn ai Jrnlr\\.':r

lralli:lcrnr tr ilo rhlc !^rndliil, ft,: ll rrrbrtrr:rc l\ tl(,ldcl r,,rr, rlln,rl(.sr.'r,s
Jrr,\; . s:'r,r fr:rrri r.r!l!| ca !)sc', cr fen ' rrin nrrhrr.5rrr' (r(r.

Lrril:rcllrligt nrti,r,rali.,rr tr:dnro l)cr fottlrgpcr sllrJcs -,n rc.l uS) kiri
lrr.isindsigelsc. sr,nr ik|'c cr urtrl'altrt ai frxrldt Iscskrvcns tellcr
.\ ll!r !d3 tri dcnn( hagtrund [.arr dcr iklt rrrdtr::crlr f(,r irld(lsc l(a sa \ rd! n r,

sir lIIlIir irrcrl:alc piitrrrd

h
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l, itt i forb

.t Drr cr l<xrrelsitet rnellcrn I krav r hcrrlnrld rrl rcntcsr,r.aprhalcr rn
oq Eindsilclsc tu krar. t,r: drr lan drrftrr modrerncs uan-
sel foraldclst .

l:oreldrlstslovcns I 21 h.stcnlm.r, sr en lurJrinsshnru uanret fordran!cns
loraldeli. h.\..rer .ci ril nrodrcg[ing ovcr firr lrar. sonr ud;pringcr af drt
\imme ,.lsrorhold akonnekse Irar), og lom <r strlicl inden forcklrlsr rnd-

uadtc
svnsrruDll onr llgrldighcd o! r!slauio8slrlv er brgrundct
indchc mcd rcnlcsr.r,apsftrlcmcs indgAcls3 ikke gev !t!

ElE fyldcsrgorcndt infomrarion om kons.k\enscrne af afialcnre
fEIf ,rosrficrsc (,8 xr!! tr mcgal ntn ,r,nrunorr m.o t.nrclr\i1.

t- 

-

furcliglrr r.lcrfor [oDnclsrtct. jf I'ia lvloltlc.lcnscrr. Xorrrrclcrrrst. sidt 2o
,,'-u.,r.,. ..tEI"'.. "',,- 

--paftalcrnt opstAct indcn f('racldelse fotenliclt kunnc indlriEd( irclalio,r til
Ilff rndsrgclsc og krar'. iJerf] krrr o1.sr,,rl i(rrbrn
dclsc nxd rcntrlulpaftalcr,lcr indgielsc

t-l L'J! n.td tII- i hcohold til r(nttslr'apa,ialcnrc cr bt-
tirling efdtrr afiahc rcnrt og dert til cnhvcr tid vcr:ndr nri'r1,.:dslardi al rcn.

rc5qirprliakr',( itit,&ldc af rr !!!f onslrr at rndfriafti,lcrr fnr

rrdlol, Idrnnt sartrnrsrhir:rr! li.i rr rcntcsrr,apaialcmr sarrnrrnlir|'.is nx(l cr al.

nrrrrrlcligr lrldshrcr. hvor lrrdittrrs krar' opsrlr v.J rjebitors uudclskrirrlr<
.rl !a ld\!rr\ct ]irrt cr silrdcs st:{tet. rnJ,:rr lr ra:ld<lsr;x'rrrrtillr
Lunrrc rrtitredc i rclario,) ril 

-IIa 

rrrrlrtgrisc og lr:rr
Dct gorcs silcdcs g*ld(nd(, al dcr ikkc krn indtcdr fr-rreldclst r relrtron trl

t-",u,'E.,s!uE '--E
rrl rcntrs*,apahalcrnt ,rgtlll!|indsigclst og l,.rav cr l.onnskrr
.,1IILrar cr strftcl, rn,lcrr fnri ldel({ ln't( nr l( ll l:rln,rr rndlr J,cr I ' | ,ir

-

J for&ldalscsfrinco har vtrct susprndartl som nrirxntum irldlrl medal nrcl-
lcmlEF o$Eli scntcmher 2010.

Sifrcnrt Rettcl mattc vart al d:n opfa[clsa, at f(tr&ldalaa!lo!ans tlndct ?o-

'rnrlclst ug:rt ftr*ldtlscsl,rrcrrs l2{ rkkc er arrrentltlrg r,terr ftucliggend<

srluaron. r;rrs u(l garJrnuc &r G ,t"rrg.sr pE mnocr nno

il! r scptcmbrl 20lir lrL trr sidgn inftrrmati.rn orr |.urtsrl\srrstrrc a,

renl.sra,spalial(rne. i,r lID burdc harr ft(r kcndskab til ellcr
illdsct, 4 man rndtil da ikkc har.dr modl:rgct fl ld$tgrrrcndc inlonnsttorct lt.

;lLrrbru,rscrnurrcr
III-hr. dc hrcricn pi trdsl'rrnl.ttr lr'r rrr.lSi\rlscrr rf tstt'tsv'r
p,rfialrn r 2(r()S sllcr rcnlcs\\rpirliJlru r.i(|0? cn h(sl\r.1.( med s8:rligc ii,rr,:l
s*rrrrrrgt' rrr:-lcrr lor lirrarrricllc r,tr'lI(rrtr.rrltl Irr:nrrrrrd b'rrt,,rl h:sllrcl.crr el

psrrslralnrrrrd.rrrcnrcrrc<l:rrrrri:nrr:L6rrdclonrtllcrl*rlefiigtlrcrnrri
lirarrsrcll. rn.rrurnrritc, I l0(l! bclroJ llllllr"str rt'lsr' sal:tl<r
rr iolg,crr,rr prrr.,nrt

,tl
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' IEI(lornrand). jullst. nrrsnl hos Nov{, \otdtsl
(Daifomland), rrlgcr ln-. ll)(

(bcsr)'r.ls(:,mcdlcn). bcskctligcls. ukrndt Var iklc aktl\
tcn

' 

-, 

(s.Itcler). Banocr rrg laudtrrugsrrddarrrrtt
. lID,lasse r.ri. proiektlcd(' rndcn for il of hrnliuddlnncr
ljrrni2-lllt), hvor d.n !nd.n rcnl.sr''aprftrlc l.lcr rnrlrict. hrstodp.

- 

bcstlr.hc sl lrrlgctrrJr ptr"urrrr
- l-a uo,xa.",. P,(rEr\,,EUc
. tflJr (rrcstform8Dd), il.chef
' IID (sckrqtErl, Sanncr og landbt ugsuddrtrrtcl
. III Gcstyrilscsmrd lr m). arxronccsalBcr
. 

- 

(brn)rcl$smcdlcnr), srclgcr af papirvarcr
1.2 lnfonDstion modtaEcl vcd rrntcs$rprflrlenrrs ind3Aclst
Nir det slai r urdercs hvornir lIlI rtirr .fralcnEs rndgiclsc ,ll
cn sAdun inlr,rmati,,n <,n, Ionsclvarscmc !frcntcssalaftolcmc, at !
lIIlhu,d( ha.c rodset, at nran iklc i firrbin&lse nrcd aftalenrcs indgi
clsc havdr nrodtlgrt ll ldcslgrrrrnrJt rnlbmnlron rln lors(Ivaoscrrt a, alia.
lo.Il(. nri dcr Iarcl udlanFspunkr ! inlornrations,rilcrrcl lraIIJ r.d al.
talcrrrcs rndgiitlrr Dct g,rres r dcn tbrhindclss g&ldtndr. 0t 

-a

i fur'oindclsc mcrj rcrlcr\alpalial(nlc: rrrrlgirlsc r bcrvdtlg grad vrr undcrin-
It'rillcrrl r,nr lons(Ircnscmc af aftalcrnr
l)ct !or.! B?uldend(. st hila! I . 5 o! 8 illustrerer dcn sarrrlcdt infornati.rrr.
dcr bttr r,rrt af lll tiiIIIII r lorbindtlrr nrtd indgAtlsen
.rl de lr r.Ilr:$Jpitflalcr D( pigeld.lldr bilae (Irlanchrnlltcriultl riscr. at rl
rt trarirrn rrcd laklcndc rrnlcr (sonl blcr' rlct [altrsLc sctn;riunr,1 cr fr.rld-

sra:rrdig rlrnrtalt folgcndt rasentligt oplrsningrr glrnrrcr rcd s:t fiar'*-r
. !'rlronrh(d!brrcSrrngcr ortr ra:rdien af rcnles$opalillrr.lc rcd !n,Jrcdc

. (;rsfcrlovcrsiStcr trl illualralron Jl'&ndl|n8ai af ranle5\,Jpaftakrors !i!rdr
r"d rrdrct rcntcni'tau
. lnlorrnatt,rrr or:t. ol rcnttss'slarirlcrtrc grundlcg3tnCc er crr r'rnlrgnirrg at

rcntcr rsili, og dcrmcd lr.hcnde onrkosururgrr ril el tilsrarcndc risilo rcJrr.-
r,:rrdc,'crcnrrrten: r!rnlspat lol-alhengig al l,;,gorc!scslxincrp for ardcl'
.rrdien' arrdrlsLrr,ncns verdi
. lrlulighcrlrrnc ,or at l(tlrcr'lcic forcnrngcnr iinansrer rng v(d aDdrrt rrrrl.nr
rcau. herurrrlcr 

", tD tinao:ir:rirrg i praksis r illt l:lrvc u,lor-
rcniht'l rrd ct vrstnlligl faldcnde rcotcnivc;r'r pi Urund ai. al dcn ncialrvr
rrarlciisra:rJr af rrrltrrr'apaltetcmc rillc skrrllc rndlric: for at fU li,rdalcn 81

(n lar.rc rnarladsrcnt(

Sclrorn ilLt nrAtts rrrr rlcn dapatcicrror gcrl sl.rk trat.ndlgr'rcls( (rlr l0il' rl
l; c'krt'hcr 20(lt). dcr,lirrrrtr rrrurJl:rg lor yurdrnnlcr dl ll\rlkcr.lll)5nr.'
c".llDhurds harc lritl I folbrndelsc mtd rcr,lcsrnapcfii,,,crrrts

'rtrl!:irtr. 
lao dcr h.gp:: til grurrr ar lllll i bc!\Jcl'! sriiJ hlt'

urrdrrrnli'rrr.rtct r,cd altalcnrlr irrdgiclsc
l)rl 1i'ls,.r sai.cs.i)! llcrlcr. i Vrhlri\ l.rn. af l: Iobruar:111.1 (-L,l) [:rr.lr.,
\.rr ';..'rr 1\tL! ll;.:rrl, \ !, .. Lr,l'rrtrrrr laorr,r,Lf.r'hr: .i.rr rlara:lJsr...tr

(L
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god rkil h:lcndlgorels< bla skullc onrlltrt dct lt,rhold. at rcnlc!rraplen
iravdc cr, stor lursfolsomhed rcd reotcfald og dtrrrd kuooc fi ctl D(gflit
uarkedsra:rdr afbetydclig srenrlsc, sanrr ar dcr pihviler barh:rr cn salig
forpligtclsc til at sikre si8, st forcning.ns ,cpr&scornnler her forsrlcr rdgir.
ningcn
l)rl cr hrmcrltlscsr.crdiE, at planclrcnralc.r.lct anvcndt !cd dcl sulSrlcrrn-
de infrrrrnurionsnrodl i scpumbcr 2010 lbilag 9) . d\,s 5 hcnh(,ldsvii 3 ir cl.
lu rcGrrsi(a|afBlcrnes indg!elsr netol indcholdr onrtalc af hetydningrn nf
rrntca:nd,ingl, Ior nrarlicdsveldicn al ralltcSwapafralcrnc l)cltr slDcs al l).
rlc pl, at !J selr cflcrfolgtndc var blcvct opmetksorr pi at infomratr-
oocmc givct iforbindclsc m.d r.nlcsrvapsft.lcm.s indgrclsc hsydc varcl u-

Itldstendrge
3.3. lnfornration modlr8cr llrdL',l modsr iscptcmber20l0

I hcnriscr til fotgtndr forhold sonr SrundlaS for. at Gl
eftcr lE) <,pfattelst blcr fyldestgercrrdc infilrmerct om korscku.ns .
ef rcr)t.s\lapafialcrnc forud for nrodct mcllctn 

- 

o Il
I scplemh(r l0ll,:

. \larLcdsr a:rdioP8.rrclst r

. [)rohclsrr i lurri ?0(17 on crcntucl indfrielx a, dcn i ?005 tndgiedt
rcrnes\\'l,f
. [ir rrruligt maJc i apil 21J08 onr vcrdirrgul.rirrg afliranriclle irrstrrr.

rnsr cr r rrsrcgrtskahct
i 1 I Ad rnarlcdstcrdiopSerclscr
N4arl,eils!irrdiop8orelstrnr rr frcorlagt sonr bilag C. l)ct frcorgir al samtLgc

opliirr(ls(r. at (lc cr frcrnlcndt til-I adnrirristr.ttor . l)A ll-A
l)A l'[A har ikkr r,idcrrscn<lt trpgorelscmc til !IIl-. Opgorclscr'-

ne ha, fii,.l girenl tidspunkt rcrit clektronisk tilgrngcliSc for !I)
F slrnrrttt, mcd cn strrrc nra:ngdc uvrigt ttraletialc vi. el lo8_in

Sarnarbc.rorl nrclrem l)aTEn oglfhar riii. vrjrcr lrlrcrr:raEr
pi e n nri,re d.r oerhg€r cucr noiivcndr8gs, rtllll ncnyrte ,

sig al lo!-ill,dgangrrr. ll!is lf!] hor skullsr forfiuldr si8 ril !r
dokuncru har Dn TEA fr.mscndl dcttc til llllD pr. hrcv rller c.

rnail I og-rn sdgarrgcn lrar iAlcdcs arcm vcrct cl lilhud til DATI:As iruncicr

{,m rt l(ln ( (!riclll(r< sig ibilagsnratefiale nrr.
l).r gL'!ri l): dcnra baggrrrnd galddrdt. ar nrJrLcd\vErdr(,p!ot(llctrr ir{rI
s.rdr lrl lrn -lFA ikle kan ar*cr fcr nrtdtalct ,i(II-
rlllc rnarlcdslitrdiopgarclscr cr cnslydcnrJs r,g indclloldcr fBltclrd! ttLsl

5r'-i2:l
c/c Darcn
l.yrgbl liorcdgadr {
2800 Korrgcrrs I .'"rrghy
[,lnrLcds\'&rJiop!orrlsr al fuiansiellt aftalcr pr t;
\larkcds\erdiol)Eerclscn \ rl sarrnrar lrcd dc r\1. trdscndtr rcrrttlaltsellcl-
:-crbl(\r r:ircl rrdgrlc glurrdl:gcl lor cr(rt rc!,)qkat,!- og sli,rt.nrc..rg br

handlrrg rl rit llnanricll< ahaler

ll.rl!.rv.l, handrlsnurnrnrr lt'96751N
\\nt klt,h -\lul,lpro. Kobl'tdtt l;ttu!o, \hthqt , ltutt,rt l ,tlt l rtruro !,

[]
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lhrkcclsr c r dnpgottlq'n o]'gi." I li boggttrr.l of dt scntrl. lcn lk rcnt..
og tolurnhtrstr pi opgorclx,dagen Opgotclvt er olant.{orctalct nl ktn-
dcns itloraotnn og et ikte udo ei lo,. ot det *or, tt ( ofvlhng. on agn/[l.s
tlhr ndgdels< .!l(n.llc,. llcn lotl-rttrlrlgc, p.:, .h anlot t< prttt''
Kolontt ne Xobt;tolgt og futalu/lthtdtogcr angt\t, 

^th& 
! Fr$tro'1

l'ldh ttnr og murlitltypt& cr ved lxtsrli+t vur.lrct t l)crt\.lo\\r Dl tli
wgolttv. vet'dtq i fi)r?s -iuwt
()1ryi,r.'li.n.t fiD.logtt t l)XK og o skt l:
ttg httto.lcr lor brrLgnng of morlredrvottdt.

bogglund
bregn

olttgt fi o tndrc morkdsdelngcres furcgnngo. l'ctl upgorrlstn ontenlts
gcnotlk nr|nai.et l 6erI., dc tnre ! ttottsaLttL'rxt .rA dct soai.totlryt
st eh.i nttll n hu.l og udhud cr derlo illc Du.drcgnct harudover ba en
talkc indtuiduclle /o(torcr l?i;rirrz opgotclseu Opgorelscn ongt|u Lr

tamtlite de .,Dtk'stntrrq.r, ton, dct ril varc ved ohillrng idgiclst tlbr
onlq$ung rfcn tlle, ll.t'? ft ".tnhqe,
e ,,"* tt ,,t ,,,at tur.u, tatxt .,t lt
lurylnrll{/ tn ond,,,' ltrtot tttr*n io tllo hnludet try 1to opgttt,.lse.1.
lt,rut ct n;er tlt bcp-.rhsll til tob \oN toly o1l)a ry,
fcjl rllo unihdt ller
lur drl tilf3ldr rt Rctttrr rrritte ansr tla.lcd5rir_rdiopgalr(lsrin< lor modlir
gcr al t!f. gs,cs der B,arld(nd(. ar opttsrcl:cr ikkr kan rill!:!-
g{ l-.rydrring. n6r f ikkr frrrirrdrn lrar rnodragct cn ridriv-
oirrg. rlcr gilcr Q mulighcd tor al lorstl opgottlrnr<. henrr'.
rit r brgrrbcr ' marltdsvcrdi' i dln dgaldendc sammrnha.ng. lll har

crrdvidtrc iklc rikrcr s;g. ar I[!D ha; Ibrstirt dcn ridgiuing,
d.r ,rellr !.r. 8i!cr..if orcnfor vcdorrnde Renro i Vibort! donr al l2
lcbruar 20li
l)ct gnres cndr rdctc galdcnde. ar opScrrelscms undrr alle omttcrdrghrdcr
ikkr cr egnedc ril al bibringcltl!!!f en fyld(stgorcrdc irli,mrarian
<'rn Lonsclr'enserrrc gl rcrrtcswapaftalcrnc.
1 i I Ad drohrlser lrcll.mltlaoE tIlIIaiiuni2(trr7
lrr!gruncen l.r dr.itrlscror vir. al l-- havce lontaktctf
!f r anlrdning af. rt l(,rr;rr6.n! l'l-lAn skulle tcfirraDsrctcl pr 3l derctr:-
lEr 2rl()l dg at l(',(nrn!ci onskcd( rAdgrrning orrkring. lrr ilkt nrulighcdsr
dcl \ar tilrtedt idrrrnc frxbindcl>t.
l).t lrnh(,|d. .rr tlfff ,ovcrrr\\l(rrirclt. nrrd trdhgtrc hrslutnil'
gcr orrsl:rJr ar l:ibcholdr cn farr r.nlr p6 d.r pilrldcnrlr ridspurrkt istcdcr
lh, at ()pnii en t.riDranr f(rrdll h.r og nu. cr udtrl'l for. ar]pri
dci fa!aldcndi t(lspunLl langl lr.i \ar lukll rnlirrmf'rt ctn konscktcnscnrc-

!l rtr(cs*ap!llaltr ll!r!dcrtr lrard( \arcI lilltld!l'rtlc€
herc r.:rci s&rdclr: rD!(r( slcr(t i r.r hlrrc liigior: frx dc hrtrdtligt risici. snni
s(ll(r( r rrr. si! ;rl !irr. !orblrnrirl mad rcrlr <t\af.lroicrnt og s,trntrriii. rroJ-
tJ!c rr [.(rrt!rr] f('t d( l

l:' :. A,i mo& dco ? april 20()8

l)tr hur c:tct lEEl(,pfsll.l\r kl.( \ ir';.1 nihr,klt (l orrJr nird

-d.,,r- 

rf,n'2()(r8

iag l,h

'tv
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Ilv s dcr nrlue hare r*rrl aflrolilr rr rnr{t. h!or IIIIID sonr pi
r.lAct arlll cr bl!vct informerct om, ar fiolnsicllt instrunrcotcr skulk/
hurilc r rrdircsulcrcs r fusrcgnsliabct. slficlrt ardclskroncn blcr rcgulcrct cf-
lercr\slua.!urdrrinscllcrofr3ntliBvurdcring.crderunderolleonrslrndiS-
hedcr talr om ct sA lill€ bnrdslylkc al dc luldc lonsckvanser al-rcn(cs\ ..lul.
taler,l< at l[l ikkc burdc h&ve ,icl kndskab til kravcl pa dcll(
lidspunkt
l)cnnc infonnatirrr, vcdrorer srilnltr irlcrrr den rcnt rcgnskabtnrassigc tx'
handlirtg u,f rrnlrsrvapa ftrlEms. rr(ns dc (,rcnfor nr\'rllt rtahllooomlsla
kr.rnsclvcnscr af rcntcs$'ap.flalcmc pi d.nc tidsJrunkt var aldclcs rkcndtcforIts
3.3 4 4d det vidcrc forleb ficnr til nrdct i sepcnrber 3010
Dcr cr cnighcd mcllcm pariemc om, rt dcr hctcficr ikkc var for sagen rele-

tanr lontakt mcllcm If og lJ! fer modct den lJ. srp.
lcnrb€r

?0t().
l\lodct blcr alholdt i forlrrtjelsc af, at dtr i tf! lrsrcgnsLab
for 2()09. rlcr bler aflagt l3 april 2010, for l'orstc gang optrldtr ro ncBirti\
\irrdr rl rcntrswlFatialcrnc I lcrudorcr tcgyndt. totcnticllc kohcrt.fandt-
It itlIlIlD at holdc sig rilbagc pA grund a! rcntesuapaftalernt
Modrr lnor isrand pA iniriatil off bcsryrclsc for at fi crr

nalnlcr( lor\l8rill8 onr konsckvgtgcrnc af rcnlcswlprftalcrnc
Sorn an{ort iI s.arskr rft (sid. 10, 6 il'.{nit). vlr slcnrnirSen p, nro.

dcr anspendt [)cnr h!!dr surmunha:ng nr(1, .t IIL| fsr\l pi
(ictl( mod( lersle gang Lotlr orn e rakkr rrrgslivt kurrlckvcrrstr al rcrrl(r-
$apaialcrn.. hcrundcr at(! nred dag; rarsel Iunne kraelc )dtiligrrc
rikhcrhrd for cn ncgalr vardi

Dct gorcs med hcn!isnirg til olcnna:vnt. geldelld.. al dc,r J-arige forrldcls.
csfrist rid,igsl begyndre st lobc fra madcl I scplrnrbcr 2010. hvora-

IJ for forstc gang nrrldlr,! inJormalion om tascntligc ncgotivc k('n!et-
tcnsct al ranlas$apaflalanrc
Da solcr cr anlagt dcn I I april 2()l3,hvilkctcr rrdrrr firr !'asrs frisrn reg

ncr fra drlr m(tdc..t der illr rrdtridt loreldrlst

4 l'as1ir rt..r

lrel 8oI(s g&rui!l(l( al a(lgalrg<r,I' al IICmr\uIl n( t'"" !!IJ
ind!rgcls< ('! rrslurringskrar ik[c cr h'd.hl sorn lol!. al passirilcl lt]

i!. indsigclsc (,g k a! cr lrcmsat inrlcn rrnrclig tid eftcr ,l 

-l-I cr bltrcl bclcndr mcd, al fr'rcningtn ikkc t:ltr infurmerrt b:hc'
rigl o kon-.c[.\'cn*flrr af Irnlr:$apirii;r linlu r ,('rl)rndcl\c nt(J orialtlllts
rnJglcIL
:,'m alllrLdL :rnrr.rr lil.ltlll rrlrsr rrl.rrr,lroh,nl rascnlr[:c r('
!a'r\( l,,n((l \cr:(t ijI trlrlr!e.'sFclialti,, I'i rrroJ,:r ,,,..i1! ,,cplc-'
b.r 201t1

l).r hl(r illrolJr (r rd.Jrirgcrr modc iaulLrsl 201 l. h!(,r <lc ncgativt lonscl'-
r'<nsr r hit ' . irr lrStr r hclr st r'g i l_:rt lcnttlrt .r { Jr. ttr nradt rnrl:unrlrt l!!

tr
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IiIL.'r \lai+ trlG, sr,m dtls rrdronc tp t1*ravnir:g
al rtfinansierilgsrillag, dcls del nranglrndr inlormation om krrnsekvcnsenre

.l rcnl.s*,apaft.lcrlr. (bilIB I (,1

Effcr ydrrligere koreslondancc mcd I [envendtc Q
!r! lil adrolrt. hvilkcl tinlr lil rnlagg.l$n rfnrrvarcodc s!8
I Gn s(urlron rl,n d.n forcliggcndr bor .n mdsrg.lse rlicr trar tio l!;

f .ia. iI[. afslrcres, nrcdmtndtc dct .t indtrddt lorcldel$

Segrcptt.lts, hilr ov.rordlrcl arlbn, rt nrxn b!slrider dr't pistic& an-

svarsgrundlag, hcrundcr at dcr cr grundlrg fo. at srntucrc rrgyklighrd, idct de

almindcligc cr*a0rillgsberingclser iktc cr opfyldt
Vcd bcslutniDg r, 19. n(llrmbcr ?013 q sporgrnrllct onr foreldelsc og passr-

ritct udskih til scrskih hchandliog.jf. rctsplejclorcns $ 253 Rcnor strl vcd
dcone delhrrvcrlftrrharrdling r0lcdcs alcnc toBc $illang lil. hvorvid dcn firm-
tarlc uE) ldigh€dsindsigclsc rr borfildct xrm folge af passivitct. om dcr cr
irdtrldt foraldelsc i ,brhold til dc ,,6stiede ansvarspidragcndc fotiold. jI
lirrrl(l(lsesln\en< { i sll l hrrundcr orn der forcligger suspcnsior, affr)rst-
uc,rc. r, '(i'-'r,r,!81,,'v<',! r j ],'\ :. sanrr. r,rrrIIEI r.zrr ror:-
rrgr nrodrcgning o'cr lor IIll. jf. lortld.lscJlovcrs g 24

5 gar ovrri'rJnr't gcldcndc. at den ptstlede uE)-ldighcdsindsrlrlsr cr
borlfaldct vtrl prssivirct, jf rnbriogcnd( I

II gor vid.rc galdcodc. at et cvcnlueh etslrlnin3skrar, brscrtt pI rid-
givnina ydct r lorhilldclsc nred ahalcindgAclsc r novcmb,tr 200J o! runi 2007.
cr forrldct. il anbrrrrgc|ldc 2

l orcl&lsc slal rcgrrcs lrl liJspurhlct lot dcn plstArtlr rnarrt.lfnldr rirl!r\ -

ning..1l. anhrrtrgrndt 2 I

irrrarorrsrsrrsrcn nar rhh( \ilr€r susFnosrcr oaf panur-

ir r.rnd al afulcgrundlirgcr r"nrtlf ,t,lgirrring indcn t,g i forlindclsc
mcd aftaltrndglclscn burde vare blcvet h'kcndr med de omst&ndtgh!d3!. dcr

bcgnrndcr krrvcr,jf arrbringendc 2.2. Slfrcmr dct lEgges ril 8ruod. !l forEl-
delsesfristen har varel suspcndcret. ggrcs dcl 8eldende. al cn sadcn susp.h-
srr,rrsperrodt cr ophotl Dr(rc €rd t,a Ar for sagcns anlcg vcd f trcm-
scndcl:,< rl rnancdlrgr nrarl*cdsvardiofsrvrls.r rinrl *eC ! hbend.
rldgivnilg
!I 8o, i'r cr lor dc n pirrtlcdt' nrodr.Sr)rntsa daarrg i,\'cI.1t dnci !e ldc ri-

dc. ar en crcnturl arjgang hcnil cr honlaldrt ved passirnct. ji anhnn8etrdf l
llcrunder g,'r!B8jld.nd(. ar dur iklr sr udgang tr, at for.t.!.lvun
gcn nroJregnrrrg. idet dcr hrctkeD rr et ,r\ endcligr hLrv(d- cll(r nlrdLra\ ar

frrrcraBe rmdr<!nirt i1i).d. herundo idcr lIIIl ilke har dL,k(j'
rn(nlrrat al lat\

I lstcltc kn t. ncdlaStl pisland. lor(5 irorll,t! ,nbrrn!:(ndcr r pro.c*l,rl'
rcn( rdld.ndc. llrr utldcr al

I . [:r <vrrrrucl u!'J ldrglrs,lsirdsrl:clsc ct hor tl!klEt r (d passr!ilr t

-D 

h"r lc<l pass ivitct fonabr rcutn t rl at piherlhc srg rrlr klg'
trc,! o'., f"r t!! l)< r cr silcdus rict rrrcrc crrd hcnlroldsr ir I cp 5 ir fri,

Jiii l(m(s udg elic. til dcnnc:ag rr anla3t l)3l r: f:rstlelt itrr,'rr ot fraksis

ffI,
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ar svagc ugyldighcdsi,rd\ig(lset sk.l lruntscrtcr indcn rimrlig tid og st&rke
indsigclscr ude| ugrunJct ophold eftcr. at dcn srruatiott, dcl frembraF. ug\ l.

dighcdsgrun<icn. cr ophon

IIIIID lrrr hvcrkcn fr.msrl ugyldilhcdsindsilclscn indcn rinre lig
td rllEr u8n ndrl ophold. idcl dcr ltcfiriscs til argumcrrati(nr vrdrorcnd.
for:ldclst. jl pnrlit 2 ncdcnfor.

-Illrdokumcnttrcdc 
ug1 ldighcdsindrigclsct efter afi rlrkrrcrrr

! 33, 36 og 3tr, bcstrd3s sonr 6bcnban grundlosc.

2 []ct ,lsticde krav cr foraldct
2 I Foraldclsa slal rcgncs fra tidspunkcr foi dcn plsticdc mi3lirholdcls.. jf
forEldclicslovcos 6 2. rtl. 3

Dct folgcr af trclr.rtkaint 1460 (herEflkoinS om revision af forcldclseslovgiv.
ninten). al k av orn cntatning som felgc af ridgivcransvar i foraldclsesmas-
sig samnrcnhcng plac(r(5 som Gl erstltnrngskrrv i konknkr. og fristrn rcg-
ncs dcrfor f.3 lidsrrrnkta for dcn plst6cde fe.ilagigc cllcr msngelfuldr rld-
givnrng

Dct cr udrrr t'ctldnrrr[ um dd piltlcd! tatr opstir lr$endc cllcr ilkc Lan ogr-

garcs endcligt liristeo slal ikkc rcgncs frr. hvomdr labct lon opg6rcs. mrn
fia redgivnrngsrdspunktcr (ihadcSrsaBstidsrrurk t8l ). il'. foraldrlscslovrns I
2, rtl: l.
foralda lscsfr isrur sklrl i dcDnc sag dcrf{), scr}csr rcgncs frs lidspurrkter aor

indglclscn af fastrentcs*apaftllemc dcl 2 norcmbcr 2005 ug dcn 28 prri
2007. jl bilag 2 ag bilag 7

2, [kt hcstridcs. at forraldclscsf.isfun lrar r€rcl susp(ndcr.l og cn rvanlucl
sosrrnsionsncriodr er under allc omstcndi8hcdcr ophot mcre md trc ir frrr
seecns anhe!
Sali.mt rcuc nlr( frndc, at lor eldclscsfi istco h.r rarcl susprndcrcl. grrci
dft galdcndr at susp.nsionspcrirldcn !r ophen mcrc end trt ir for sagcns

anlrg.

-l 

,,,t gon grldcnoc. ar totElo!tscslnsrcn nsr rictar susPcn-

dcrcr urdril I i scprrnrhr:r 2ol n. huor tsl p6!r modc rnrd

II rcr rorsrc garrg lrcr gtorr op-mirl::om pi, ar l[ ku,,n:
k,rvc siklitrhedsstillclsc mcd dags varscl Ddlr bestrrdcs.

Ukcndskab tr! lbrdongcn. jf foraldelscslotcn ! l. stk 2- forslis som ukcnd-

slabtil fordringsn! eksistens. og iUic ltrnlringcnr sromls< Forcldrlsr irfrt
hrar brscrcl pi ridgiv0rngsansvar karr dcrlor rlkc Lrra suspcndcrct lEntcrs
end rndrildct r,.icblil, Ivor dcn lonsckrcns, ornn ikkc mcncr ar vrre redeivcl
om. .r - cller burde vcre - klar
Dcr afgor.ndr for vurdcringtn a{ fr,raldclr: o8 suqrunsion tr dcr(r. hvurnir

lD -t anlaces E! r iDrt l)lcr'l helcndt nretl de okorrrrnrskt rr

srci vcd srvaprftalcm'. Icnrn<lcr de: nrrrlicc kr.r onr {lohcndc) silkcrhcrlsstrl-
Irls< og dcrr d:raf fol6crrdc likr iditctsp6vitlrring. idrt k,rentngen pi dcn.'
rrLl.f.l;kt rrr! hrrc lrrrrrrct irrdsc al .Adgt\'nir!(rr rar nrrngtlfirld srlitfit dcn
rli.r' . s,'rrr pirtict - rptindcltgt omfattcdt disg lorfirrld
I:n rcki.c torlr,li [,r(r rrl.:,r lIIl i[ik( lrar y&rfl r urilrrsl'(li!
ur r-ltrr!rcJ , rrrr r rsicrsna \ ad Jnalcrnc o! Clrm(d d(,i fi.la,tJa r:rlnFC.ruld(

'[r
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lc-tlagrrgc rldgrvrring r nrindrc cnd lrc Ar fie sagens unlrr-g.
{2.2. | ) AllalcgrurdlaSrt irdcholder rclctrntt oe tilsrakkcltllr oolysninlcr.
hvorfor foreldclscsfrirtcn ik\e har vr:rct susocndcrct
Dct licnrglr af atlalegrundlagrl. jf. bilag A B, .t m.rk.ds\,-rdirn kan ud.
sillcde sig slvclposir,!l so,n ncgativl ,lx lErundtr al srl.
Icrh(,dsslill.lse krn bli!r n6d!cndigl, samt, sl kan kr&ve. at cn slrl
lct srlLerltd ogcs, hvrs dco ncgatitc marlcdsv:tdi IIY oYcrskldcr dai at'
talta DlaksimJls uhsaalltnr.som i iilfrldc ror (og er) l(r
7u sl rfa!lc les hovrdsrol ellcr drrovcr

IEI h.sryrclse kunnr sllcdcs allercdc vcd undrrskntr af afta-
lcmc havc gion sig bctcndr mcd. hvilkr risiciafulcrnr iridcbar 

-

! hrr dcrfor itk. vGrct i utilr?encliE ulidcnhcd om d( omltrrdighcdcr,
dc trgrundcr kravct mcd
(2.1.21 D. rr|.encdlie. mar*edsvcrdiooror.lsff hc. br|Ilt 

- 

!d
aI cn cr.cruwl utilrccnclir uvi&nhcd

l-l ",, a,,arE,,,utsaE,5En,..,,,,_,. oE ps ny 
"rrs,

afraleindglclsen i ?007, d0 fotsl! af m6neiilig! markcdsvardiopgorclscr, .11

bilag C. l)ct lrcrngik h.raf, al markcdsvardicft k,r :00r-fanrcntcswrpafia-
kn, bilag 2, pr d.n l6 nolcrntr<:r 2005. r,rr ntgauv nrcd lir 318.t-ll.Tilsv,,
rcndc frcmgik lbr sa !idr snElr 2007-loslrcnt.su.afrafr6lcn, bilag 7. lt dcnric

Ir. dcr' 29. juti 201)7. var ncg;rtrr nrcd 805 (rl l. rrrcrr: 2OO!.afralcn pi dcnr
trdsJ,unkl rar positir mcd kt 1.0?4.0t0. jf. bilag C
Its t unnc allcrcdc pA dissr tidspunkrcr, r hcrrhcrldrvis no\'ern
ircr 200J oBiuni 2r{r7. ko,rslsl(ra. al s*3rrfiilernr kunnr hart rn ncga!n
rDtrkcdsv&rdr, ('8 dcmrcrj indebitrc rrsrko frrr rab o! sikkcrhcdsrtillclsc
Del li.r) rl-kc tillaSgcs betydning. at opgnrclscmc - ifolgc affalc.(r scndt ril
lllD rdminislralo, DaIe,
l)et fole.r !f PGog.institutanlcnernets praksi! og al s.ncstc !fBorrlsrr ,ra
Kn[rcnharns Bvrcl vcdrorrndc swarrflakr, at sidannc tnancdligc. sl,rililtgc
opgrrcLscr grvcr Lund.n ct tilstrcklcligt kendskab til dc muligc konscLv(o
ser al harrkcrrs ridgivnnr8 lil al lunm rqs. cl avc|lucll c!slttnrntshra\
Fi ttcn hrgrrunci Lan dcr iaegcs rir grund at 

-lD 

(vra l).r(a.
vcd nrodrrgclscn afd.n forsl. mlrlicdivardiopgorclse dcn | 7 norcmbrr
201)5 .'r \!',r.sl dcn 2 Jillr 1007. 

'klic 
llengcre rar r utihcgncli! urid(nhcd

,:nr dc orlrstandrBhcdar. dsr bcgrundc, cl r\(ntucI crslstnlnf,skt!r - r,g alr

c\ cntucl iuspensionspcrir,d; nra der for r Er c ophon hrr r llet r hvcn fgld i ti-
d.n umtddclban hcreficr

t2 2 ll tllla hlo bckendr mcd d( forhold. dcr brglund.r dcr pa.

stAedc kr8\', v.d ridtirningcn ijr.rrri 30(t7

IID,"r r 2rxrl r rr"rlrnocrr: ,n<J rc''larrslrrlr! ar II
Qohligari,'rrslin lorclagl nrulrlltdrrr lrrr. at lanidsindfrr l00S f.strcn.
tcs\!!pp.n. og dcrrrd udrrvttc dcnn. ofialcs d.nean! posirivr rnorlicdst&rdi
rDcd .D l,!.1.lcncsr( pl nrt rc cnd I 'nio lilf bil.g t. sid( i- I I l-

flalvrrtr .lcr,'r( [.sIrr[ ( ! t atStr at indti cri rcrt(ssaP3ti3l. m.d rcn-

t.lraPfic
lIMl,r\ r\--:ns !r\r, ur 

-I- 

ihrcn fard r run,

lfro' \xr rllcr brrrJr hI..r ti{r(r I'cLsnLil r)cJ lt r(r,tcrnduD!tr hr,'rtrrltlr

tr
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dclst pi markcrisrrrdirn .Anbritrgcndcr sta cr af- sa[lridrtc rAd-

llivoills on}. ar I-] finansicllr instru cnlcr burdc v-rdir(gul..
rcr r irsrcgnskabcr. sificmt udclskroncn bltr rrgulcm cftcr cn valuorvurdr-
rhg (cllrr offcnrlig vurdcring)

lFllaj"" pl UY hcrom icn f..itrrrari.rrr ef 7 april 2008 if bilag Q
Dissc risikooplysningcr, slmmcDholdl m.d dc tiemscndrr nrartcdstardiop
gorclscr, forcr ril. rt
nratltj \'&ra llar ovcr dc

rrrodtagct r6dgivning om

sr pi dcuc tidspunkt. iluni 200?
pesrAr ikkc ar h.\,rscm

ll Nlkrcdit bcstrider- at mrrdrepninpshctirrclscrne fbr mtrdrtgpint. hcrundsr
tficr foraldclscslovcns 6 24. cr opfvldt

JIIII hr. alcnt rrdlagt encrkcrrdclsespAsundc om, afa
lillli$es, al arerkcndc. sr dr ind8lcdc swapctialer il bilag 2 og 7, rl ugyldr.

!., srml, ar I lilplFcs ar aDcrkcndc rt rer. crstllningsanslarlig o\ cr

f.r fll som folge af indgiclscn sf dc to swapaflaler l)ct udt'
srirr illc trav fra lllll|r nrod! Allcredc af rjrn grund h<-

lt.idcs det, al d.r kan modrrgnc.
ircr ocsrrroes r r,J€rc. ar Il nsr clrcr tcorcllsri tan nava rot cl

r"h 

- 

plsticde tao cr- un<ier aut (rnrs!:EnorirtEdrr, u.r(,iu-
nlc tcrcl.

!ll*- rLiFl, *.r r ur f ! nrcncr i I ha \ c r : J i

Su'apafialtrnr. bihg 2,.,g i.lnl-'., fonsal og rr ikkc rnrslighold afJ
!!! Brg3r afial, vil gllrnul vedrdlob nfial(nr€ sikrcr sllcdcs!f
il!-dcn flstr rcntr. frrrrningcn onsktdc og dcr cr ikkt nogel likvi-
dirclsuak til sikkerhedssdllcls!

f ,r, rxrr, a.r!r afia,crnr:(sr! lrtemmc! nlrur. rilrtttr!'
lf riUr.rt,edssttllchc f,'r llcratrr InarL.dsvsrdi ud,'\'(r rlc,r oftahc lah.'
lamorc
Dcr er rnrghrd nrellcrr Ia cm. onr. aCIa urg.nkal.lch! har nreddcll

llf. or forcningen ikl:c vil blitc rlkra'rct sikkcrficdsslillrlst i

altalcrncr lsbetid Drrlc slicrc rcd ct brctrf3l .t&nurr20l-1,soni iklrcr
lie mlagt r sagrn l-I lik r rditc! cr dcr lor uplrirlct af su'apa f-

trlcmts markrdsl.crdi
l)crmed tr (!!tllstillrl. som om forrnrngcn ha!de indgi.r sajd'
yanlig lastrrntclin i lobctidcl

{besrridcr. at su'apaftalenrt har cllcr kan pirrrli,c anctelsboligentcs

omsrllclighcd llg pr is Sifirnn dc cllkcll. Dndclshijr3rc mlttc oplclr si-
drn allcdl tab, cr dct inridlcrtid rkle cn lordrinB. drr kan br irllds r nrtrdrcg-

lr,,s uf tEbr otcr for!f lrat r hcnhr'ld til ssalaftrlcrnr.
rdljr hrrrkrn h.lingelscn ('m getlsidighcd cllcr konrrclsitrt rr opfrldt rdet ct

sii!r'r kl,rl(r kan indra lc s :rf arrdc lr hrrlitfrrrcningtlr. rr,cn rlent iii,t(lallhir'

).r
Silicrlr r(urn lnallc ilnlc. al ha. ct h(ranigat k.'r\' nroil

nq
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Srdc .llt'-r2

El, h"..,.' pi anbuirgchd(r f(tr m.ng.ltuld ,idgivnrne r lrrrtnd.ls(
meo tnogaetsctl,I s\^annnsl(rnc. o! sr iIII troqs mdr.Aur ro:.
i(ld.ls.. lan an!Er)rl( (l(ir( ka! til ,t lurtlrg. mi'Jnrgnitg,'F krr, ,

hcnhold rrl licnrriditsr lr,bcudc bctalinger pi frstrcnrcsu'rpaftalcml. gor!
! gcldrnJe. at 

-I) 

har udvrsl rttsfon8l)cr,dr J,assrr trci

Rettr:ns btgrundcbt oX rlgorchc

tiolldiohcdsindsiqcls.n
Rettcn laggcr til grund - hlilkcr dcr cr cnighed orcllcnr pencmt om - ar pi.
hcribclsc af ugyldighcd iikc cr omfinct af loreldclst cftcr rcglcnrc i folcl-
dclseslovrn,ll lovrns $ L Dcrrm<rd foraldes fuev pl fordring,cr pi pengc cl-
l.r andrl !,dclscr. hcnrndcr critatningsktv ellcr krav sorn folgc 0fmislighol.
delst eficr reglernt i foreldclseslovcn.

tJgl ldi3hrdsnrdsigcls.r skal cfrcr lcon oB Jraksts ,i.ttrsancs irdcn iimclig lxl
cllcr rrden ugrr.rndet ophold Drt beltdcr. rr irdsigcllco slial lremscncs. hlt
dcr forrliggrr oplysrrilgcr, dcr givcr allcdnilg til undcrsagclsc r[, ora al'talcn
cr rndge.r pi oringclluldt cllcr rrrigtigr gnrndhg Sonr anlirn ncdcnli,r vedro.
rchJ( l(,rEldclse. finr!:r rcrtcn, at sagsogcts Lrrr pi li'rdri gcr pi pcng! ellel
aDdrc 1,dclsrr. cr foreldedt AI sammc gturrd lindc clt.n..t sagsogtr har
fortabt rcttcn td at Sorc rndsrgelsc r,m ugyldighcd ga:Ucndc sorrr felgc afpas.
sisitct rlcr r(lcn fxrd.r. or dcr i hren ftld forud for dcn I l. opril 2010 forelll
sAda rc ()pl!snirgq. !l saglogg burdg og kunnc gorc sin indsigclsc gcklcn.
dc Rcltcn har hrned ogs6 lagt vrgr pA. er sirgan otflfar(r ct rcrsforhold"
htor pencore cndnu ikkt har rrdvekslct dcrcs ydcisrr fuldt ud, ligcsr,m rcttcn
har l.gt vegr pl. at sagsogcr iklc fiit cnsidigt srN kaa rclgc d.l iid5punll.
n!,r onsksr at opgort sit lrav og goft irdsigclso om uglldigicd ga ldcnde

forcldclrc
I otdrurgcr pi pcrrgc ellcr r]dr. -rdclser loraldr\ erter 3 ir,jf. lorcldrlscslo
\':ns \;. slk l.lorzLildrlstsfnllcrl lusp.ndcrcs doB clter for*ldclscrk,tcns I
I itk 2 indril dcr ridsp'Jnld. hvor rordrirrgsh,rvcrcn lik cllcr burdc hart fler
k.ndskrb til l.ra!d.
Rcnen hggcr vcd bc|tsbcdornrnelsrn redr(nende 5rgsoSers kcndslab tllcr
dcl forlrold, at sigsoSc. burd. ltsvc h$rt k(ndskob ril kra!.1. til 8n nd. !l ss8

s.8ct allrrrde i forbindtlst mrd dc dokulncntcr. dcr blc! undcrskrcvel r 2005
og 20(17. da afrabrne om rcnl.lv,Ep blcv indgAcr - kunnt lesc i frtmscndcls-
(isslirir.elscD. Jl sarcnr hilag A. ot der hlr\ sliller l&ilircter til ridi8hcd sl drt
rlrcJe(le sig om rrntcsrvap, al transaktionc.nr rr irrdglcr nrcd hcnblil pl af,
dal,nrng nl says.'i.crs ,calkr.dttlAn , !D. og dt dcr cr r cscr r crtt ln sil. -

r rngsk' t(' - &unrre las( i ranrnrcalulci, if- sag.Ds brleg A. om lnirrlcdsrrr.
il.pgorclsr. ont Lra\ onr silikerhcdsstillclsc. onr misliSh,klcl:tshcfo;clscr.
arr: slutrficgrrtng. hrrurrdcr optorclsc af markcds rr:rrii, ot t:nr at harrcirl

nrrd lirrrrr.rellr instrunrrnl:r lan rare forbrrrrdct lrtcd b.l]'u.lrFr r!r(i- lun'
n. h'.r i lrsntrrtninFsxtta[n. ji saecos hrlil8 B. !r p:lnlci r grtet fald onrfa;-

2p
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Sidr -r l/32

lcdr ind€$ecrtdr pl sikringsLult,r, og at brlkcn lltd.r \ isse bctingclscr vcd
ncgatir rnarledsvrrdi kurrnc kravc ydcrligcrc indbctalirU( tilsikJicrhcd - lun-
ne lest r (uldmrEcn,;f sagens bilag N. at undoslriftskonet drejrde sig rrm
handcinrcd rolula og rcrdiprpirer / finansrrlle insuumc tcr Eftcr bcvisfsrcl.
sen laggrr rcncn pA dcnnc haggrund til grund, at s;rgsogcr allcredc vcd ind-
gAtlscn al rcnrcrrlapafialcn i 20{t5. og i hlcn fsld ved indgarlsr afrcntrswa-
paftalcn i 2(t{17. hvor trlsrerendc alialcr blct undcrskrevgt. blcr gion op-
marksom pi de srrligc risici vcd dcnnc tv;rc aflalcr
I lrn il lornmcr, .t ssgsogcme vcd dc lrligc r>pgorclscr frcnrscndt ai srgsogtc
tiladarinislrationssclslahct Daue, r4 som indrh(,|{.lt oplysninler om ncgati!(
In.rlrd5r.rdrcr rllcrcdc fra novcnrber 2005. rncn i serdckshcd i lrcriodrn
fra.irnual 2009, hvor hcgtc rcnlcsu,aprftslcr havd! ncgsrir mrrlcdsvErdi,
var giffi opmarlsom pl dc ncgrtivc markcdsvrrdicr i bankcns favor, jf. sl-
gcns t ilag C Rcncn lrggcr idln lbrbindclsc lil grund. rt dc nrlncdligt op
gorels(r cr kommcl frcm til sugsoger- idcr dcr !f blvisforclsrn frcmSlr, al ad-

minisrrationssr:lskabcr h8vdc fuldmag ril al modtsgc olgorelrernc. Risikocn
for. at drsse iklc af administr atiorrssclskalxt hlcv vidcrcscndl lotrodr tilsa!-
sogcr. kan ikkc pilagt.s saglogtc, htorfor dc(c forhold ikke kan for. til ct

andel ,asrhlr.
Hc il komnro cndrdcrc, at <ict litmgir al bcrislorclscn, at sagsogtr i 2001

iiht onskcdc ar tagc d fastforr€ntct lin. lordr dcl ncdfonc cl kur stab. og al

snByrlrci r forl'irdrlsc [rcd indgAclst z, rwrpafinlcr i]00? tog stillrng til at

nun ikkt onrkcdc at rralisctr cn posiur markrds\.rdi (or sr apaltalen fra

?005

[)r relcrantt opl;sringer for at gorc sit lirar galdcndc fortli s]lledes itil-
strekktlrgr omfang ihvcn fsld forud for dcn I L Epril 2010, og sagscgc.s
krav var hcrtftcr li,rcldet red irdlivcls< al stavnnt rnodtsgct i sa8tn drn
I L aptil 2(tl !

Rettor lindcr rkka sorl anlirt :rfsagscgtr. ar sagsrrgct forst hlrr cl sidahl
tcndskab. og forst hordc h.ve et sidant lcndskrh - til cl cy.ntuclt krav pl
dct ridspunkt. nrrrr tcd cn samlct prcscnlation morltagcr cn rAdgirnillg, dcr
rftcr sagsogen opfattels. har opiildt kravent til god ridgivningsskik i t,r-
birrdclst rncd rndglc15{ af cD ,.nt.5*!paftalc

Dct firrhohl al salsog(r - pi trrxls iri. at alraltgrundlaget ikkt hlev gennem'

BAet r 2utri o! 200? pi hiBgrund afdt lorcliggcndc aflalct . !algtc al urrdtt.
skrrvt udcn rf lcsc gfielcmc. kan ilkc fire tilet andct rtsullat

l ri(r lot a ldcltcslorcns ! 24 bcrarcr cn l('r'drinlishalsr nlod!ceningsrct otei
for kra\. sorn udrprrnlar of sarlunr tttsforlold o! sonl !r stifiel irrdcn, l(rr-

rldclscn indxidtc.
I det r,rnlnng sirgsogrr gor sit modkrar ga hlcndc pi grunri af trgl ldightd. tr
der itk. nogct krrv ot mod.e8n. i-jI ovcnfor. hrorcft.r ttltch har olgtorl- dl

saEsi,rtrrr har fonabt reucn til ugl'klighedsindsigelsr pl grund af pasrivitct
I dil (,rnlirnr sirrroftr t$r sit nrodir r grrlrlrndt |ir gnrrrd af andrt fnrhrrld i

9t
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Sidt l2/3?

cllsr rrdrn lot l,,ntrakt. hcrurrdcr et erstatnitrgsansvar Jf sagsogcrs subsi,Iilltr
pisland. furchggrr der lkkc r ss6cn ct .f srgsogcr lonkr.tlsrr.t og ollAtorl
rlx'dkra\. lig(sonr sagsogc i srgcn ilke hnr frcmsrt nogrr btralingslrat
hlori dcr konkrct ken modrcgnrr
lindvrdcrc Eggcr rcnen til t urrd. hvilkcl d:r cr cnighrd ntcllcnr larlcnr oor,
al s.8sogt. rcd hrcr .f l3 .jaruar 2013 lur nrcddch at man iklc til ellrcl'r
ssgsoger siklcrhrdslillcls. i rfialcmcs lobrtid
I lc[s.t hcnil og til rEikkcrlrcdcn onr. hvorvidt drr cr lrdr et rab og rt cvt
t;rbs storrEls(, og til, at rlct iklic alcrc tilkommd sagsogcr rr valgc ridspllnl.
tcl for cn sAdan tabsopgorclsc, sammc0holdt n!cd, at uhcrnnldk,llvct ililr cr

frtnrat rndcn firr rinrcliB tid og li.cms.t nrrd tn rndcrkcndclsespesBnd ud<n
tidsangivclsr for opgorclsc afct rvcntrrcll lah, 6rrdcs ragsogcr iklc urrdcr

dcnne sag at kunnr plhcribr rip rcncn til modrcgriog mcd (r lirrEldd lrr\
<licr loraldtlscsk'r cnr .a ?4.

I lertltcr ln{rndcs sagsogtc

I irdcr hcnsyn til 5at.nr karaktcr af dclhovedforlraodlrlg o3 sagcns rcsultat.
og rrn&r hclsyn til, at hovcdforhandliagcn har \arct 2ri r.lsdlg findcr ro-
ten, ar sagsoger skal hctalc 50.000 kr i sagsomkostninger ril sagsotrc

'l hi }rtrdcr fol ret:

Si,gsogrr.f. lritinrJc:

Sagsogc'.Q.s[alrndtrtI4di]tsChctal!sa8cnromkoJl-
nintstr til sassogte r,ltd 50 0{0 kr De rdorntc saEromkoslningcr firncrrtr: rl'
tcr r(nlek)vcns A 8a

l\h,r!rur( l\,ladscn

I loskrifurrs ri!tilhcd lrckr a:hr's

Kobtnhavns Oyret. d(n I I'n', 2(11.1

L;a Nrrlser. sorrschel

AA
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>563- “ Carsten Storbjerg Skaarup Side 1 af 1

** AMBULANTNOTAT ** 12 06 2014 kl. 13 48

Bilag 146Afsender:

200031A

HOSPITALERNE I NORDS3ALLAND 

HI NEUROLOGISK AFD., AMB.
12-06-2014

F0rste ambulantbes0g. 26 01 2010 kl. 08:42 

Seneste ambulantbes0g: 22 05 2014 kl. 10:40

Aktionsdiagnose:

A DI691 Senf0lge efter tidligere hjernebl0dning

Andre diagnoser og behandlinger:

DI691 Sequelae haemorrhagiae cerebri

EPIKRISE:

Epilepsikontrol

Epilepsitype
Strukturelt betinget epilepsi som f0lge af haemorrhaghia cerebri 

2009.

Anfaldstyper

Kompleks partielle anfald med sekundsr generalisering ca. 2 uger 

efter occipital ha?moragi 2009. Pt. bar ikke haft anfald siden.

Medicinstatus

0 (er oph0rt med Keppra for 4-5 mdr. siden).

Psykosociale forhold

Er selvstaendig elektriker, k0rer bil.

0vrige helbredsforhold

Har tenders til trsthed og hukommelsesbesvser.

Paraklinisk

Seneste CT-skanning af cerebrum 2010 viser intet abnormt.

Vurdering

Pt. er anfaldsfri og selv oph0rt med behandlingen. Vi oph0rer derfor 

nu med kontrollerne. Pt. kan naturligvis genhenvises ved behov.

AFSLUTTES

med diagnosen G40.2.

Chr.Pilebaek Hansen/sugra 

overlaege

Lsgerne Annette Meyer/Helle Winding
Udskrevet d. 10.12.
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32Al2Ot3 Afvisning af klage vedrgrende anpartsselskab. Afvisning af en
klage vedrgrende klagerens personlige kautlonsforpligtelse for geld
optaget af et selskab, som han var eneejer af via et moderselskab.

P e n gei nstituta n ke n av n et

Sagsnummer:
Dato:
Ankenevn:

Klageemne:

Ledetekst:

Indklagede:
Ovrige oplysn inger:
Senere dom:

Birag L5
Thomas Schioldan Sorensen
Advokat (1.)

32812013
18. juni 2014
Vibeke Ronne, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, Astrid
Thomas
Afvisnino. erhvervsforhold G 2. stlc 2 oo 3
FormalltGt3afc6relse, ankenavnets kompebnc.
Afoisninq af klage vedrorende anpartsselskab. Atuisning af en klage vedrorende
klagerens personlige kautionsforpligtelse for gald optaget af et selskab, som han var
eneejer af via et modeBelskab.
Jyske Bank

Indlcdnlng
Denne sag vedrorer Ankenavnets sekretariats afvisning af en klage.

Sagcns omstandlghcdcr
Klageren var gennem et 100 o/o ejet moderselskab A ejer af et anpartsselskab B. Han var tegningsberettiget
for B og var indtil den 31. oktober 2013 direktor i B.

Klagen vedrorer Jyske Banks rSdgivning om €neoptagelse og finansiering af B's ksb af en byggegrund og B's
opfgrelse af et byggeprojekt p3 grunden. Byggeprojektet blev finansieret ved, at B pA et ikke oplyst tidspunkt
optog et tilpasningsltn med en hovedstol pt +,3 mio. kr. i Nykredit og afdakkede rentebetalingeme pt
realkredit6net ved at indg3 en renteswap-aftale med.lyske Bank ijuli m8ned 2008, Som sikkerhed for
bankens engagement med B, herunder renteswagaftalen, modtog banken blandt andet selvskyldnerkaution
af klageren.

Klagen vedrorer ogs8 bankens radglvning iforbindelse med, at klageren personligt optog en kredit i banken
og videreudEnte provenuet herfra til B til brug for selskabets kob af byggegrunden. Desuden vedrorer klagen
bankens redgivning iforbindebe med, at klageren peEonligt optog et realkreditlSn med pant isin fivate
bolig og videreud6nte provenuet herfra til B til brug for selskabets nedbringetse af sit engagement med
banken. Klageren anfgter, at banken har sammenblandet hans og B 's okonomiske forhold, og at bankens
r8dgivning vedrorende l5neoptagelserne i hans navn og videreud6n af provenueme heraf til B forte til en
mindre rentefradragsret, end hvis 6nene havde veret optaget af B, der burde have varet rette debitor pB

disse ltn. Endvidere har klageren anfort, at banken har inddeekket overtrak pt B's konto ved trak pA hans
personlige konto.

Den 25. oKober 2013 indgav btde klageren og B en klage over Jyske Bank til Ankeneevnet.

Ved brev af 28. okober 2013 afviste Ankenavnets sekretariat khgen med henvisning til Ankenavnets
vedtagter 5 2, stk. 2 og 3, da sekretariatet fandt, at klagen anglk et erhvervsmassigt forhold. Sekretariatet
henviste til, at AnkenEvnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og anpartsselskaber, og at
klager fra selskaber ikke kan sidestilles med khger fra private, uanset det sporgsmtl klagen drejer sig om,
ogs8 ville kunne opstS iet privat kundeforhold.

PartGmes plstande
Ved breve af 29. januar og 14, arfil 2Ol4 har klageren og B indbragt sagen for Ankenavnet med pestand
om, at sagen realitetsbehandles bSde for st vidt angir B's kundeforhold og klagerens kundeforhold med
Jyske Bank.

Jyske Bank har ved breve af 6. marts og 2, maj 2Ol4 nedlagt p3stand om atuisning af klagen i sin helhed.

Partcmes argumcnter
Klagcren 09 B har anfort, at Ankenavnet bor behandle klagen.

For s3 vidt an96r Bt kundeforhold med banken og klagerens haftelse for selskabet, er der ikke tale om, at
klagen adskiller sig vEsentligt fra en klage vedrorende et privat kundeforhold. Der er tale om, at lyske Bank
har forSrsaget en sidan sammenblanding af klagerens og B's okonomiske forhold, at de vanskeligt kan
skilles ad, 09 Ankenavnet bor derfor behandle sagen,

Ankenevnet bsr i hvert fald behandle den del af klagen, der vedrorer klag€rens private kundeforhold i
banken.
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Ankcnavnets bcmarkninger
Ankenevnet behandler efter fast praksis ikke klager vedrorende engagementer med selskaber. Ankenavnet
behandler heller ikke klager vedrorende kaution fra kautionister, der kautionerer for gald optaget af et
selskab, som kautionisten er ejer af enten direkte eller indireke. S3danne klager vedrgrer et
erhvervsmassigt forhold, der ikke kan sidestilles med et privat kundeforhold, jf. Ankenavnets vedtagter 5
2, stk. 2 oq 3.

En stillingtagen til klagerens indsigelser om, at banken har sammenblandet hans og B's okonomiske forhold,
og har r8dgivet ham til at optage l8n og herefter videreud6ne provenuerne heraf til B, kan ikke finde sted
uden en stillingtagen til det erhvervsmessige engagement og klagerens involverinq heri.

Ankeneevnet tiltreder derfor sekretariatets afvisning af sagen i medfor af AnkenEvnets vedtagter 5 2, stk.
2 o9 3.

Ankenavnets afgrrel3e
Ankenavnet kan ikke behandle klagen,

Klageme (klageren og B) flr klagegebyret tilbage.

O Copyright Pengeinstitutankenavnet
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lAfa ViY -r 
V.6-\to

Storbjerg Ejendomme ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergasrde

O ;yske bank

Side 1 
Data 28.07.2014 

Ref. 0564995

BILAC 101

LUNDCRENS

Afvisning af fcstaling

Da der ikke er daekning pa kontoen, har vi afvist nedenstaende beta[ing/-er: ciiir V&rt£e^.

Kontonr. Betalingsdato Tekst BeLpb

50501258029
50501258029

25.07.2014
25.07.2014

privat haevet 
til kasse kredit 
1432988

50.000. 00 DKK
15.000. 00 DKK

Venlig hilsen 

Jyske Bank

DOOPBEXAFVIS 0SB4995 20140728 151443

jyske Bank A/S • Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg 
Tlf. +45 89 89 89 89 • Fax. +45 89 89 19 99 • jyskebank.dk

SWIFT Code JYBADXKK 
CVR'W DK-17616S17

892



Posteringsbehandling
Betalingsoplysninger

5050 12580^9 311.10 Foliokonto

Folio >Driftkonto Elvagten 
00
Saldo DKK: 65.925,96 Storbjerg Ejendomme ApS

Kunderadgiver 1:

Bilagslev.: Netbank
Bilagsref.: 098073476
Leveranddr; 00993 Netbank
Kto. disp.saldo DKK:
Postering DKK:

Bilagsdato: 25.07.2014
Betalingsart Overf.til 3.mand

65.925,96 PBE segment: 
15.000,00- PBEident:

Betal.dato:
Status:

0000
AFGANW33NS0
25.07.2014
Ubehandlet

Anmaerkninger
3003 Refnr. spser. KIS

Behandler interne bemserkning

S0gekriterler;

Orgenhed; 52110
Ubehandlet: JA
Venter; JA
Afvist: NE]

DOOPfcFXOPl.flFT l.BW 20140725 150443
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FR-3/2O15 BILAC fi I-

4. sifremt det forudsattes, at pengeinsttuttet egenhandlgt besluttede lkke at effektuere €t lSnetllbud
tll en glven kurs, bedes det oplyst, om det er I overensstemmelse med sedvanllg pengelnstltutpraksls?

Finansredets svar:
Der kan lkke p8vlses sedvanllg pengelnstltutpraksls

Spdrg€t€ma
1. Er det I overensstemmelse med sadvanllg pengelnstltutpraksls, at der lkke er ,'match"Aymmetrl
mellem rentebetallnger pE et Fl-l5n og det.Eurlbor-renteben, der fremkommer ved en fastr;nteaftale,
n;r form8let med en fastrenteswap vai afdeknlng af renten pE underltggende 13n?

Finansradets svar!
Der kan lkke pevbes sedvanllg pengelnstltutpraksls.

2. Er det I overensstemmelse med smdvanllc oenoelnstltutoraksls. at der lndots aitale om en
fastrenteswap, fur der m8tte yare indg8et artlle ;m et bajverlltglende lEn, slfremt det forudsettes, at
fastrenteswappen har tll fiormEl at afdekke renten pA underllggende geld?

Fina sredets svari
Oer kan lkke p8vbes sedvanllg pengelnstltutpraksls.

3. Er det I overensstemmelse med sedvanlig Oengelnstitutpraksis, at man frrst 11 mgneder efter
lndglelse af en fastrenteswapanBle udsteder Enetllbud-pE et underllggeqde l3n, sAfremt
Fastrenteswappen havde til form8l at afdakke renten pE underllggende l8n.

Finansradets svars
Der kan lkke pgvises sadrantlg pengelnstltuFraksls.

tpraksls, at pengelnstltuttet undlad-6r at
lkke er symmetrl mellem renten pt det

9. Er det I overersstemmelse med sEdvanlig pengelnstltutpraksls, at der lkke etableres en stop loss til

5. Er det I overensstemmelse med sEdvanlig pengeinstitutpraksls alene at tllbyde et F1-l3n med 1O 6rs
afdmgsf hed uden at rBdglve og vejlede om ttternatlve og sammenllgnelige finansleringsmuligheder?

Flnansredets svarr
Forpllgtetsen tll at r8dglve, herunder rAdglve om bollglSn, folger af lovgivnlngen blandt andet
bekendtgorelse om god sklk. Indholdet af rtdgivnlngen afhanger blandt andet af de produkt'er og
ovrige tlhud, der vai tllgaengellge p: rAdglvnlngstidspunktet.

6. Er det I overensstemmelse med sedvanllg pengelnstltu
medvlrke tll omi?eqnlng af en fastrente-swap, sEfremt der
underliggende F1-l5n og renten pB renteswappen?

Flnansredots svar:
Der kan lkke p:vlses saedvanllg pengelnstltutpraksis.

7. Er det I overensstemmelse med sedvanllg pengehstltutpraksls, at pengelnstltuttet lasts€etter
bankkundens rislkovilllghed uden samtldlg at stllle spdrgsmtl herom til bankkunden?

Flnansrgdets svar:
Der henvlses tll lnvestorbeskyttelsesbekendtgrrelsens regler,

L Er det I overensstemmels€ med sedvanllg pengelnstlhltpraksls. at et pengelnstltut lkke oplyser
marglnalen (bankkundens omkostnlnger ved aftalen) tll en bankkunds I forblndelse med lndg8elso af en
fastreoteswapaftaleT

Finansredets svarl
Der kan lkke p8vlses sadvan[g pengelnstltutpraksls. Det kan oplyses, at marglnalen lkke er llg med
pengelnstltuttets lndtjenlng ptr en given forretningr men blandt andet dEkker pengeinstltuttets fundlngr
kapltalomkostninger oq fortJeneste,

http ://www.fi lansraadet.dk/Ta1--FaktaPa geVrespolsa/FR'320 I 5.aspx 20-04-2015

Af0ivels€sdato: 17 -02-2075
Emneord: Valutatermlnsforretnlnger
Emne: Indg8else af fastrentesyra paftale
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fordel for bankkunden, hvormed bankkundens ,konomlske tab makslmeres, medmlndre anden aftale
ofte-rfolgende mltte indg5s?

Finansrgd6ts svarr
Der kan lkke pivtses sadvanllg pengelnstitutpraksls.

10, I tllslutnlng tll sporgsmil 2 bedes responsumudualget oplyse, om det I september Z0O7 var I
overensstemmelse med sadvanllg pelgeinstltutpraksls at tilbyde en forwardswap, nir der lkke er
lndg;et aftale om det underliggende len?

FlnansrAdets svar:
Der kan lkke pevlses sadvanllg pengelnstltutpraksls.

11. SSfremt sporgsmll 3 besvarys bekraftende, bedes responsumudvalget oplyse, om et penselnstitut,
d-er frrst 11 mineder efter lndgAelse af en fastrenteswapaftale udsteder lSnctllbud pE et uilderllggende
lin, derved handler lstrld med sadvanllg pengelnstltutpraksis I en sltuauon, hvor:

. (i) tldsrummet-mellem lndggelse af renteswapaftalen og optagelsen af lSnet skyldtes kundens
(oller dennes rddglveres) forhold, og

. (ii) obllgatlonsmarkederne havde andret slg som frlge af flnanskrlsen, hvorefter det tkke var
mullgt at udstede Euribor-obllgatloner tll en kurs, som var atrraktlv For kunden.

Finansredets svar!
Der kan lkke pSvlses sadvanlig pengelnstitutpraksls.

16, Responsumudvalget bedes oplyse, om det I perloden fra september 2007 tll december 2009 var I

12. Stftemt sporgsm8l4 Desvares bekeftende, bedes^responsumudvalget oplyse, om det I eftei8ret
2008 var sadvanllg pengelnstltutpraksls at tllbyde Fl-l5n I euro I en sltuation, hvorl

. (l) der var lndg5et en renteswap tll at afdakke et Eurlbbr3{en,. (ll) obllgationsmarkederne havde andret slg som frlge af flnans-krisen, hvortor det lkke var
' mullgt at udstede Eurlbor-obllgatloner tll en kurs, som var attraktlv for kunden,
. (iii)-der hlstorlsk havde verefen gennemsnltllg ienteforskel pA Fr og Eurlbor 3M pt 0,17 pct. og

0,70 pct. som det hrJesto,. (iv) det lkke var ventet, at d€r efterfolgende kom et kraftlgt rentefald, som medfgrte en markant
hsiere renteforskel end den hlstoriske, og

. (vi pengelnstltuttet ans8 F1-l3net som r;idlertldlgt o9 ville anbefale at omlagge F1-l3net tll
Eurlbor3-l;n og t@t pi rentefinanslerlngstidspunktet, hvor kurstabet var lllle.

FinansrAdets svaH
Der kan lkke pSvlses sadvanlig pengelnstltutprakls.

13, sSfremt sprrgsmfll 5 besvares benegtende, anmodes responsumudvatget om at oplyse, om
lndholdet af sadvanllg redgivnlng om allernatlve og sammenllgnlllge flnanslerlngsmullghedcr afhEnger
af, hvllke andre ydelser der var tllgengellge pA tidspunktet for r8dglvnhgen.

Flnansredets svari
Ud9tr.

14. Responsumudvalget bedes oplyse, om det var sEdvanllg pengelnstltutpraksls I september 2007 -
Forud for lndqeebe af en fastrenteswapaftale - at r5dqlve om rlslkoen for, at Eurobor3{en (som det
skete I eftergret 2oo8) reelt kunne udie af markedetiom folge af meget lave kurser?

FinanerAdets svar;
Der kan lkke p8vbes sadvanlig pengelnsHtutprakls.

15, Responsumudvalget bedes oplyse, om det I perloden fra september 2007 Ul december 2009 var I

overensstemmelse med sadvanllg pengelnstitutpraksls at lndregne kredltmarglnal I den rente, der blev
tllbudt kunden?
Det bedes desuden oplys-t, om det ldenne forbindelse var I overens-stemmelse med sadvanllg
pengelnstitutprdksls at r5dglve kunden med udgangspunkt idetallrenten og lkke I Interbankrenten?

FinansrAdet6 Evat:
Den rente, en kunde betaler, bostEr afen rakke forskelllge komponenter, herunder blandt andet
tundlngrenten, kapltalomkostnlnger og 6n fortjeneste tll banken.
Det er I overensstemmelse med sadvanlig pengelnstltutpraksls at redglve kunden I overensstemmelse
med den rente, kunden skal betale,

Irttp : //www.fi nansraadet.dldTal--Fakta/Pages/resp ons a/FR-320 1 5.aspx 20-04-2075
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overensstemmelse med sEdvanllg pengelnstitutpraksls lkke at tllbyde kunden samme rente, som
banken flk I lnterbankmarked€t?

Finansrldets svari
la,

Fharredet t Flnansicl{or..i Hus I &oarlega& 7. 1256 Krb€nh.w X I If.: 3l7o 1000 I n€[O0nansrudct.dl
Vl samler statlstlk ved hjelp af cookles, Surfer du vldere, accepterer du dette. Afvls her

Side 3 af3

http://www. fumnsmadet.dlciTal- -Fakta/Pages/responsalFR-320 I 5.aspx 20-04-2015
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FR-6/1s

Side I af2
LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG fr rit
Afglvelsesdato: 19-05-2015
Emneord: Valutatermlnsforetnlnger
Emne: Indg8else af renteswapaftale

Spdrg€tema

1, Var der I 2006 kutyme for, at en bank r8dgav om konveksitet I forbind€lse med lndgeelse af
swapaftaler?

FlnansrAdets svar:
Se svar tll splrgsm8l :.

2. Hvls sporgsm8let besvares bekra-ftende, bedes responsumudvalge[ n€mere redegore for, hvad en
s5dan kutyme lndebar lrelatlon tll rEd-glvnlngens omidng.

Finansr{dsts svar!
se svar tll sporgsmtl 3.

3. S;ift-emt det forudsattes, at pengelnstltuttets rtdglver var bekendt med, at markedsvardlen pg en
renteswap vllle udvlkle slg skevvasymmetrlsk til ,,konomlsk ulempe for kunden I medf/r af sagens
bllag H, hvorved forstes, at markedsvardlens stlgnhg ved en rentestlgnlng pi eksempelvls 1 pct, udgor
el forholdsvfs beskedentbalob I kt,/dte, mens markedsvardiens fald ved et renterald pE 1 pct, udgdr et
markant storre belrb I kr./6re, bedes det oplyst, om det I 2006 var sedvanligt for et pengelnstltut at
undlade at oplyse om skevheden/asymmetrlen.

Finansredets svar:
FElles svar for sprrgsm5l 1, 2 og 3:

' Der kan lkke p8vhes en sadvanllg pengelnstltutpraksls om, at banker ISdgav om konveksltet eller om
skavhed/asymmetrl I markedsverdludvlkllngen I forblndelse med lndgeelse af swapaftaler I 2006.

, I relatlon tll sporgsmSl 3 bemarkes, at det er uden betydnlng for svaret, hvorvidt rEdglver var bekendt
med markedsvErdliJdvikllngen, da det lkke v-ar mullgt at forudse udvlkllngen af markedsvardlen pt en
renteswap. Ved besvarelse af dette sprrgsmdl er det lagt tll grund, at det, der ,nskes svar p;, er, at
hvls rSdgiveren var bekendt med, at der var Iorskel pt, hvordan markedsvardlen vllle udvlkle slg I

tllfElde afet eventuelt fremtidlgt rentefald pE 1 pct., og pe hvordan markedsvErdlen vllle udvikle slg I
tllfiElde af en eventoel fremudlg rentestlgnhg pB 1 pct,, vllle det st vare sadvanllg
pengelnstltutpraksls at undlade at oplyse herom len sag som den forellggende,

4, Responsumudvalget bedes oplyse, om det m3tte anses for sadvanlig pengeinstitutpraksls i 2006, at
et pengelnstltut I forblndelse med r5dglvnlng om en fastrenteswap undlader at oplyse, at banken
beregner en marglnal pE eksempelvls 0,15 pct,-polnt tlllagt markedsprlsen (interbankrenten)?

Finansrld6ts svar!
Det var i 2006 siedvanllg pengelnstltutpraksls lkke at oplyse om tlllag UI markedsprisen
(lnterbankrenten) I forblndelse med rEdgivnlng om fastrenteswaps. Det var s?edvanllgt, at kunden flk
oplysnlnq om den rentesats, kunden skulle betale, og de lobende betalinger det pthvllede kunden at
betale og modtage I aftalens lobetld.

5. Responsumudvalget bedes pA baggrund afsagens bllag 4, slde 2, oplyse, om det me anses tor
sedvanlig pengeinsututpraksls, at et pengelnstltut lforblndelse med en renteswap opkraver en
rentemarglnal, nEr det I handelsbekrdeftelsen er anfrrt "rentetlliag/-fradragr lngen".

Flnansredet6 svars
Det er sadvanltg pengelnstltutpraksls, at banker som indtjsning kraver en rentemarglnal ved lndg8else
af swapforretnlnger.

6. S5fremt det forudsettes, at et pengeinstltut anbsFaler en fustrenteswap tll en andelsbollgforenlng
med en steende hovedstol, der oversbger hovedstolen pe de underllggende lEn, hvormed bankkunden
betaler rente pE grundlag af eI hovedstol, der er storre end hovedstolen pE det underllggende l3n,
bedes det oplyst, om dette mi anses for sEdvanllg pengelnstltutpraksls, ntr kunden onsker en
renteslkrlng.

Flnangredets svar:
Der kan ikke p8vises sedvanllg pengelnsHtutpraksls. Som udgangspunkt vll banken rlslkoafdekke det

http ://www.finansraadet.dkff al-Fakta/PagesAesponsa/FR-0 61 5. aspx 22-0s-201s
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underllggende I51. Der kan dog vEre sltuatloner, hvor renteafdeknlng pt et fremtidlgt tldspunkt afulger
fra det akR elle leneulsagn, eksempelvls safremt kunden har onsket at afdakke et forventet ftemtldlgt
floanslerlngsbehov, der overstlger belob eller horlsont for den aktuelle flnanslerlng.

7. S8fremt det forudstttes, at den som sagens bllag 5 fremlagte "servlceaftale" furst blev modtaget tll
underskrift d*a 3 m8neder efter lndg5else af en bagvedllggonde reoteswap, bedes det oplyst, om
denne fremgangsmBde €r I overensstemmelse med s€dvanllg pengelnstltuBraksls.

Finansred6ts svar!
Det er sadvanlis pengelnstltutpraksls at slkre, at kunden er bekendt med relevante aftalevllklr ved
aftalens lndg8else.

Fnans6&t . EnanselboEos Hl,3 . analqrade T , l25S l(oeohavn ( . I4.: 3370 lolx,| E?loinanrredetdk
vl samler statlstik ved hjBlp af cookles. Surfer du vldere, accepterer du dette. Atuls her

http ://www.inarsraadet. dk/Tal--Fakta/Pages/rcsponsa/FR-06 I 5. aspx 22-05-20t5

899



Bilag 122.

Jyske Bank 17/8 2015
Vestergade 8 
8600 Silkeborg

Side 1

Hej Jyske Bank 
Hovedsasde Silkeborg

Jeg skriver hertil, da Jeg ikke bar f&et svar eller pd anden mSde blevet hjulpet i mine sporgsmSl som jeg tidligere bar 
sendt.
Senest 16/6 2015 skrev jeg til Jyske Bank Helsingor ingen svar

1. Akt indsigt Jyske bank / Nykredit
2. Modtagelse af salgsprovenu bybjergvej 45. 3060 Espergaerde Tab af renter
3. Har mange gange bet om oplysninger 5050-0001354141 konto er fundet i netpost (ikke aktuel laengere)
4. Har onsket om det er muligt at jeg kan salgs fuldmagter retur, eller en begrundelse
5. Beregning af SWAP renter og retur swap renten. Prover at regne det ud. Jeg betaler umiddelbart rente pS 5.629999 %

Skriver lige lidt kort om min sag sS modtagen ved hvad jeg gerne vil vide, og have udleveret.

1. Akt indsigt

Vedr. den akt indsigt jeg flere gange har bedt om, blandt andet i Helsingor afdeling, omkring mit byggeri og 
r&dgivning p& lan til byggeri (bybjergvej 43. 3060 Espergaerde)

Jeg har flere gange over de sidste ca. 2 ar bedt om aktindsigt i alt korrespondance mellem Jyske Bank og Nykredit 
omkring mig og virksomheden, omkring lanet der hanger sammen med swap.
Alle mine henvendelser til banken er blevet ignoreret.

Jeg forstSr det derfor som Jyske Bank ikke vil, eller onsker at udlever det onskede materiale, der kan kaste lys over 
ridgivningen omkring der blandt andet blev anbefalet et swap ISn frem for det l&n jeg onskede og bad om.

Da materialet muligvis kan gavne min sag i forbindelse med, at jeg desvarre har varet nodsaget til at lade min advokat 
stavne Jyske Bank for blandt andet darlig radgivning, sporger jeg en sidste gang.

Jeg vil herefter ikke forstyrre banken med at sporger efter disse bilag igen.

2. salgsprovenu bybjergvej 45

Hvis min advokat Thomas Schioldan Sorensen eller en anden fra bans kontor kontakter banken eller har kontaktet 
Banken sa er det efter aftale, grundet onske at banken tager handling pi at modtage salgssummen for salget af 
Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde som jeg ligeledes har rykket for gennem de seneste par hr.
Det er den grund som jyske bank kraevede jeg solgte for omkring 3 £r siden, og som er solgt til Helsingor kommune 
Vel nok for over 2 hr siden

Banken har for oplyst mig at jeg selv skulle havet fundet pS at saelge grunden, hvorfor det skulle vasre mit eget problem 
at fh pengene, jeg har selvfolge flere dokumenter hvor banken kraever grunden solgt og rykker for dette.

Jeg har et rentetab, som folge af at banken ikke har, ville tage imod salgs summen fra kober af Bybjergvej 45. 3060 
Espergaerde
Dette tab vil jeg selvfolge gerne have daekket,

Uanset om Jyske Bank har ladet Nykredit tage pant i grunden, for Jyske bank s&ledes Nykredit nu vil have pengene, har 
dette ogsa bctydning for min sag.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pa dette tidspunkt ved Storbjerg Erhverv ikke at Jyske 
bank, har vaeret uhaederlige og sagt usandheder mod beder 
vidne, og i Ond Tro for at Sagsogr skulle tro det var et lan
pa 4.328.000 kr. i Nykredit og dette var swappet med Jyske 1. af 3.
Bank.
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2. salgsprovenu forsat oiae

Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved nykredit 3.964.156,32 kr. Restgeeld 2.858.575,15
Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved Jyske Bank 4.328.000,00 kr. Restgffild 3.385.848,33 - 527.273.18 kr.
(Dette belob betalerjeg renter aftil jyske bank selv om jeg ikke skylder pegende)

Hvis Nykredit som de har oplyst sandsynligvis vil have belebet nu, jeg bar ikke oplysning om belobet, vil mene det er

Se Bilag 104 & 
105. fra Juni 2019

Jeg er ikke bekendt med ddrlig r&dgivning for det kan konstateres, og her vil det kunne konstateres pa fuld skrue, hvis
Jyske Bank modtager og betaler swap ISne delen ned i Nykredit
alt i mens Jyske bank forsat vil rente beregne 1.727.273.18 kr. med en rente af 5.32 %

Dette her vil jeg godt have klarhed over
Saledes kan jeg faktisk konstater at jeg f&r et nyt tab pa renter af ca. 1.200.000 kr.
Et tab som ikke er konstateret, eller kan konstateres for Nykredit tager belobet og nedbringer nykredit lanet 
skulle passe sammen med SWAP lanet.

1 forbindelse med at jeg har ladet min Advokat staevne Jyske Bank for d&rlig Radgivning, vil jeg geme have afklaret og 
modtage salgssummen p& den solgte grund. Bybjergvej 45
Saledes at jeg kan konstater et tab pa resten af SWAP aftalens lobetid haenger sammen med den givet radgivning.

Lige nu har jeg bare et tab pa renten af salgsprovenu.
Tabet er lobende da jeg tror at renter kravet mSske kun kan vaere 3 ar. Det naermer sig 3 ar. ?

Tanker at banken ved at undlade at besvarer tidligere breve, mdske sigter pd foraldelse,
derfor sporger jeg om forseldelsen indtrader pa hele rente belobet, eller kun den det tab jeg har som er langere end 3 ar 
bagud.

Et tab som jeg mener Jyske Bank skal dakke grundet det er Jyske Bank der har tvunget mig til at salge grunden, det er 
Jyske Bank der selv har ladet anmelde Nykredit fik pant i grunden og lade den tinglyse pa den m&de at Jyske Bank kom 
bagerst.

omkring 1.200.000 kr. s& vil forskellen vare

Eksempel hvis jeg fik mine penge 30/6 2015, ville set se s&ledes ud.
Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved nykredit 3.964.156,32 kr. Restgald 1.658.575,15
Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved Jyske Bank 4.328.000,00 kr. Restgald 3.385.848,33 -1.727.273,18 kr.
(Dette bel0b vil jeg mfiske komme til at betale renter af til jyske bank selv om jeg ikke skylder pegende)

Jeg har pa ingen made valgt at betale ekstra ordinaert ned eller afdrage hurtigere pa Nykredit lanet nr 1344741

Hvis Jyske Bank er af anden opfattelse og mener jeg selv er skyld i eller selv har valg at betale hurtigere af eller 
pa anden made selv valg at lane mindre i lanet til Nykredit, bedes dette meddelt inden 10 dage.

3. konto 5050-0001354141
Den konto 5050-0001354141 jeg har efterlyst Here gange omkring der var p& et mtemt bank bilag som jeg onskede 
kontoudtog af
Den er nu funded oa historik ved at se bankens netpost .
Kontoudtog 1 tilhorende Elvagten A/S 12/7-2006 til 05/02-2008 blandt andet rest betaling af grund Bybjergvej 43 
Kontoudtog 2 her er et andet navn i brev hoved. AAB Elvagten 1 ApS (Storbjerg erhverv) 5-2 2008 til 04/02-2009 
Kontoudtog 3 AAB Elvagten 1 ApS (Storbjerg erhverv) periode 14/2-2009 til 1/12 2009 konto udgaet 
Konto kan nu kontrolleres. ( burde vasre pa oversigten udgdet konti)

Frem til fundet af Bilag 45.
Har Sagseger kun vaeret i besidelse af oplysningerne om konto 
5050-1354141 fra Bilag 43. der er fra 08-04-201 Ider er 
ufuldstaendigt, og sagsoger ved ikke at Jyske Bank har 
sammenblandet 2. selskabet til samme konto santidige og
overlappende. Side 2 af 3.
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4. Vedr: Salgs fuldmagter

Birgit Buch Thuesen sendte 19/8 2013 2 nye salgsfuldmagter
(jeg fik besked pa at jeg ikke matte tage forbehold rette i de f0rst fremsendte fuldmagter) 
dels S0vej 5, 3100 Hombaek samt Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde

Jeg bar 16/6 senest skrevet til Jyske Bank Helsing0r hvor jeg blandt andet 0nskede 
Salgsfuldmagter retur, eller en begrundelse for at de forsat skal ligge i banken.
Rykker igen for at banken skal modtage salgssummen for salget af Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde

5. Beregning af swap renten og retur swap renten

Der bliver haevet swap forstegang 26/6 2009 pa aftalen er datoen 30/6 2009 
lanetilbud 20/5 2008 & 6/5 2009 det er udbetalt underskrevet 19/5 2009

SideS

Det kan ses at Jyske Bank haever i snit 2 dage tidligere p& kontoen end der star i aftalen. Hvorfor kontoen g&r eller 
kan ga i minus tidligere end det som stir i swap aftalen, og banken flytter penge fra en anden konto, 
det giver stoj, da jeg jo ikke bar radighed over penge i perioden fra de hasves til den dag de skulle halves.

Beregning af Swap renten tror jeg at havet regnet den ud, den folger ikke lanet,
og lanet pa Nykredit betales hurtigere af end swappen hvis jeg regner efter med swap wO 15776999 15/7 2008 
og swap wO 17585999 16/7 2008 det er dog dette nummer der stir pi alle udtog.

Jeg betaler renter af et stort belob, et belob jeg slet ikke skylder, dette konstateret jeg efter 31/12 2012 da erhvervs lln 
nodvendigt mltte hjemtages til nedbringelse Nykredit hovedstol, eftersom jeg alligevel ikke kunne line det lovet og 
onsket llnebelob.

Jeg konstater pi et tidspunkt efter nasste swap afregning, at renten ikke falder ikke pi swappen,
dette samtids med jeg presses til at underskrive og acceptere storer afbetalinger salgs fuldmagter August 2013

Alt dette syntes at vaere en folge med den swap, der af banken blev oplyst til ikke betyde noget hvis en lampe lyste og 
banken skulle dreje pi knappen si lampen slukkede igen.
Herefter er banken blevet indstaevnet til pengeinstitutsankenaevn, hvilket banken fik afvist med begrundelsen at det var 
mest erhverv, banken er sagsogt inden 1 Ir afvisning

Jeg bar konstateret at Swap renten og lln pi ingen mlde passer sammen, med det skyldige belob hvor det er umuligt for 
mig at kontrollerer

Der er konstateret at kun vaire fremsendt meget fir rente fastsaettelser for renteswap nr. w015785 
Disse er naermest umulige at finde pi net post, er der lavet andre en de 2 - 3 stykker jeg menes at have set.

Er der et sted jeg kan finde disse rente fastsaettelser, hvis der Andes nogle fra perioden 2008/2009 til 2013 
Det findes ikke pi mit Jyske netbank.

Beregning af Swap retur renten
Er det rigtig konstateret at den swap rente jeg modtager ikke stemmer med den rente jeg skal betale nykredit bad og fast 
rente = sikkert lln

I den fremsendte rentefastsaettelse fro renteswap wO 15785 dato 30/6 2015 oplyses renten til at vaere 0,00001 % 
Hovedstol oplyses til at vasre 4.328.000,00 kr selv om hovedstol er mindre
PI Nykredit hjemmeside oplyses Rentetilpadsningsllnet til at vaere 0,310000 % - 0,000001 = 0,309999 % + 5,32 %
Jeg betaler umiddelbart en effektiv rente pi 5.629999 % pi det jeg efter Jyske Bank opgorsel skulle skylde 
kan forst konstateres ved naeste nykredit terrain

(bidraget er pi et FI lln 0,85 % efter nykredits hjemmeside, men grundet swappen er bidraget sat til 3.00 %)
Tillaegs Bidrag 2.15 % grundet bankens bedre og sikkert swap lln. Den faste obligations rente var dengang ca. 5,40 %

Med venlig hilsen Carrsten Storbjerg Skaarup Sovej 5. 3100 Hornbask 40 333400
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S A N D A G E R

BILAG ^3 

LUIMDGRENS

Advokatpartnerselskab

Kalvebod Brygge 39-41 

DK - 1560 Kpbenhavn V 

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www Jundelmersandager.dk 

CVR nr. 32 28 39 34

Philip Baruch

Partner, advokat (H) 

pb@lundelmersandager.dk

10,September 2015 

Sagsnr. 125004

SVARSKRIFT

BS 99-698/2015

mod

Storbjerg Erhverv ApS

(i det f0lgende Storbjerg Erhverv)

CVR nr. 27374476 

Spgirdsvej 25 

3080 Tikpb

(Advokat Thomas Schioldan Sdrensen)

Jyske Bank A/S

(i det folgende Jyske Bank)

CVR nr. 17616617 

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg 

(Advokat Philip Baruch)

l pAstand

Overfor Storbjerg Erhvervs subsidiaere, mere subsidieere og mest subsidiaere plstand samt 

pastand 2 pastar Jyske Bank afvisning, subsidiaert frifindelse.

Overfor Storbjerg Erhvervs principale pastand pastar Jyske Bank frifindelse.

A \\bKVUUbQLUl\khent_ data. L t$\;.ag s ko rrespond an ce\125 004 \9 999 999 7-OOb.d ocx
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Af udskrlften fremgar det tillige, at selskabet har til formal at udove handelsvirksomhed, 

handel med ejendomme, virksomheder og selskaber, virksomhedsudvikling, rekla- 

me/markting/udlejning og salg af bfandt andet grossi'stvirksomhed med byggematerialer, el- 

og vvs-tilbeh0r, webportaler og salg pa nettet samt aktiviteter i tilknytning hertil, som hand- 

vaerks- og byggeopgaver.

Carsten Storbjerg Skaarup drev i 2008 betydelig erhvervsvirksomhed i en koncernstruktur, 

hvor Carsten Storbjerg Skaarup ejede 100% af aktierne i El Vagten A/S, CVR nr. 15688149 

og El Vagten Sikker El ApS, CVR nr. 32058892.

El Vagten A/S ejede 100% af anparterne I AAB Elvagten 1 ApS, som senere skiftede navn til 

Storbjerg Erhverv ApS.

Den 21. oktober 1999 stiftede Carsten Storbjerg Skaarup Folietech A/S, nu under konkurs.

Carsten Storbjerg Skaarup har siddet I direktionen og bestyrelsen for dette selskab.

Carsten Storbjerg Skaarup har derudover siddet i ledelsen i Elvagten Amager ApS (oplost), 

Elvagten Frederikssund ApS (oplpst), Elvagten Helsingpr ApS (oplpst), Elvagten Hprsholm ApS 

(oplpst) og Brinkholt ApS (konkurs), ligesom Carsten Storbjerg Skaarup har siddet i ledelsen i 

A.K. Varmeteknik ApS.

Det kan laegges til grund, at ledelsen i Storbjerg Erhverv, direktpr Carsten Storbjerg Skaarup 

var en saerdeles erfaren virksomhedsleder i 2008.

3.3 Formalet med den indglede renteswap

Formalet med indgaelse af renteswapaftalen var en afdaekning af renterisikoen pa det af 

Storbjerg Erhverv optagne underliggende variabelt forrentede realkreditlan i Storbjerg Er- 

hvervs ejendom beliggende Bybjergvej 43, som Storbjerg Erhverv efter opfprelsen pnskede at 

beholde som udlejningsejendom.

3.4 Den indgaede renteswap

JiTor *20-O^-1J30&

Den 3. april 2008 blev der afholdt made hos Jyske Bank ■ Helsingdr med deltagelse af Carsten 

Storbjerg Skaarup, Lars Aaqvist, Storbjerg Erhvervs revisor, revisor Frank Poulsen samt er- 

hvervsradgiver Nicolai Hansen. Kontakten til Jyske Bank var foranlediget af, at Storbjerg Er

hverv pnskede finansiering af byggeriet pa ejendommen beliggende Bybjergvej 43.

Allerede under dette m0de forud for indgielsen af swapaftalen var Storbjerg Erhverv bistaet 

af revisor Frank Poulsen.

VW'V VW \UUe_ ku-J

it\elk&(d S&t-x Vic/i’e, 5
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Det blev under dette mdde oplyst, at Storbjerg Erhverv pnskede en rentesikkerhed og forven- 

tede ikke at konvertere de underliggende Ian.

Pa m0det redegiorde Jyske Banks radgiver Lars Aaqvist om konsekvenserne ved stigende og 

faldende renter, hviiket biev gennemgaet ved fremvisning af piancher i Jyske Banks afdeling. 

Carsten Storbjerg Skaarup vilie vide, hvad terminsydelserne ville blive. Carsten Storbjerg 

Skaarup interesserede sig ligeledes for den billigste faste rente, han kunne opna. Det prae- 

sentationsmateriale, som blev forevist under mpdet i banken, er pa nuvaerende tidspunkt - 7 

ar after indgaelsen af renteswappen - ikke laengere tilgaengeligt i Jyske Banks arkiv.

Under modet I Jyske Bank blev der redegjort for, at renteswappen var inkonvertibel.

Ved valg af variabelt Ian tillige med en renteswap opnaede Storbjerg Erhverv en billigere fast 

rente end det, Storbjerg Erhverv kunne opna ved traditionel konverterbart realkreditlan. Det 

var for Storbjerg Erhverv magtpaliggende at sikre sig en fast og billig rente. ~ \ /

Pa madet den i =3^! 2008 praesenterede Jyske Bank Storbjerg Erhverv for flere finansie- " 

ringsmuligheder, herunder indgaelse af en renteswap. Det var Storbjerg Erhverv, der i sam- 

rad med Storbjerg Erhvervs revisor valgte finansieringen med en renteswap, idet der blev 

lagt vaegt pi, at renten var fast og lavere end ved et konverterbart realkreditlan.

Den 15. juli 2008 biev der afholdt telefonmode med Carsten Storbjerg Skaarup, hvor Carsten 

Storbjerg Skaarup bekraeftede, at han onskede at mdgl renteswapaftalen, bilag 1. /t/iSk 3

Den 16. juli 2008 fremsendte Jyske Bank er, bekraefteise pa renteswap nr. W015785, jf. bilag

x' , nJe^t
Storbjerg Erhverv kunne Idbende konstatere, hvorledes markedsvaerdien pa indgaede rente- 

swapaftale udviklede sig. Som bilag B fremlaegges kontoudtog for realisationskonto (konto 

nr. 5050-2801181), der Ipbende udviser markedsvaerdien pi renteswapaftalen.

Jyske Bank bar lobende ydet supplerende radgivning til Storbjerg Erhverv og talt med direk- 

tor Carsten Storbjerg Skaarup om den indgaede renteswap.

Den 28, oktober 2008 stillede Carsten Storbjerg Skaarup supplerende spprgsmal til den ind- 

glede renteswap og i saerdeleshed markedsvaerdien pa realisationskontoen. Lars Aaqvist for- 

klarede naermere om markedsvaerdien, hviiket Carsten Storbjerg Skaarup til fulde forstod. 

Under den samtale oplyste Carsten Storbjerg Skaarup, at han ikke var nervos for forretnin- 

gen. Han onskede en fast rente og ville ikke spekulere I renteudviklingen. Han gav siledes 

udtryk for, at han var tilfreds.

6
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(opfordring F) til at redeg0re for, hvilken relevans rentefplsomhedsberegningerne har for 

naervasrende sag. Alternativt opfordres Storbjerg Erhverv til at lade bilaget udga.

4 RETSGRUNDLAGET

Det fremhaeves indledningsvis, at det er lovgivningen pa tidspunktet for ydelsen af radgivnin- 

gen og indgielsen af renteswapaftalen l 2008, som skal danne grundlag for rettens bedom- 

melse af den ydede radgivning.

4,1 Bekendtgorelsen om god skik for finansielle virksomheder

helt overordnet gores det gaeldende, at det savel i teori som i retspraksis er statueret, at god 

skik bekendtgorelsen er en offentligretlig forskrift, der ikke i sig selv bar civilretlige konse- 

kvenser.

Storbjerg Erhverv har i staevningen (side 8, under punkt 3.1) beskrevet den dagaeldende god 

skik bekendtgorelse (bekendtgorelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle 

virksomheder).

Helt overordnet bemserkes det, at det savel I teori som I retspraksis er statueret, at god skik 

bekendtgorelsen er en offentligretlig forskrift. Det folger af savel teori som retspraksis, at cn 

offentligretlig forskrift ikke i sig selv har civilretiige konsekvenser.

Det folger af dagaeldende vejledning nr. 10179 af 12. oktober 2007 til dagaeldende god skik 

bekendtgorelse under indledningen, at:

Sifremt en virksomhed ikke overholder bekendtgorelsens regler, kan Finans- 
tilsynet pSbyde virksomheden at berigtige de forhold, der strider imod be- 
kendtgsretsens regler, jf. § 38, stk. 1. Undlader virksomheden at efterkom- 
me et pSbud, kan den straffes med bdde, jf. § 39.

Derimod vil mangtende overholdeise af bekendtgorelsens regler ikke I sig selv 
have civilretlige konsekvenser. En kunde vil sSledes ikke umiddelbart have et 
civilretligt krav mod en finansiel virksomhed, der ikke overholder bekendtgo
relsens regler. Mangtende overholdeise vil dog kunne have afsmittende virk- 
ning pS visse civilretlige sporgsmSl og vil efter omstaendighederne kunne 
indgi i vurderingen af, om en finansiel virksomhed efter dansk rets alminde- 
lige erstatningsretlige regler har handlet ansvarspSdragende, eller om en af- 
tale helt eller deivist skal aendres eller tilsidessettes efter aftalelovens regler.

3
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oden at have betalt renteydelserne i henhold til renteswapaftalen uden nogen form for protest 

eller forbehold i forbindelse med betalingen.

Ovenstaende underst0ttes af afgprelserne U. 1963.214/1V, U.2002.11160, U.2006.2728V og 

U.2007.2227H, som alle fandt, at ugyldighedsindsigelserne var bortfaldet.

I forhold til ugyldighedsindsigelserne efter aftalelovens §§ 30 og/eller 31 gpres det tillige 

gaeldende, at der ikke er det fornodne grundlag for at bringe de paberibte bestemmelser i 

anvendelse, idet disse forudsaetter, at Jyske Bank har vaeret i ond tro, hvilket bestrides.

6.1 Indenfor rimelig tid

Som ovenfor anfdrt fplger det af savel teori som praksis, at ugyldighedsindsigelserne skal 

paberabes og gores gaeldende over for den anden part inden rimelig tid eller uden ugrundet 

ophold. Dette betyder, at indsigelsen skal fremsaettes, nar der foreligger oplysninger, der 

giver anledning til unders0gelse af, om en aftale er indgaet pa et mangelfuldt grundlag. Som 

anfort ovenfor er det Jyske Banks opfattelse, at Storbjerg Erhverv fuldt ud var bekendt med 

samtlige de paberibte forhold omkring renteswapaftalen pa tidspunktet for dens indgaelse.

Safremt retten mod forventning finder, at Storbjerg Erhverv ikke var bekendt med de pabe- 

rabte forhold pa tidspunktet for indgaelsen af renteswapaftalen, skal retten tage stilling til, 

hvornar Storbjerg Erhverv blev bekendt med de pagasldende forhold, samt om Storbjerg Er

hverv da har gjort ugyldighedsindsigelserne gaeldende rettidigt.

Storbjerg Erhverv har pi side 34 i staevningen henvist til, at der er en direkte kobling mellem 

foraeldelseslovens suspensionsregler og reglerne om reklamation vedrorende ugyldige aftaler. 

Jyske Bank kari i den forbindelse tilsiutte sig denne opfattelse (kobling), herunder at det er 

de samme parametre, som vurderes, dels i forhold ti! reglerne i forseldelsesioven omkring 

suspension af begyndelsestidspunktet for foraeldelsesfristen, og dels i forhold til, om en med- 

kontrahent har fremsat ugyldighedsindsigelser inden rimelig tid eller uden ugrundet ophold 

efter, at denne blev bekendt med de pigaeldende forhold.

Til stdtte for, at Storbjerg Erhverv ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt henvi- 

ses der til det nedenfor anf0rte under punkt 7 og 9 omkring foraeldelse og passivitet, idet 

samtlige de der anf0rte forhold og anbringender paberabes til stptte for, at Storbjerg Erhverv 

ikke har fremsat ugyldighedsindsigelserne rettidigt overfor Jyske Bank. Der henvises I den 

forbindelse til de ovenfor refererede afgorelser fra Kpbenhavns Byret af 3. juni 2014, 27- 

marts 2015 og 18. maj 2015.
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6.2 Aftalelovens § 30

I forhoid til det af Storbjerg Erhverv anfsrte omkring aftalelovens § 30 vedrsrende svig, for- 

star Jyske Bank indsigelsen saiedes, at Jyske Bank skulle have undladt at oplyse Storbjerg 

Erhverv omkring de negative sider ved renteswapaftalerne, som er anfprt under mangel 1-5 i 

stsevningen.

Overordnet bestrides det, at der skulle vasre tilbageholdt opiysnmger og udvist svig i forbin- 

delse med renteswapaftalens indgaelse, og der henvises i den forbindelse til det ovenfor an- 

fdrte under afsnit 3.4 omkring Storbjerg Erhvervs viden og erfaring med produktet.

Sto"b’erg Erhverv baerer bevisbvrden for. at der skulle vaere udvist svig, hvilken bevisbyrde 

,Kne a- ;crtet, idet det bestrides, at tier gaelder en lempet bevisbyrae

jyske Bank har oplyst om alle vassentlige forhoid vedrprende renteswapaftalen, ligesom jyske 

Bank ikke har undladt at svare pa eventueit fremsatte spprgsmal fra Storbjerg Erhverv.

Det best-ides at Jyske Bank derved skulle have 'o-t^et op!ysr5i'ger Det bestrides tillige, at 

Jyske Bank vidste eller burde have vidst, at undladelsen af at oplyse de anforte ulemper, ka- 

tegoriseret under mangel 1-5, skulle have fremkaldt en vildfarelse hos Storbjerg Erhverv om 

produktets pkonomiske struktur og betydning.

Endvidere bestrides det, at Jyske Bank skulle have fort:et cpiys rung erne med det formll at 

tilskynde en aftale med Storbjerg Erhverv, hvilket er en forudsaetning for, at en viljeserklae- 

ring kan bortfalde som fplge af svig. Som bekendt var kontaktet til Jyske Bank afledt af, at 

Storbjerg Erhverv onskede finansiering af byggeriet.

6.3 Aftale in ve ns § 31

I forhoid til det af Storbjerg Erhverv anfprte omkring aftalelovens § 31 vedrorende udnyttel- 

se, forstar Jyske Bank indsigelsen saiedes, at Jyske Bank skulle have udnyttet Storbjerg Er

hvervs manglende indsigt omkring renteswapaftalens dkonomiske struktur og betydning hen- 

set til, at ordene "manglende indsigt" er understreget i afsnittet.

Det er en betingelse for anvendelsen af aftalelovens § 31, at der bestir et underlegenheds- 

fnrhoid mellem parterne, at det er denne position, som bevirker, af. Ipftet bliver afgivet, og at 

Ipftemodtageren har udnyttet dette forhoid, herunder, at udnyttelsen er utilbprlig.

Overordnet bestrides det, at der bestir et underlegenhedsforhold, og at Jyske Bank skulle 

have udnyttet Storbjerg Erhvervs manglende indsigt ■ renteswapaftalens pkonomiske struktur
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og betydning, og der henvises i den forbindelse til det ovenfor anferte under afsnit 3.4 om- 

kring Storbjerg Erhvervs viden og erfaring med produktet.

Dernaest bestrides det, at der er det fornddne grundiag til, at aftalelovens § 31 kan finde an- 

vendeise pa naervaerende sag, ligesom det bestrides, at Storbjerg Erhverv under ingert om- 

stsendigheder viile have tiitradt renteswapaftalen, slfremt Jyske Bank havde radgivet og vej- 

ledt om de negative sider, som der er kategoriseret under mangel 1-5.

Endeligt bestrides det, at der er et vsesentligt misforhold mellem parternes ydelser i henhold 

til renteswapaftalen.

Safrerrt retten mod forventning matte finde, at aftalelovens § 31 finder anvendelse, gores 

det gaeldende, at anvendelsen skal ske saledes, at renteswapaftalen fastholdes, men at vilki- 

rene lempes efter rettens skdn.

6.4 Aftalelovens § 36

Overordnet bestrides det, at aftalelovens § 36 finder anvendelse pa naervaerende sag, idet det 

samtidig gpres gaeldende, at swapaftalen ikke indeholder usaedvanlige eller urimelige vilkar, 

samt at det ikke strider innod redelig handlemade eller vil vsere urimeligt at gpre swapaftalen 

gaeldende mod Storbjerg Erhverv.

Ved rettens vurdering af renteswapaftalens rimelighed skal forholdene pi tidspunktet for ren- 

teswapaftalens indgaelse tages i betragtning.

Storbjerg Erhverv bocrer bevisbyrden for, at renteswapaftalen er urimelig og i strid med rede- 

lig handlemide, hviiken bevisbyrde ikke er Ipftet.

En renteswapaftale er et anerkendt finansieringsinstrument, hvilket savel Pengeinstitutanke- 

naevnet samt domstolene har haft lejlighed til at tage stilling til.

Der henvises til Kpbenhavns Byrets dom af 30. januar 2014 vedrarende en renteswapsag, 

hvor FS Property Finance A/S og FIH Erhvervsbank A/S blev frifundet. Storbjerg Erhverv 

gjorde blandt andet gaeldende, at en renteswapaftale var ugyldig, hvilket retten imidlertid 

ikke fandt, at renteswapaftalen var. Sagen har mange lighedspunkter med naervaerende sag, 

idet dommen behandler en raekke af de problemstillinger, som Storbjerg Erhverv har gjort 

gaeldende under naervaerende sag. Dommen (vedlaegges ulitreret) vil blive medtaget i ma- 

terialesamlingen, er behandlet under sag BS 39B-2417/2011 - E.H. Immobilien Invest GmbH 

mod FS Property Finance A/S og sag BS 39B-2418/2011 - Engbirk & Poulsen Immobilien 

GmbH mod FS Property Finance A/S og sag BS 39B-2419/2011 - Comercio ApS mod FIH Er

hvervsbank A/S. Dommen er ikke blevet anket.
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Indledningsvis bemaerkes det, at foraeldelsesloven alene finder anvendelse pa foraeldede krav. 

Krav, der er bortfaldet som fplge af mangiende rettidig reklamation eller passivitet, er der- 

imod ikke omfattet af foraeldelsesloven og er herefter udelukket fra modregning.

Jyske Bank bestrider, at Sto.'bjerg Erhverv har eller tecretisk kan na-.c lidt et tab, dcr kan 

bringes til modregning.

Derudover bestrides det, at betingelserne for at kunne foretage modregning med foraeldede 

krav i medfpr af foraeldelsesloven § 24 er opfyldt, hvorfor Storbjerg Erhverv er afskaret fra at 

foretage modregning med en foraeldet fordring i Jyske Banks krav.

Det bemaerkes i forlaengelse heraf, at ingen af Storbjerg Erhvervs pastande hjemler et pko- 

nomisk krav, som kan benyttes til modregning pa naer pastand 2, som pkonomisk dog er in- 

deholdt i pastand 1, jf. ovenfor i afsnit 2. Storbjerg Erhverv har i staevningen gjort gaeldende 

og nedlagt pastand om, at den mellem parterne indgaede renteswapaftale er uforbindende og 

ugyldig ud fra aftalelovens principper, samt at Storbjerg Erhverv er berettiget til at ophaeve 

swapaftalen. Safremt retten tager en af Storbjerg Erhvervs pastande til falge, vil Jyske Bank 

ikke have et krav mod Storbjerg Erhverv, som Storbjerg Erhverv kan foretage modregning i, i 

og med at Jyske Banks krav da vil vaere ugyldigt eller uforbindende for Storbjerg Erhverv. 

Omvendt vil Storbjerg Erhverv ikke have et krav mod Jyske Bank (foruden den rente som 

byttes i henhold til renteswapaftalerne), safremt Storbjerg Erhverv ikke far medhold i nogen 

af sine pastande.

Jyske Bank forstar Storbjerg Erhvervs anbringende saledes, at Storbjerg Erhverv mener, at 

Storbjerg Erhverv kan modregne Storbjerg Erhvervs pastaede krav [ eventuelle andre lane- 

forhoid, som der matte vaere mellem parterne, jf. det i staevningen anforte om, at "... Stor

bjerg Erhvervs krsv kan modregnes i Storbjerg Erhvervs tilbagebetatingsforpligtelse i henhold 

til det underliggende iSneforhold, og den til enhver tid vasrende negative markedsvaerdi, idet 

Jyske Bank bemaerker i den sammenhseng, at Jyske Bank ikke bar forestaet beiiningen i 

henhold til de realkreditlan, som er optaget I ejendommen, hvilket tillige ma sta Storbjerg 

Erhverv klart.

Det er en betlngelse for modregning i medfpr af foraeldelseslovens § 24, at der er tale om 

konnekse fordringer, hvilken betingelse ikke er opfyldt ved modregning i eventuelt pvrige 

laneforhold, da der herved vil vaere tale om to selvstaandige og uafhaengige aftaler, Dertil 

kommer, at gensidighedsbetingelsen ikke er opfyldt, idet de underliggende realkreditlan ikke 

er indgaet med Jyske Bank, men med tredjemand.

Den indgaede renteswapaftale bestar fortsat, og er ikke misligholdt af Storbjerg Erhverv. 

Storbjerg Erhverv har saledes ikke krav mod Jyske Bank i anledning af renteswapaftalen, og

35
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5/12/2018 Gmail - Men swap ISn er altid dyrest det er hvad jeg kan se stemmer det da ikke

B I LAG S V

LUNDGRENS

| Gmail Peter Madsen <peter.madsen666@gmail.com>l

Men swap Idn er altid dyrest det er hvad jeg kan se stemmer det da ikke

Nick Krogsgaard Thorso <nick@nykredit.dk> 

Til: "P.ma" <peter.madsen666@gmail.com>
23. September 2015 kl. 15.36

Hej.

Som udgangspunkt er bidraget pa et swap Ian hpjere end pa de andre iantyper.

Med venlig hilsen

Nick Krogsgaard Thorse

Nick Krogsgaard Thcrso

NyCredit Direkte®

Kalvebod Brygr;e 47 - 1780 Kebenhavn V 

Ilf. +45 44 55 82 29

Bespg os pa internettet: http://www.nykredi1.cik

Nykredif

ER MAN EN GOLICBANK.

ER MAN HANK FOR ALT, DER ER 0IT

Fra: P.ma [mailto:peter.madsen666@gmail.com]

Sendt: 23. September 2015 15:34 

Til: Nick Krogsgaard Thorso

Emne: Men swap iSn er altid dyrest det er hvad jeg kan se stemmer det da ikke

[Citeret tekst er skjult]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=576582d2e38cview=pt&search=all&perrrtmsgid=msg-f%3A1513111311623015103&simpl=msg-f%3A15131113... 1/1
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13/3/2016

Bilag 137.
Gmail -:

?o/V

I Re: SV: Opgarclse omkring salget Fwd: SV: SV: Betaling for grund bybjergvej 43. 3060 espergaarde

Dato: 6. november 2015 kl. 12.31 

Emne: Kopi af sendt post sendte brev 4 11 2015 
samt onske at jyske bank deltager i at sorger for 

Nykredit modtaget provenu p3 salget af bybjergvej 45.
Efter tvunget salg

Til: Birgit Bucft Thuesen <bbt@jyskebank.dk>, Mads 

Legaard Toustrup <MT@rodstenen.dk>

Jyske bank 6/112015
Vestergade 8 

8600 Silkeborg

Hej Birgit Thulesen

Jeg bar sendt dette brev til jyske bank.

Du er naevnt i brevet, og f3r her en kopi, saledes du 

er orienteret, og kan besvare brevet ogs3.

Du er altsS mere end velkommen til at besvarer 
brevet.

Jeg vil jo gerne have de penge for den grund, 

bybjergvej 45, 3060 som jeg blev tvunget til at saelge, 
(nej det er ikke sket i nu). -----------------------------------

Hvorfor det denne gang kun Nykredit som er blevet 
rykket, selvfolgelig vil jeg stadig geme have jyske 
bank sorger for at modtage pengene, men der sker jo 
ikke noget.

Kun hvis Nykredit ikke soger for at modtage pengene 

fra Helsingor kommune og nedbringe gaslden p3 
Nykredit Icinet, som banken har oplyst.

Vil jyske bank blive indklaget til penge institutters 

ankenaevn, for at mit tab og dermed krav mod jyske 
bank minimeres.

(Jeg mener stadig jeg skal gennem ankenaevnet 

forst, da det er mig privat der mister penge, ogs£ at 
det er billigere end at forer en sag i retten, jeg er 
oplyst at kun kunne soge fri proces hvis sagen forst 

kommer i ankensevnet)

Jeg onsker jyske bank vil medvirke til at minimere 

mit tab, og beder banken sorger for at pengende 
kommer NU

Note:

Jeg har ikke modtaget noget retur fra banken, sidst 

jeg skrev 17/8 derfor blev dette brev vedhasftet dette 
her brev 4/11

(Sende dig en kopi efterfolgende, saledes du kan se 
hvad jeg skriver)

Jeg sporger 17/8 ind til de salgs fuldmagter du 

forlangte pS mine ejendomme. Bybjergvej og sovej

Da jeg bestemt ikke syntes godt om de fuldmagter er 
i jyske bank, og jeg geme vil have dem retur, eller 
mindst en forklaring pa at de skulle ligge i banken.

Jeg har intet svar eller fuldmagter modtaget.

https://mail,google.com/mail/a/0/?ui=2&ll<=51894f5694&view=pf&q=bbt%40jysl<ebank.dk&qs=true&search=query&msg=1511a401e9c9c3efSsiml=1511.. 10/13

Side 1 at

stU~^
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13/3/2016 Gmail -:-) Re: SV: Opgarelse omkring salget Fwd: SV: SV: Betaling for grund bybjergvej 43.3060 espergaerde .

Bilag 137.
Opf0lgning:

Jeg har klaget over at der vist blev betalt for meget i 

rente pa det Ian,der here sammen med Swap Ian /
Nykredit

Som du kan se I brevet betaler jeg nu renter 5,63 %
(har jeg regnet ud) til jyske bank af 3.385.848 kr.
Min gaeld er omkring 1.600.000 kr. P3 ISnet.

Jeg er uden indflydelse, at jeg kun skylder Nykredit 

dette belob, jeg har ikke selv gjort noget for at betale 
ekstra ordinaert af pS Nykredit Icinet,

eller pa anden made onsket og selv betalt hurtigere 
af.

Hvis jyske bank iovrigt mener at jeg selv har valgt 

eller selv har forsl&et at betale Nykredit letnet hurtigere 
af,

vil jeg gerne vide hvornSr og hvordan det er sket.

Grundet mit onsket obligations Ian blev sendret til et 
Swap Ian med et FI Ian.

Blev bidraget pa de 0,8 % i Nykredit aendret, og er i 
dag 3 %

Til orientering:

Jeg har faet bekrasftet at Swap ian kun tilbydes 

fortrinsvis andels boligforeninger og store 
virksomheder.

Jeg er ligeledes, blevet orienteret at Swap ian altid 
har det dyreste bidrag.

Jeg har efter mange henvendelser, aldrig faet akt 
indsigt,

og derfor stadig ikke har set den korrespondance der 
ligger mellem Nykredit og jyske bank omkring mit ian.

Tilbageholdelse af disse bilag kan skade min sag 
imod jyske bank, hvor banken er blevet sagsogt for 
darlig r&dgivning BS 99-698/2015

Jeg skal derfor igen bede om at jeg fir indsigt, og f£r 

adgang til denne korrespondance der mitte ligge 
mellem

Jyske bank og Nykredit.

Beder igen om at f§ aktindsigt, swedes jeg kan 
gennemga hvad der er skrevet.

Sidst jeg bad om en kopi af de salgs fuldmagter jeg 
skulle underskrive

blev jeg oplyst at dette kostede 600 pr. Pabegyndt 
time at finde en kopi frem.

For venter ikke jeg skal betale ogsa for at modtage

Side 2 af 3.

Z-T

https://mail.google.com/mail/ui'0/?ui=2&ik=51894f5694&view=pt&q=bbt%40jyskebank.dk&qs=true&search=query&msg=1511a401e9c9c3ef&siml=1511... 11/13
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13/3/2016 Gmail -:-) Re: SV: Opgorelse omkring salget Fwd: SV: SV: Betalingfor grund bybjergvej 43.3060 espergasrde

aktindsigt.
Bilag 137

Har intet h0rt i forbindelse med jeg oplyser at at 

Casper Dam Olseh overtrSdte tavshedspligten,

da han oplyser mig og min hustru, jyske bank ikke vil 
lane ham penge, hvor efter Casper fortaaller noget der 
ikke vedkommer os,

omkring Frank Poulsens private okonomiske forhold.

Det var en klage, der ikke blev regeret pi.

Jeg hibede ellers jyske bank ville regere pi en sidan 
henvendelse.

Mvh Carsten Skaarup 

Sovej 5. 3100 HornbaBk

Kopi til

Mads L Toustrup

eftersendes til 

Kober af bybjergvej 45,3060 
Jeppe Buhl Rasmussen 
Helsingor kommune

Som du har talt med omkring udbetaiing af belobet.

Sendt fra min iPhone

<brev til jyske bank der rykkes igen og oplyses om 
muligt nyt sags anlasg. 4 11 2015,doc>

Vi g0r opmaerksom pa., at denne e-mail kan indeholde 
fortrolige infonmationer. Hvis du ved en fejltagelse 
modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender 
om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi 
dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller 
kopiere den.

Vi g0r opmaerksom pij at denne e-mail kan indeholde fortrolige 
informationer. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi 
dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. 
Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende 
eller kopiere den. Side 3 af 3.

Vi g0r opmsrksom pi, at denne e-mail kan indeholde fortrolige informationer. Hvis du ved en 
fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge 
svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller 
kopiere den.

3-3

https:/,mail.google.oom/mail/u/0/?ui=2&ik-51894f5694&view=pt&q=bbt%40jyskebank.dk&qs=true&search=query&msg=1511a401e9c9c3ef&sinnl=1511... 12/13
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BILAG 89

LUNDGRENlc:

Storbjerg ErKverv ApS 

Carsten Storbjerg Skaarup

Sendes pr. e-mail:

carsten. stor bj erg@ gmai l. com

Juridisk afdeling 

Vestergade 8-16 

DK-8600 SUkeborg 

Telefon 89 89 24 46 (Direkte) 

Telefon 89 89 89 89 (OmstiLLing) 

Fax 89 89 24 35 

mug@]yskebank.dk

jyskebank.dk 

Ref. 64093

17.11.2015

Storbjerg Erhverv ApS og Carsten Storbjerg Skaarup

Herved anerkendes modtagelsen af Deres skrivelse af 4. november 2015.

jeg bar forelagt Deres henvendetse for bankens Erhvervsinkasso afdeling og Helsingdr af- 

deling, hvorfra jeg ligeledes bar faet en orientering om sagen.

Indledningsvis bemaerkes folgende:

I Deres brev bar De vedlagt en kopi af et brev af 17. august 2015 til banken, idet De sam- 

tidig i Deres brev af 4. november 2015 anfprer, at De ikke fra banken bar faet noget svar 

pa brevet af 17. august 2015.

Det skal hertil bemaerkes, at banken ikke ses at have modtaget det pagaeldende brev af 

17. august 2015. Banken bar derfor ikke baft kendskab til indholdet heraf f&r modtagel

sen af Deres brev af 4. november 2015.

I det foLgende vil banken s&ge at besvare Deres klagepunkter fremfprt i savel brevet af 4. 

november 2015 som i brevet af 17. august 2015.

Vedrorende Peres bemasrkninger om manglende mpdtagelse af salgsproyenu vedrorende 

ejendorrirnen Bybjergyej 45, JEspergaerde, og tab af renter:

Det fremgar af Deres skrivelse, at De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS er af den opfat- 

telse, at banken er skyid i og bserer ansvaret for, at provenuet fra salg af Storbjerg Er

hverv ApS" ejendom til HeLsingpr kommune tilsyneladende endnuikke er blevet afregnet 

fra kommunen og anvendt til. ned bring else af selskabets lan.

SWIFT Code 1YBADKKK 

CVR-nr. 17616617

AS-
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O )YSKE BANK

Side 2 

17.11.2015

Banken er ikke enig i Deres bemaerkninger.

Nedenfor f<alger en oplistning af sagsforlobet:

I forbindelse med Storbjerg Erhverv ApS' salg af ejendom udbad Birgit Such Thuesen, ]y- 

ske Bank, sig ved e-mail af 13. maj 2013 og skrivelse af 18. juni 2013 til Dem naermere 

oplysninger om og dokumentation for salget af selskabets ejendom til kommunen samt 

oplysninger om, hvorledes kobesummen var betalt.

Som bekendt har Nykredit fdrste prioritets pant i ejendommen og Jyske Bank anden prio- 

ritetspanti ejendommen.

Ved e-mail af 18. juni 2013 rettede Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, henvendelse til 

Jeppe Buhl Rasmussen, Helsingpr kommune, med anmodning om orientering omkring 

ejendomshandlen vedrprende ejendommenBybjergvej 45, Espergserde, hvor kommunen 

kpbte ejendommen tilbage, idet Jyske Bank er panthaver i ejendommen.

Ved e-mail af 28. juni 2013 til Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, fra advokat Spren Narv 

Pedersen, som efter det oplyste repraesenterede Dem og Storbjerg Erhverv ApS, blev det 

omkring provenuet fra salget af ejendommen Bybjergvej 45 af advokat Spren Narv Peder

sen oplyst, at kommunen mundtligt havde meddelt, at kobesummen (stor ca. 1,5 mio. 

kr. med fradrag af skyldige ejendomsskatter, eller i alt ca. kr. 1,2-1,3 mio.) vtlle blive be

talt den fplgende uge.

Ved e-mail af 1. august 2013 fra Jeppe Buhl Rasmussen, Helsingpr Kommune, til Birgit 

Buch Thuesen, Jyske Bank, blev det oplyst, at Helsingpr forestillede sig, at kpbesummen 

skulle overfdres til Jyske Bank.

Ved e-mail af 19. august 2013 fra Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, til Dem, blev det be- 

kraeftet, at det var aftalt, at De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS skulle tage kontakt til 

Nykredit og fa en aftale omkring fordeling af provenu fra salg af grund pa Bybjergvej.

Ved e-mail af 20. august 2013 fra Birgit Buch Thuesen, Jyske Bank, til jeppe Buhl Ras

mussen, Helsingpr Kommune, opfordrede banken Helsingpr Kommune til at tage kontakt 

til Nykredit som fprste prioritets panthaver i ejendommen. Banken oplyste endvidere om 

kontaktperson hos Nykredit, herunder oplysninger om telefonnummer og e-mail adresse 

pa den pagaeldende relevante medarbejder hos Nykredit.
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G JYSKE BANK

Side 3 

17.11.2015

Ved e-mail af 28. august 2013 fra Birgit Buch Thuesen, jyske Bank, til Dem, opfordrede 

banken Dem pa ny til at tage kontakt til Nykredit som fprste prioritetspanthaver i ejen- 

dommen med henblik pa fa lavet en aftale med Nykredit.

Det blev i den forbindelse fra bankens side oplyst, at der fra Storbjerg Erhverv ApS' side 

skulle laves en aftale med panthaverne, Nykredit og ]yske Bank, ligesom det blev oplyst, 

at det er panthaveme i prioritetsrsekkefdlge, som bestemmer, hvor stort et belpb, som 

krseves til afvikling pa de respektive lan i ejendommen.

Endvidere blev det oplyst, at nar De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS har faet en aftale 

pa plads med Nykredit, skal der laves en aftale med Jyske Bank omkring den del af prove- 

nuet, som Nykredit ikke kraever anvendt til nedbringelse af lanet i Nykredit.

Dette budskab blev gentaget i skrivelse af 7. januar 2014 fra Birgit Buch Thuesen, Jyske 

Bank, til Dem.

Banken har saledes adskillige gange undervejs i hele forl®bet opfordret Dem til pa vegne 

af Storbjerg Erhverv ApS i forste omgang at kontakte Nykredit som fprste prioritets pant- 

haver i ejendommen med henblik pa at fa lavet en aftale med Nykredit, hvorefter der - 

nar aftalen er pa plads med Nykredit - skal der laves en aftale med Jyske Bank.

Det skal i den forbindelse bemserkes, at Jyske Bank pa intet tidspunkt er blevet kontaktet 

af Helsingor Kommune, Nykredit eller den advokat, som berigtiger ejendomshandlen, 

med henblik pa, hvorvidt banken vil frigive sit pant i ejendommen og i givet fald pa hvilke 

nsermere vilkar dette skal ske,

Banken er naturligvis indstillet pa at s©ge at medvirke til en losning, nar De pa vegne af 

Storbjerg Erhverv ApS har faet klarlagt forholdet til Nykredit, jf. ovenfor, ligesom at det 

forudsastter, at banken herefter bliver praesenteret for et konkret og fyldestgbrende be- 

slutningsgrundlag med henblik pa bankens stillingtagen til, hvorvidt banken vil frigive sit 

pant i ejendommen og i givet fald pa hvilke naermere vilkar dette skal ske.

Vc-diorende Peres bemar kninaer om renteswapaftalen:

Da der nu pagar en verserende retslig tvist meltem banken og Storbjerg Erhverv ApS an- 

gaende den meltem banken og Storbjerg Erhverv ApS indgaede renteswap aftale, finder vi 

det rigtigst, at henvendelser, der har berpring til denne retssag, gar gennem selskabets 

advokat og bankens advokat i sagen.
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O JYSKE BANK

Side 4 

17.11.2015

Vi skat derfor opfordre Dem til pa vegne af St orb} erg 'Erhverv ApS at tage kontakt tit set- 

skabets advokat, som i givet fatd ma rette henvendelse til bankens advokat herom.

Ve dt drende Peres bemaerknineer om salgsfutdmaeter:

Storbjerg Erhverv ApS har tidligere den 28. juli 2013 til banken afgivet salgsfuldinagt 

vedrprende ejendommen Bybjergvej 43, Esperg^rde, som er pantsat til banken.

De har tillige den 28. juli '2013 personligt til banken afgivet salgsfuldmagt vedrprende 

ejendommen Spvej 5, Hornbsek, som er pantsat til banken.

Vi forstar Deres henvendelse saledes, at De personligt og pa vegne af Storbjerg Erhverv 

ApS Onsker at tilbagekalde disse fuldmagter.

Banken skal nerved bekrasfte, at salgsfuldmagtet ne er tilbagekaldt og ikke leengere er 

gseldende. Dette gselder bade salgsfuldmagten afgivet af Storbjerg Erhverv ApS vedrp- 

rende ejendommen Bybjergvej 43, Espergserde, og salgsfuldmagten afgivet af Dem per

sonligt vedrarende ejendommen Sdvej 5, Hornbaek.

Vedt 0iei ide Petes bemserkninger om aktindsigt:

Vi forstar Deres henvendelse saledes, at De pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS onsker ind- 

sigt i oplysninger mv., der relaterer sig til Storbjerg Erhverv ApS, herunder indsigt i korre- 

spondance mellem banken og Nykredit vedrprende lan og renteswap aftale i regi af Stor

bjerg Erhverv ApS.

For god ordens skyld bemaerkes, at indsigtsretten efter persondatalovens regler ikke om- 

fatter oplysninger om juridiskepersoner, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber, 

da der ikke er tale om personoplysninger i lovens forstand.

Da der som nsevnt ovenfor pagar en retslig tvist mellem Storbjerg erhverv ApS og banken 

vedrprende renteswap aftalen, finder vi det i dvrigt mest hensigtsmsessigt, at eventuel 

anmodning om kopi af materiale til brug for retssagen gar gennem selskabets advokat 

og bankens advokat i sagen.

Vi skal derfor - jf, ogsa ovenfor - opfordre Dem til pa vegne af Storbjerg Erhverv ApS at 

tage kontakt til selskabets advokat, som i givet fald ma rette henvendelse til bankens ad

vokat herom.
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Sides

17.11.2015

For god ordens skyld skal bemaerkes, at banken er af den opfattelse, at banken ikke er 

forpligtet til at imodekomme anmodningen herom fra Stcrbjerg Erhverv ApS.

I gvrigt

Baitkerr skal i ovi igt henvise til de af banken tidligere afgivne svar i den nu afsluttede sag 

ved Pengeinstitutankensevnet samt bankens svar i processkrifter i den verserende rets- 

sag ved retten i Viborg meLlem Storbjerg Erhverv ApS og )yske Bank.

Afslutning:

Banken finder det hensigtsmaessigt at soge at skabe en faetles konstruktiv dialog mellem 

parteme.

Dette tillige med henblik pa at undga eventuelle misforstaelser i fremtiden og i pvrigt 

med henblik pa i videst muligt omfang at spge at gavne den fremtidige dialog mellem 

banken og Dem/Storbjerg Erhverv ApS. Bankens Helsingpr afdeling vil derfor i den naer- 

meste fremtid tillade sig at kontakte Dem med henblik pa at aftale et modetidspunkt for 

en nasrmere drpftelsc i banken.

Venlig hilsen

Morten LI Irik Gade
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Dei tekst til mail for jyske bank
1 meddelelse

Gmail - DgI tekst til mail for jyske bank
BILAG 77 

LUNDCRENS

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

'PO/dcCto ^A( 2o/9

Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com> 19. december2015 kl. 11.48

Til: carsten.storbjerg@gmal.com

Hej Birgit Thuesen 

Jyske Bank

19/12 2015

Jeg er blevet oplyst at jyske bank ikke vi!!e lave en deponerings konto, og derfor star pengende fra salget nu pa en konto i 
Nykredit

Taenker du ogsi har teet besked, fra Michael Nykredit ig£r 

at penge efter salg af bybjergvej 45. 3060. er modtaget,

Og frigives n3r pantet er slettet,

h^ber aflysning jyske Banks pant i bybjergvej 45. 3060

Kr. 2.000.000 sker uden ophold, saledes, den af Casper Dam Olsen kraevet handel fra 2011 herefter kan afsluttes.

Opdatering:
Meddelt mode i jyske bank
Carsten storbjerg og Peter Sorensen Det var fra jyske bank et krav at Carsten storbjerg Skaarup fik solgt solgt grunden 

bybjergvej 45. det blev p§ moder oplyst, at hvis ikke den blev solgt ville jyske bank kraeve salgs fuldmagter.

Sendtfra min iPhone

Den 25/11/2015 kl. 08.11 skrev Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank,dk>:

Hej Carsten

Det betyder, at vi sletter pantet I den solgte grund men fastholde det pant vi har i den anden 

grund.

Vi tales ved

Venlig hilsen

Birgit: Blicit Thuasers
Erhvervsradgiver

Erhvervsinkasso

<image008.png> <image009.jpg> 

T +45 89 89 24 77 | F +45 89 89 24 66 <image003.gif>

Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg 

CVR-nr. 17 61 66 17

VELKOMMEN I E R H V E Ft V S L IV E T S BANK

Fra: Carsten Storbjerg [mailio;carsten.storbjerg@gmail.com]

Sendt: 24. november 2015 17:27

Til: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>

Cc: Jens Christian Simonsen <jcs@nykredit.dk>; jra11@helsingor,dk; Mads Legaard Toustrup 2/-' Z/" Zo/S

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1520982656536696779&simpl-msg-f%3A15209826... 1/3
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<l\4T@rodstenen.dk> 

Emne: Re: Saig af Grund

Hej Birgit

og tak for det kunne lade sig gore, 

hvad betyder relaksere ?

Jeg regner med at Jeppe Rasmussen Helsingor kommune ligeledes sender mig en kopi af de dokumenter der 

kommer i sagen.

mvh

Carsten Storbjerg 

Sovej 5. 3100

Den 24, november 2015 kl. 15.19 skrev Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskeoank.dk>: 

Hej Carsten

Jeg har nu faet drdftet sagen med Jens Christian Simonsen fra Nykredit.

Vi har aftalt, at Nykredit far udbetait kdbesummen fra kommunen og nedbringer deres ian 

med provenuet.

Mar Nykredit har modtaget kbbesummen, vil Jyske Bank aflyse/relaksere vores pant i den 

soigte grund.

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver

Erhvervsinkasso

<imageoo6.png> <image007.jpg>
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BILAG 78 

LUNDGRENS

Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 Kabenhavn V

STOREJERG ERHVERV ApS 
c/o Stouby Eogholderiet ApS 
S0gardsvej 25 
3080 Tikab

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3 
1780 Kabenhavn V 
Tlf. 70 12 20 10 
kundeserviceSnykredit. dk

BIG: NYKBDXKK
30. decemcer 2011: Nr. 1 Side 1 af 1

Deponeringskonto
Kontonr. 8117 3988265 
IBAN nr. DK378inC00398e265

KONTOUDSKRIFT

Dato Tekst Rte. = Indsat
Fra - = Hasvet

10.12.2015 Startsaldo udskrift nr. 1
16.12.2015 HELSING0R KOMMUNE 17.12 1.323.000,00
30.12.2015 Overfares til naeste udskrift

Saldo 
- ~~ Debet 

0,00
1.323.000,00
1.323.000,00

Gasldende satser p.a.______PAlvdende Nominel
Debet 18,250% 19,537%

Kontoens indestiende er st berettiget indskud og er belt eller delvist 
dcekket af Garar.tiformueii. Du kan laese ncermere on; dikningen i et 
oplysningsskeir.a, som du finder pi vores hjemmeside. Er der ikke indskud 
pi kor.toen, ville et indskud pi kontoen vsere et berettiget indskud.

at oplysningerne pi denne kontoudskrift kontrolleres. Kontakt Nykredit, hvis oplysningerne erVi anbefaler, 
forkerte.
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Nylcredit
Wykreflit Kftlvsbofl Bryggo 1-3 1780 KafeeuhAvn V

STOREJERG ERHVERV ApS 
c/o Stouby Bogholderiet ApS 
Setgdrdsvej 25 
3080 Tikiab

ss nh in

Ki 694

Nykradit
Kalvebod Brygefs 1-3 
1780 Kebanhavn V 
TIE. 70 10 90 10 
kuncleserviceOnykredit. elk

BICi NYKBDKKK
17. februar 2016 Nr. 2 Sida 1 af 1

Deponoringakonto
Kontonr. 8117 3988265 
XBAN nr. DK378117000398B265

KONTOUDSKRIFT

Dato Tekst Rte. = Indsat Saldo
Fra___________■ - Havet - = Dobet

30.12.2015 Overfart fra seneste udskrift 1.323.000,00
14.01.2016 L&aenummer 134471401 14.01 1.321.340,00- 1.660,00
16.02.2016 Tl.afg. relaksation 16.02 1.660,00- 0,00
17.02.2016 Ophaevet___ ___ ______________ 17.02______________0,00 0,00
Gealctende sat:ber p. a > PAlvdende tTominaX
Debet 18,250% 19,537%

faiP&iS. J/s To I b 3l/^4.ua.

$kr'(\/4^ Til NiT t?(/£cc/
h v Jlf- \

Vi anbofaler, at oplysningarne p4 denne kontoudskrift kontrolleres. Kontakt Nykradit, hvis oplysningorna ar 
forkerte.

Nykredit Bank A/S 

CVR-nr. 10 51 96 08 www.r.ykradltdc
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1.9.2019 Gmail - Nyt indbetalings opkrsevning after Salget af Bybjergvej 43. 3060 EspergaerHe

Bilag 157.

M Gmail Carsten Storbjerg <carsten.s1

Nyt indbetalings opkraevning efter Salget af Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde

t
Jeppe Buhl Rasmussen <jra11@helsingor.dk> 
Til: Michael Pedersen <micp@nykredit.dk>
Cc: Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com>

5. januar 2016 kl. 14.17

Hej Michael

Kobesummen og modregning i dette er opgjort som:

1.494.400,00Kpbesum

Tinglysningsafgift, jf. vilkar 20.300,00

148.238,55Modregning forfalden ejendomsskat

2.762,60Renteudgift forfalden ejendomsskat

1.323.098,85Til ud beta ling

Der er saledes ikke modregnet udgift til landinspektoren. leg formoder, at Storbjerg Ejendomme selv bar 

afholdt denne udgift.

. [Citeret tekst er skjult] 

[Citeret tekst er skjult] 

[Citeret tekst er skjult]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1522532180577736942&simpl-msg-f%3A1522532... 1/1
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                                                                                                                               Bilag 120.  2. sider  

 

 

 

Lidt af samtalen mellem Michael Pedersen Nykredit & Carsten Storbjerg dato 12.01. 2016 kl 16.03 

 

Der er flere man kan høre tale i baggrunden, derfor kan samtale evt. kontrolleres af rette myndighed 

 

CS Carsten Storbjerg  

MP Michael Pedersen Nykredit. 

 

Telefon ringer: 

CS: Det er el og vvs vagten 

MP: Det er Michael Pedersen Nykredit  

CS: Ja der er det nemlig  

       JA ja det var det der straks eller nu, jeg venter bare, pengene skal jo ind  

MP: Noget med det det skal de   

CS: Ja for jeg tror ikke du er klar over hvor mange penge jeg taber hverdag.   

MP: Jo det er jeg helt med på………. 

CS: Jo i får jo selvfølge bidraget, så noget får i jo ud af det. 

MP: JA, og så er der den udfordring, den swap der….......   

CS: Ja det er på grund af swappen   

MP: Ja det er det 

CS: Det men det er jo også det jeg skriver i brevet at… 

       Jeg har jo fået de informationer, men vil også gerne have det på skrift, for det er jo med til at 

       Jeg kører jo en sag mod jyske bank, og jeg holder mig ikke tilbage   

MP: …. Nu kan jeg hører dig igen. 

CS: Du ved jeg har en sag mod Jyske Bank, og jeg holder ikke noget tilbage. 

MP: nej 

CS: Og jeg har på fornemmelsen, og du må gerne sige (mener rette) men det kan jeg jo først se når  

       jeg får aktindsigt i de papir. Har Jyske bank overhoved fortalt Nykredit. at jeg har fået en swap.  

       Eller er det noget i selv har opdaget. 

MP: Det skal jeg ikke kunne sige, er først lige kommet ind i sagen 

CS: Det ved jeg godt, jeg angriber heller ikke dig, men du ved 

MP: nej nej 

CS: 2 sekunder lige et øjeblik ja så er jeg klar  

CS: Jo det var swappen  

       Hvad var det nu, jo Mit bidrag det går jo væsentlig op, lige pludselig, lige pludselig, og det er   

       der men finder ud af,  man tror jeg har en swap, tror jeg.    

       man finder ud af, at jeg har en swap blandt andet og at swap er dårligt. 

MP: …Det er typisk regnskaber,…regnskabet er offentligt, det vil sige de regnskabsoplysninger de  

        er offentlige tilgængelige…… Swoppen er kommet op.    …..fordi det er en swap…. på grund  

        af den…   

CS: Jeg vil blive meget glad for at du lige enkeltvis kunne skrive en mail til mig.  at det er den swap  

       der gør at jeg skal betale 3 % i bidrag, jeg har jo selv regnet mig frem til det, men vil gerne  

       have det bekræftet på en, et stykke papir. 

MP: …..   ……  jeg kan ikke rigtig sige det har med swoppen at gøre……. ………………… 
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CS: Men det sagde du rent faktisk, lige før jo. 

MP: …………I regnskabet så har du en swap liggende…………………. 

CS: Men der er mere når jeg sidder og kikker, jeg skylder jer, 1.300.000 eller hvor meget det nu er.  

       Og i ligger førte prioritet, og ejendommen er jo væsentligt mere værd, det vil sige, at i er så   

       sikker på jeres penge, som noget kan være.  Øhhh 

       og alt andet, når man kikker i på hjemmesiden, så står der at er man over under 60 % i belåning  

       så er der et bidrag på X antal %, på 0,8 % eller mindre som privat. 

MP: … det er også fuldstændig måden at man gør det på …. 

CS: Der er det så 80 % hvis det er privat og på er erhverv 60 %  

MP: Ja 

CS:  men stadig væk, jeg har en belåning der ligger nede på en 1/3 del eller 1/4 del af ejendommens  

        Værdi 

MP: … 

CS: og så er det man tager  

MP: ……det er vores opgave ………der er kæmpe stor forskel …………vi kikker også på  

        virksomhedens økonomi, det er ofte den den . 

       (skal lyttes bedre efter(noget med at de skal kende kunden, for at give lån)) 

CS: Vi er enige om at jeg tjener faktisk virkelig godt ik.  

MP: JO i virksomheden.   

CS:  Ja, Jeg tjener faktisk mange penge 

MP: JO (der er tryk på) 

CS: Meget mere, også mere end gennemsnit,  

MP: … 

CS: nu skal vi lige sige, og den der gæld der er, du ved godt den ligger hos mig selv som hovedpart,   

       .. det er mig.. den gæld der ligger i virksomheden, der ligger de 6.000.000… det er mig der har   

       pengene til gode.   

MP: JA 

CS: Jeg har jo sendt ind hvad jeg endeligt skylder, det jeg skylder, udover de penge jeg skylder mig   

       selv. som jeg selv har skudt ind, 

MP: … 

CS:  Og jeg har bygget en ejendom som er meget stor ik. 

MP: JO, ja ja det kan du jo godt sige 

 

CS: Jeg er tvunget til at sælge og det kan jeg dokumentere 

 

CS: det er mindre en hvad jeg taber 3% i bidrag hver eneste måned   

13.08 

CS: vil du så skrive at swap har medvirkende årsag til jeg er steget i bidraget 

MP: Ja men det kan jeg ikke, reelt går jeg ind og beskriver noget 

CS: Ja men i får 3 % jeg kan ikke se andre måder …..    

 

13.48 

CS: Jeg har allerede fået af hvide Swap lån er altid dyrest i bidrag.   

MP: …                                            (vil gerne se det)  

CS:  Det som står i brevet, det har jeg på skrift    

 

Kopi af div breve.          
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Bilag 121.

hvilken Ian har jeg haft pa bybjergvej 43/45 og / Hjaelp med manglende tal i 

regne ark betaler gerne et gebyr for at have orden.

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 

Til: Michael Pedersen <micp@nykredit.dk>

7. februar 2016 kl. 21.25

Hej Michal

Hvad har jeg underskrevet og faet af Ian. ?

Jeg er blevet i tvivl,

om jeg har haft flere Ian pa byggeriet, vil du bekrasfte om der har vaeret flere end 1 Ian.

(eller kun detjeg har nu i ejendommen 1344714) som erfremhaevet a
ss

rJO

HVIS KUN 1 LAN N>
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Bilag 123.

hvilken Ian har jeg haft pa bybjergvej 43/45 og / Hjaelp med manglende tal i 

regne ark betaler gerne et gebyr for at have orden.

8. februar 2016 kl. 13.12Michael Pedersen <micp@nykredit.dk>

Til: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

Hej Carsten

Du har det ene Ian hos os, som du har modtaget arsopggrelser for hvert ar.

Jeg kan desvaerre ikke hjaelpe dig med at udfylde Excel-arket. I den forbindelse skal jeg henvise dig til din

revisor.

God dag.

Med venlig hilsen

Michael Pedersen

ErhvervsrSdgiver

Nykredit Direkte®

Direkte tlf. +45 44553896

Nykredit
Kalvebod Brygge 47 - 1780 Kobenhavn V 
Tlf. 70 10 90 00

p;. *'} 121.
cb)

ot Qi/~T&— y/i'CvniTr
si fart toe— Jit-

& t».jG 28.

5v

Beseg os pa http://www.nykredit.dk

Tilmeld dig til Nykredits nyhedsservice pa http://www.nykredit.dk/nyhedsservice

f~Of 5 ‘db*~
^d'ty'T \b/l02o/£>

Fra: Carsten Storbjerg [mailto:carsten.storbjerg@gmail.com]

Sendt: 7. februar 2016 21:25 

Til: Michael Pedersen

Emne: hvilken l§n har jeg haft p3 bybjergvej 43/45 og / Hjaelp med manglende tal i regne ark betaler gerne
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20-04-2016

BILAG 99 

LUNDGRENS

Jyske Bank 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg.

Att Morten Ulrik Gade mug@jyskebank.dk

Hej Morten i forbindelse med du oplyste, Jyske Bank ikke 0nskede at udlevere aktindsigt til mig 17/11 2015, 
og du i stedet, bad mig rette henvendelse til min advokat for at udleveret oplysninger omkring aktindsigt.

Jeg skal venligst oplyse jeg bar bet R0dstenen advokater, at skrive til Jyske Bank og bede banken udlevere oplysninger 
til brug for sagen, jeg mangier forsat at modtage disse oplysninger, hvorfor jeg bar bet Rodsteren om at rykke banken. 
De er listet op underst pa siden, jeg beder dig udlever den aktindsigt til min advokat

Det ville vaere nemmest hvis jeg fik dem direkte i kopi pa mail, carsten.storbjerg@gmail.com
hvis Jyske Bank forsat ikke vil udlevet oplysninger der kan gavne min sag (jeg er privat og firma belt det samme) mod 
jyske bank, kan jeg jo godt forsta det, men jeg foler mig jo aligvel terret, som jeg bar skrevet for, og Jyske bank vil ikke 
anerkende at have ansvar, eller erkende fejl, gjort noget forkert, derfor er der forsat en sag mod Jyske Bank.

DETTE HER PR0VER JEG SELV BEDE DIG OG JYSKE BANK DO Kl 'M ANT FRF.
Jeg bar brug for Jyske Bank dokumenter, dels at jeg bar oplaget det underlaigcnde lan punkt 1 og omlagt lanet punkt 2

Jeg vil ogsa geme sparge efter de originale salgsfiildmagter, som du skriver i brevet 17/11 2015 er de tilbagekaldt,
Disse er ikke modtaget, formoder dokumenter ligger i banken et sted, Peter Sorensen onsker dem udleveret,

Vi bar aftalt at Peter Sorensen geme afhenter disse underskrevet originale salgs fuldmagter, 
vedr. Sovej 5. 3100 Hombask & Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde.

Peter onsker belst at afhente disse i Jyske Bank Horsholm afdelingen, hvis det er muligt,
Peter kan ogsa kontaktes pa 30366055 Lindevangsvej 33 2950 Vedbask, mail er pi cc

Advokat Peter Sorensen rykker Jyske Bank om 10 dage for onsket dokumentation, safremt den ikke er modtaget inden,

Jeg skal bede Jyske Bank dokumentere
1. At jeg bar hjemtaget lanetilbudet (mit notat 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr. 

som Nicolai Hansen skriver i mail 19 februar 2010 kl. 10:38 (mit notat 35)
Nicolai skriver : nu bar jeg set pa tallene op pa de lan du bar i dag,
Din lane oversigt; Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6 aktuelt ca. 1,7 % + bidrag 0,8 %

Jeg skal bede Jyske Bank dokumentere
2. At jeg bar omlagt lanet efter hjemtagelsen af lane tilbudet (mit notat 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr, til nyt 

lan
som Casper Dam Olsen skriver i mail 9 januar 2012 kl. 13:18 (mit notat 36)
Casper Dam Olsen skriver (i dit skriv er det vist bilag D)
At det bagvedliggende lan blev sendret til et xl lin mod tidligere cibor6

I forbindelse med min egen efterforskning, er jeg kommet frem til at det vist ikke er belt sandt, hvad jyske Bank oplyser

Jeg kan ikke bevise jeg ikke bar haft lanet som Jyske Bank pastar i mail 19/2 2010, men det er da vist Jyske Bank der 
bar bevisbyrden her.

i -i
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Dcr cr noalc datocr der ikkc stemmer, jeg ved i dag jeg har optaget ct lan, hvilket er eftcr laneiilbudet 6/5 2009 
kr. 4.300.000 (mit nolat 11)

dette lane tilbud er underskrevet 19/5 for at kunne udbetales 6/7 2009 pa konto 5050-1414093 
jeg ved ogsS der er lavet en byggekredit op til dette lan med en rente pa 9.25 %

I forbindelse med min forsatte efterforskning, ud fra det jeg haft til radighed (har jo ikkc kunne fa aktindsigt) har jeg ud 
fra mine oplysninger, og bilag ikke kunne fa endeme til at hsenge sammen, jeg skriver derfor til Nykredit 7 fcbruar 2016 
(mit notat 28) om der har vaeret flere !an som Jyske Bank har fact mig til at fro, ffem til 8/2 2016 hvor Nykredit svare 
delvist med at jeg har det ene lan som jeg betaler af pa nu.

Jeg flk ikke direkte svar pit mit spmrgsmal om jeg har haft flere lan, men det bar vacre en smal sag for Jyske Bank at 
finde bcvis for.

Jeg var som du godt jo ved, ret syg efter 26/11 2009 og ffem til en gang i 2013 efter mine sygdomme, blandt andet 
hjemeblodningen, og depression, det er ogsa derfor jeg ikke har haft chancer for at finde ud af hvad Jyske bank lavede, 
selv om du og banken mener min sag skal have dommen foraeldelse, og Jyske Bank bare nnsker jeg bliver demt til at 
betale for noget jeg ikke har, eller har haft, det er derfor vigtigt for mig at finde ud af sandheden, sa den kan komme 
frcm.

Da jeg intet kan huske, eller har kunne f§ udleveret aktindsigt, finde oplysninger nogle steder pa at jeg har hjemtaget det 
underlasgende l&n som skulle barer sammen med swappen som Nicolai Hansen skriver 19 februar 2010 beder jeg om 
forstaelse for at jeg er altsa nadsaget til at se beviser.

Der er i avrigt fundet en andre forhold som ikke syntes at stemme.

Imadeser dokumentation, for punkt 1 og punkt 2 inden 10 dage.
Hvis Jyske Bank forsat ikke vi] udlever noget til mig. kan det sendes til min ven (nu advokat) Peter Sorensen 
p eter_soerensen@ofir.dk

Opfalgning: sendes til Advokat Thomas Schioldan Sorensen
Dalgas Avenue 42 8100 Arhus

Jeg har bet min advokat i sagen mod Jyske bank rykket for at han skal have indsigt,

Jeg skal venligst opliste det som jeg har bet advokaten rykke for bliver udleveret.
I byggesagen Bybjergvej 43, 3060 Espergaerde,
Haber du vil soger for det bliver udleveret. Det ska! binges i sagen mod Jyske Bank.

1.
KOPI HVEM HAR GODKENDT BYGGEBUPGET som er uden bankens indtamter
Forst jyske Bank og dereftcr i Nykredit, maske kun godkendt i Jyske Bank
Se mail til Nicolai Hansen 22/3 2010 10:33 (kopi af budgettet erpa side 3) med betalinger pa
Se mail fra Casper Dan Olsen 8/7 2009 kl. 17:55 der oplyser at der mangier sma 800.000 kr. i budgettet

2.
Kopi af mails hvor der sparges og efterfalgende rvkkes og Nykredit svar
sporger Casper Dam Olsen om han vil sparger nykredit om de ikke vil nedseette garantien, saledes det passer til 
restgaslden pa lanet, som skyldes
Se mail til Casper Dam Olsen 12 august 2011 kl 10:48 (note43)
Se mail til Casper Dam Olsen 3/2 2012 8:51 her rykker jeg (note71)
Casper ma efterfalgende havet rykket Nykredit for svar og faet nej,

0nsker at se bevis for Casper rent faktisk har forsagt at f& garantien nedsat, i det Jyske bank har fordelen pa at fastholde 
garantien pi 4.300,000 kr. og vente over 171 dage med at fa garantien nedsat

2
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3.
Har jyske Bank oplyst Nykredit at mit lan skulle vaere et swap lan, og hvomar bar de skrevet del til nykredil 
Bedes dokumenteret, idet Nykredit tydeligvis har fundet ud af det i forbindelse med offentlige regnskaber

4.
Bed Jyske Bank sende kopi af den samtale 15/7 2008 det handlede kun om rente pa lanetilbudet
Det star oplyst som at der har vseret afholdt et telefonmnde 15/7 2008, SWAP wOl5776999 til lanetilbudet af 20/5 2008
som pastas at vaere hjemtaget,
der er intet andet talt om i forbindelse med at Jyske Bank uopfordret ringe til undertegnet for at fastlase renten til lane 
tilbudet.

5.
Bed banken fremsende, kopi at der er lavet ny aftale pa renteswap pa det andet lan j eg hjemtog
Jyske Bank har lukket aftalen af 15/7 2008 w015776999 ved at 16/7 2008 fremsende wol5776 er lukket 30/12 2008

Jyske Bank har brugt en aftale som skulle horc til det underltegende pastaet lan 
kun Tilbudet kan Andes 20/5 2008 pa 4.328.000 kr.

Bedes dokumenteres hvomar der er lavet en ny aftale om renteswap w015785 som er lavet 16/7 2008 til det lanetilbud 
af 20/5 2008

Der er intet sted underskrevet noget lanehjemtagelse pi 4.328.000 kr,
Der er intet sted aftalt swap aftale af 16/7 2008 W015785 til det underltegende lan

Venligst dokumenter et made eller telefonsamtale eller andet sted dette dokument w015785 skulle vasre aftalt.

Punkt 1 - 5 kan med fordel sendes i kopi til Peter Sarensen ogsi, idet han har med en del af sagen at gore.

PS til din orientering stemmer dit regnestykke ikke i brevet 1/2 2016
Bruger man din regneformel side 2 bliver resultatet 9.156.462,50 kr, jeg har aldrig bctalt over 9 millioner i renter ©

Det regne stykke jeg bruger for at regne rente ud pa swap mit brev 6/1 2012 godkender Casper Dam Olsen rent faktisk i 
mail Bilag D 9/1 2012 undskyld at jeg har svsert ved at kontrollere.

Mvh

Carsten Storbjerg 

Savej 5
3100 Hombsek
Carsten. storbiei'purigmail.com 
40333400

og kopi til

Peter Sorensen

Lindevangsvej 33 
2950 Vedbask 
peter soereDSen@ofir.dk 
30366055
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10/12/2018 Gmail - Kopi bbt Fwd: brev rykker for oplysning omkring et pSst&et hjemtaget ISn og indsigt punkt 1- 5 (det er ikke nadvendigt med f...

i i«.

: r

B I LAG TOO

LUNDGRENS

Carsten Storbjerg <carsten,storbjerg@gmail.com>

Kopi bbt Fwd: brev rykker for oplysning omkring et pastaet hjemtaget Ian og indsigt 

punkt 1-5 (det er ikke nodvendigt med fuld akt indsigt

Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com> 21. april 2016 kl. 10.14
Til: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>
Cc: peter_soerensen@ofir.dk 

Bcc: carsten.storbjerg@gmail.com

Kopi til Birgit

Hej Birgit Jyske bank 21/4

Du ved om noget hvor meget jeg bar kaempet for at f£ Sbenhed omkring hvad der er forg^et i jyske bank, vil godt have du 
f&r kopi, af det som Peter Sorensen beder jyske bank dokumentere,

giver det anledning til sporgsm^l s£ vil jeg heist have du formidler og ikke Morten gade

da han i sagen der blev anlagt ved ankenaevnet tilbageholdte

Oplysninger der kunne vise jeg ikke har hjemtaget det underlaegende Ian som horte til swappen 
(Det er jeg nu ret sikker pa)

Det handler forst og fremmest om aerlighed.

Har jyske bank loget over for mig. da jeg blev oplyst under min sygdom. at jeg har hjemtaget et Ian i Nykredit,

det er jo svsert at huske nar man har en hjerne blodning og ikke ved hvad der var op og ned, jeg stolede dengang p£ jyske

bank, troede de ville mig det bedste.

derfor skal jeg bede banken dokumenterer dette l&n blev hjemtaget.

Og alt som punk 1 til 5

det som llgger af dokumenter og samtaler mellem jyske og Nykredit I disse 5 sporgsmSI.

Til den aktindsigt jeg har efterlyst i 3 dr skrev Morten Gade
At jeg matte fd oplysninger gennem advokat, da det blev mig naegtet endelige af ham i svar, hvor jeg bad om 

salgsfuldmagter retur.

jeg syntes at der er oplysninger som ikke stemmer, og graver stadig efter sandheden, som jeg vil have frem ndr jeg skriver 

pa min bog, gennemgar jeg materialet jeg har, og kunne regne ud.

Peter Sorensen sendte dette her breve i gdr til 

jyske bank
advokat Morten Ulrik Gade 

bede Jyske Bank dokumentere

1. At ieg har hjemtaget Idnetilbudet
(mit bVag 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr.

som Nicolai Hansen skriver I mall 19 februar 2010 kl. 10:38 (mit bilag 35)
Nicolai skriver: nu har jeg set pd tallene og pd de Idn du har i dag.

Din lane oversigt: Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6 aktuelt ca. 1,7 % + bidrag 0,8 %

2. At jeg har cmlagt Idnet, efter hjemtagelsen af lane tilbudet (mit bilag 31) fra 20/5 2008 kr. 4.328.000 kr. til nyt Idn 
som Casper Dam Olsen skriver! mail 9januar2012 kl. 13:18 (mit bilag 36)

Casper Dam Olsen skriver (bilag D)

At det bagvedliggende Idn blev aendret til et f1 Idn mod tidligere cibor6

I forbindelse med min egen efterforskning, er jeg kommet frem til at det vist ikke er helt sandt, hvad jyske Bank har oplyst, 

hvorfor jeg oplyste min advokat hvad jeg har fundet ud af i februar.

For pdske bad jeg ham horer om hanken var interesseret i et foriig, inden min ven Peter Sorensen ville sende den politi 
anmeldelse, der var lavet og la klar.

Det anskede banken tydeligvis ikke, banken har jo ogsd hele vejen fastholdt sit standpunkt at ikke havet lavet noget forkert, 

hver gang jeg har bet banken rette sine fejl og gore mig skade los,

https://maiLgoogle.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&pemimsgid=msg4%3A15322Q6979482739756&simpl=msg-f%3A1532206... 1/3
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Vi lever i et retssamfund og selv om jeg er den mindste vil jeg geme have sandheden frem.

Jeg kan ikke bevise jeg ikke har haft lanet som Jyske Bank pSstar i mail 19/2 2010,

men det er Jyske Bank der har bevisbyrden. Og skal bevise jeg har hjemtaget l&net som jyske bank hasvder jeg har.

jeg ved 100 % jeg hjemtog et andet lin, pa 4.300.000 2009 :-) og tror jyske bank ikke siger sandheden i de mails. 2010 og 
2012
Jeg er ret sikker pS der ikke er hjemtaget noget ISn kr 4.328.000

Men hvis det ikke er et bedrag

vaere en smal sag for jyske bank 

at fremlaegge kopier af punkt 1 og 2 everst i brevet

Ekstra nederst i brevet 

Punk 1 -5

0nsker alle oplysninger breve mail der omhandler disse punkter

Det skal bruges i sagen,

Samt kan under stette anmeldelsen.

hvis materialet ikke udlevers skal det have procesoelt skadelig virkning over for jyske bank i den anlagte sag.

Jeg er helt klar over jyske bank sigter efter at fS sagen afvist og forasldet,! Er det ikke det man altid ger hvis man har iavet 

noget forkert!

Jeg har vaeret syg og har forst sent kunne opdage jeg er dirlig r^dgivet eller bedraget, og mener ikke jeg kunne opdage 
noget far, idet jyske Bank har tilbage holdt oplysninger der kunne gavne min sag og kunne opdage hvad der skete tidligere.

Jyske bank er selfolgelig altid velkommen til at fremsende mig et forliges forslag hvis banken aendre mening om at have 

Iavet noget gait.

Mit tab er delvis oplyst i anmeldelsen.

Jeg har takket nej tak til at holde et forliges mode med min advokat

Da jeg taenker det kun har et formal at skulle underskrive en aftale om at jeg har et Swap Ian til det underlacgende ISn som 

jeg ikke har hjemtaget.

Og at banken ikke vil betale renter af mine tab

Og at banken ikke vil betale fuld erstatning af mine tab.

Jeg tror ikke jeg er enig med banken i den sag, sa er nok at spille min tid. Og penge tii advokat

Jeg er ikke laenger vaek en en opringning, og ser heist at kunne lukke sagen og tjene penge i min foretning, frem tor at skulle 

taenke pa dette Swap bedrag jeg er fort ud i.

Jeg er bare s& sikker i min sag at jeg selv vaelger at gS i dybden,
ikke engang min advokat har set hvad jeg har fundet ud af, hvilket kun kan betyde det er yderst godt Iavet.

Jeg tror jeg har en rigtig god historie at fortaelle, og tror bestemt ikke p3 jeg taber mod jyske bank i den sag. Selv om banken 

har de bedste advokater og meget sikker pS jeg bliver den lille David.

s& er jeg heller ikke sa dum til at finde forhold jeg har undersogt naermer, tror p£ det har lykkes mig at lefte bevisbyrden i at 

jeg er blevet bedraget, men den del ligger ved politiet nu, da jyske bank ikke ville give indrommelser.

Har du set mit regnskab, hvor meget skal jeg tjaere for at blive en god kunde igen, jeg er jo sidst oplyst at nu var jeg en dSrlig 
kunde, jeg har skrevet pa mail at jeg vil vsere en god kunde og hvad der skal til, dette fik jeg heller ikke svar pa :-)

Du kan se jeg godt kan tjaere penge selv om banken hartaget for sig i uberettet renter,

Mit resultat kunne uden problem gores bedre i regnskabet, men har ikke behov for at vise det, det er vel ogs& godt nok

Husk det er altid mig privat banken radgiver for banken kender mig.
Og ikke komme med at i har r&dgivet firmaet fordi der ikke er samme forbruger beskyttelse 

Det handler om personlig tillid.

Der mangier ogsS de 1.300.000 fra salg af grunden, i regnskabet som peivirker egenkapital til plus, de er betalt december 

og derfor ikke med.

Den grund som banken ogsi naegter at jeg blev tvunget til at saelge, jeg skal gore som banken beder mig om.

Dette er ogsa et forhold at man tvinger mig til at nedbrin.ge et !Sn i Nykredit for samtids at krseve Swap renter af det 

nedbragte, jeg taber penge igen og jyske bank fSr ogsci her en uberettet vinding

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&vlew=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1532206979482739756&simpl=msg-f%3A1532206... 2/3
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Nykredit er polit anmeldt I samme sag, det er nemmest nar sagen har de samme bilags nummer.

Du enskes god bededags ferie

Jeg skal lige over til Peter S0rensen og tale om jyske bank.

Mvh Carsten 

Sendt fra min iPhone 

Start pa videresendt besked:

Fra: peter_soerensen@ofir.dk 
Dato: 20. apr. 2016 16.21.24 CEST 

Til: mug@jyskebank.dk

Cc: Carsten.Storbjerg@gmail.com, peter_soerensen@ofir.dk, rlj@rodstenen.dk
Emne: Vs: brev rykker for oplysning omkring et pdstdet hjemtaget l&n og indsigt punkt 1- 5 (det er ikke 

nodvendigt med fuid akt indsigt

Til Jyske Bank.

Att.: Advokat Morten Ulrik Gade.

Vedlagt fremsendes brev af 20-04-2016 fra Carsten Storbjerg Skaarup.

Med venlig hilsen,

Advokat Peter Sorensen 

Lindevangsvej 33 

2950 Vedbsek 

Tlf: 30 36 60 55 

Cvr: 32222153

brev til jyske bank morten ulrik gade 20 04 2016 rykker for dokumentation.doc
48K
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Side 1. af 7.

Jyske Bank 24/4 2016
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg

Birgit Thuesen bbt@jyskebank.dk

Bedrageri anmeldelsen opdateres 
Skai bruges mod NYKREDIT

Hej Birgit

jeg vil bede dig laese dette her, og du er velkommen til at ringe mig op, bar jeg hjemtaget det 
Icln i Nykredit som Jyske bank p3st3r, s3 undskylder jeg det bedste jeg kan.

MEN HAR JEG IKKE HARFT HJEMTAGET DET LAN, s£ jeg gerne blive lidt gnaven, holder lige 
pause med min bog, vil gerne have det belt p<i plads, ogs3 for den historic der ligger til Pressen.

1 forbindelse at jeg ikke mener at have hjemtaget, det underlaegende I3n til en swap,
Og bare venter p& at modtage bevis p3 jeg har hjemtaget pS stAet I3n. og swap af 16/7 2008

L3net som er i henhold til Idnetilbudet
(bilag 31) af 20/5 2008 tilbud om p£ forhSndslSn.

Nykredit Cibor6 i eiendommen Bvbierqvei 43. 3060 Esperaaerde.

Mit fokus er rykket lidt mod Nykredit, og deres andel i hvad jeg mener, er bedrageri eller 
medvirken til dette, for at rette min anklage til, mod Nykredit i en kommen erstatnings sag, 

har jeg indskrevet:

Jyske Bank Birgit Thuesen har sendt mail til Nykredit ispr@nvkredit.dk 20 august 2013, 
hvor Jyske bank skriver til Nykredit og giver Jesper Lundberg oplysning at om at det er 
Helsingor Kommune / Jeppe Buhl Rasmussen, oplysning at kober af Bybjergvej 45 skal 
afregnes til provenuet til Nykredit for at betale panthaver p3 I3net 134471401 Bybjergvej 43.

I det ieq ikke har set en kooi af den fremsendte mail, lea onsker at vide om der er aendrinqer.

N<iir Nykredit og Jyske Bank har hemmeligheder, omkring mig og mit I3n og pSstdet iSn, er det 
jo virkelig svaert at komme til bunds i sagen, jeg har forsogt flere gange at f^r indsigt, og har 

ikke for fclet et klart svar, men i stedet undvigende svar, p3 det som er besvaret.

Har brug for Sbenhed.
Nu laeser jeg at Nykredit syntes at have forretnings hemmeligheder med Jyske Bank, hvilket 
ikke stemmer overens med at du har oplyst, at der ikke er indgSet nogen aftale imellem 

Nykredit og Jyske Bank.

Giver Jyske Bank ikke de oplysninger til min advokat (ved Thomas Schioldan Sdrensen) 

hvad han har bet om, en gang efter 11/2 2016 
Aktindsigt som jeg har opdateret i en mail til dig 21/4 
og Morten Ulrik Gade 20/4 via Peter Sorensen,

Jeg har brug for at dokumenter modtaaes senest 3/5 2016 p3 min mail 
Jeg skal opdatere politi anmeldelsen, mod bSde mod Jyske Bank og Nykredit.

"7-
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Modtager jeg intet, mS jeg nojes med at aflever det, jeg kan dokumenter, uden aktindsigt. 
og henvise til, at jeg forsat holdes i den vildfarelse jeg er blevet bragt i.

I en erstatnings sag om det er mod Nykredit eller Jyske Bank
vil jeg haevde at dette skal have processuel skadevirkning overfor Jyske bank at banken 
tilbageholder oplysninger der kan gavne mine sager.

lige som, hvis jeg kan dokumenter at Jyske Bank p3 nogle mSde bar lojet over for mig, 
bedraget mig eller nogle mdde bar ladet mig i en tro, jyske bank viste ikke passede, 
skal dette ligeledes en processuel skadevirkning, i hvilket som heist erstatningssag som jeg 
mStte rejse som fplge af sagerne.

Jeg kan i sagen ikke henvise til andre sager eller domme, da jeg ikke har, kunne finde et 
fortilfaelde i en lignende sag, jeg mener dog klart at bevis byrden, med eller uden flere bilag.

SSfremt mine pSstande ikke passer bedes Jyske Bank dokumenter dette, ved fremsendelse af 

onskede bilag.

Der skal ske til Advokat Peter Sorensen
Som p3 mine vegne har anmeldt Jyske Bank for bedrageri mm.

Meget gerne med kopi pi mail til Undertegnet Carsten Storbjerg, uanset om MUG har naegtet at 

udlever noget, til mig som kan gavne mig sag.

Jeg bliver formentlig ogsi er nodsaget til at stsevne Nykredit Bank,
da jeg i forbindelse med at jeg mener mig bedraget, syntes der er storer sammenhaeng, hvor 

Nykredit daekker over Jyske Bank.
Samt at Nykredit ligeledes ogsi som ved Jyske banks tilfaelde, syntes at have overtridt 

straffeloven, pi flere punkter.

Miske bruger Nykredit bruger samme fremgangs mide som Jyske Bank, ved ikke at besvare 
henvendelser, sigte efter foraeldelse, jeg kan i ovrigt oplyse at sifremt Jyske Bank har lojet 

over for mig, ja si er Jyske bank ikke den eneste,
Der er samlet bevis for at ogsi Nykredit har lojet, over for mig.

(jeg formoder kun kraftigt jyske Bank har lojet i det jeg inu ikke har set bevis pi hjemtagelse 

af linet 4.328.000 og en omlaegning efterfolgende)
kan jyske bank ikke finde underskraevet hjemtagelse, kan banken se efter en konto hvor at 

pengene fra linet pi de 4.328.000 er indsat.

Sagerne Jyske Bank og Nykredit haenger sammen, er at jeg er kommet i et afhaengigheds 

forhold grundet swappen
Som i ovrigt efter min bedste overbevisning slet ikke findes, men det haevder jyske bank.
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OPDATER HVAD JYSKE PANK OPLYSTE OM SWAP til et underlaegende iSn. 

Jeg har intet fSet udleveret i jyske bank dm hvad swap er.

Bilag 156.
Side 3. af 7.

Nicolai Hansen fortaeller mig at Swap er bedre end ami iSn 
Nicolai Hansen fortaeller mit at swap er billiger en ami I3n 
Nicolai Hansen fortaeller intet om at swap starter i minus,
Nicolai Hansen fortaeller da jeg opdager den er i minus at det ikke betyder noget 
Nicolai Hansen fortaeller intet om at den negative siden som jeg har folt p3 min okonomi,
Nicolai Hansen oplyst at hvis den gik i minus skulle der bare drejes p£ nogle knapper, s3 
slukkede lyset igen
Nicolai oplyste at jeg kunne saelge ejendommen med et swap I3n og det ik ville have betydning. 
Jyske Bank har tilbage holdt oplysninger
Nikolai Hansen udlever intet om hvad swap er, alt forgSr mundtligt og med tusch p3 tegnebrat

og efter kun vist om swap p3 en stor blok p3 et staffeli som man har tegnet p3, og sidst p3 

tavlen hvor der blev tegnet.

Et andet swap offer har udleveret en kopi af det materiale han har fciet i bans sag. 
det er materiale p3 16 sider, hvor der flere gange st3r omkring hvad swap er

Her vil der blive fremlagt nogle sider fra til sagen, der viser at SWAP haenger sammen med det 

underlaegende I3n.

Eks i dette her materiale side 3 stSr der.
Betingelser og risici p3 det underlaegende I3n aendres ikke.

Pci side 5 stir der.
Med en swap kan man let aendre rente profil p3 det bagved liggende l<ln!

PS side 10 stSr der.
Uafhaengigt af det underliggende iSn

PS side 12 stSr der igen.
Uafhaengigt af det underliggende iSn

PS samme mSde skriver Philip Baruch i svarskrift 10/9 2015 i min anlagte sag mod Jyske Bank 

PS side 5
Underlaegende ISn

PS samme mSde skriver Philip Baruch i svarskrift 10/9 2015 i min anlagte sag mod Jyske Bank 

PS side 6
Han onsker ikke at spekulerer i rente udvikling

Her skriver Philip Baruch han som jeg ogsS forstSr at det er mig personligt, ellers ville det jo 

vaere selskabet.

3-f
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DET UNDERL/EGENDE LAN ER ALDRIG HJEMTAGET, 
og swap aftalen W015785999 er ikke indgSet.

Forelpbiq venter Peter Sorensen oq ieq p3 bevis at.

Jeg bar lavet en aftale, telefonisk eller ved mode at der den 16/7 2008 er lavet en aftale pS den 
bekraeftelse som jeg bar fundet i min papir bunke.

At W01578599 skulle vaere indgSet onsdag 16/7 2008, en aftale til det underlaegende I3n kr. 
4.328.000 efter tilbudet 20/5 2008 dette skulle s3 vaere hjemtaget lige efter eller senest for 
16/7 2008 da det jo ellers ikke er et underlaegende I3n, eller tager jeg fejl.

Jeg ved godt jeg kan vaere pisse irriterende, at jeg ikke bare makker ret som de fleste ville 
gore, men det ligger mig ikke naturligt, hvis jeg mener der er noget der ikke stemmer.

Jeg skal jo nok betale, mine !3n.
Hvis jeg ikke bar taget fejl, haever Jyske bank selv, og op til 4 dage for der stSr i den swap 
aftale der skulle vaere aftalt 16/7 2008 W01578599

(aftalen er ikke indgSet og det underlaegende I3n er ikke hjemtaget)

SEND MIG BEVIS PA LANET 20/5 2008 ER HJEMTAGET 

OG JEG HAR AFTALT SWAP AFTALEN 16/7 2008

Er der underlaegende I3n ikke hjemtaget, er der loftet bevis for flere straffelovs overtraedelser 
som Jyske Bank i forvejen er politianmeldt for, der er derfor ret vigtigt jyske bank fremlaeger 
bevis for I3net som jeg mener Jyske Bank bruger til at lave blandt andet bedrageri.

Jeg beklager virkelig meget, at mener at jeg er blevet bedraget, og jeg bar, mStte g& hele 

sagen efter selv, men jeg syntes bare det var nodvendigt, n&r ikke engang min advokat bar, 
kunne finde ud af det, sS er jeg jo bare glad for jeg ikke dode efter min hjerne blodning, for s3 

ved jeg jo hvad Jyske Bank ville gore, det bar vi i familien talt om.

Jeg er som jeg bar sagt for ikke bange for at sige undskyld hvis jeg tager fejl.

Pci samme m3de ville jeg h3be Jyske Bank offentligt, ville undskylde at have bedraget mig, 

ikke med at sige det var en fejl.

(altsci kun hvis ieq ikke bar hjemtaget iSnet kr. 4.328.000 kr. oq omlaqt efterfolqende)

Men ogsci tilbage betale alle mine udgifter, jeg mStte have haft i forbindelse med alt dette her 

swap bedrageri,
Daekke alle mine tab b3de direkte og indirekte, kompenser mig en faktor for hvad 7 Sr i 
helvede skal vaere vaerd, for at vaere ved at miste alt til Jyske bank og kun grundet Jyske Bank.

Hvorfor startede min undersogelse:
Det ikke virkede rigtig, nSr Jyske Bank ikke svarede henvendelser pS aktindsigt, vil man ikke 

udlevere dette mS der vaere en grund.

4
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Specielt nSr Nisolai Hansen bekraefter 19/2 2010 at jeg bar dette I3n kr. 4.328.000,
jeg ved jeg bar hjemtaget et I3n p3 kr. 4.300.000 som er udbetalt 6/7 2009 s<J mS jeg have
hjemtaget 2 iSn ik ?(jeg kan ikke stave men jeg vil p£st3 jeg kan regne selv om MUG ik er enig)

Casper Dam Olsen skriver 9 januar 2012 at jeg bar lagt Icinet om til det jeg bar i dag, 
altsci det l«in jeg ved jeg bar hjemtaget i 2009 og fSet udbetalt 6/7 2009,

PS en eller anden finurlig mSde, skulle dette iSn kr. 4.328.000 forst vaere hjemtaget et sted 
mellem 20/5 2008 og 19/2 2010 for derefter at blive omlagt mellem 19/2 2010 og 9/1 2012 
jeg mener uanset om banken fastholder iSnet hjemtaget uden at kan dokumenter iSnet er 
udbetalt, at have Ipftet bevisbyrden.

Jyske Banks advokater som eks. Morten Ulrik Gade, der bar haft adgang til alle bilag, i sagen 
328/2013 skriver til ankenaevnet, om bilag D hvilket viser MUG noje bar vaeret inde i alt selv 
log filer, og mS vide hvad der er sandt og hvad der er falsk.

Ved at Morten Gade naegter at give mig aktindsigt mS Jyske bank onske at skjule noget for mig.

svarskriftet 10/9 2015 det viser at der er lavet en tilbundsgSende undersogelse af alle bilag. 
Specialet skriver Jyske Bank i sagen 125004 BS 99-698-2015 benyttet igen bilag D pS side 3 i 
sagens svarskrift, som er en af Jyske Banks Top advokater fra Lund Elmer Sandager

Denne undersogelse er udfort bestyrelse Jyske Banks medlem advokat Philip Baruch 
Philip Baruch og Morten Ulrik Gade har haft alle muligheder for at fortaelle mig at det 
underlaegende iSn pS kr. 4.328.000 aldrig er hjemtaget, hvilket ikke sker.

Rent personligt syntes jeg ikke der stSr ret meget i svarskriftet, ud over en masse henvisninger, 
og at man prover pS alle mulige snedige mSder at slippe ud af sit ansvar for alene dSrlig 
rSdgivning, ved at henholde sig til at man har rSdgivet virksomheden og ikke mig, kun fordi der 

er mindre forbruger beskyttelse, og man kan slippe fra flere ting.

Jeg syntes i Jyske Bank skal se kunder som sammen arbejdes partner, hvor Jyske Bank kan 
leve godt og deres kunder kan lave godt, gennem gensidig og aerlig aftaler, hvor der ikke drejer 

sig om at snyde nogle.

Jeg har ikke noget at henvise til ud over sagens faktiske forhold, hvilket er bilagene.

Som jeg har skrevet for jeg er ikke sur, men det hjaelper mig at skrive, s3 jeg ikke bliver sur og 
mit dansk, skrive faerdigheder bliver bedre samt jeg skriver hurtigere, men en orn bliver jeg 

aldrig til dette.

Jeg hSber at modtage det materiale som jeg har anmodet om.

Er Casper Dam Olsen i familie med Anders Christian Dam siden Jyske bank har ignoreret alle 
henvendelser om brud p3 tavshedspligten, da han fortalte om min gamle revisor okonomiske 
forhold, der er nogle der har spurgt mig, og jeg ved det ikke, politiet er anmodet at bede Finans 
tilsynet rette henvendelse til banken for at bede banken at overholde god skik.

Advokat og bestyrelsesmedlem i Jyske Bank Philip Baruch skriver 10/9 2015 side 9 i svarskrift 
BS 99-698/2015 at det kun er Finans tilsynet der kan pSbyde en virksomheden jyske bank at 
overholde disse regler om god skik, og skriver bekendtgorelsen nr 1222 af 19 oktober 2007 
Og nr 10179 12 oktober 2007 hvilket er noget man er belt bevist om i jyske bank.
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Side 6. af 7.

Kopi af mail som jeg forstSr til det jeg skriver overst. Til mail der skulle vaere sendt til Nykredit

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 24. februar 2016 kl. 16.21
Til: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>
Cc: peter_soerensen@ofir.dk, Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

Hej Birgit Jyske Bank 24/2 2016
Jyske Bank
Silkeborg

Jeg skal venligst bringe min mail af 17 februar i erindring.
og bede dig igen fremsende den kopi af mail du bar sendt til Jeppe Buhl 20/8 2013

Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk> 18/11/2 

015

til mig

Hej Carsten

Til din orientering har jeg her til formiddag haft kontakt til Jeppe Rasmussen fra Helsinger kommune, og jeg har sendt 

en mail til Michael Pedersen fra Nykredit med henblik pa at fa ejendomshandlen afsluttet.

Jeppe Rasmussen meddelte mig, at han ikke har vteret i kontakt med Nykredit, som jeg tidligere har opfordret til, og 

han har fortsat kobesummen staende.

Jeg har endnu ikke hort fra Nykredit.

Jeg vender tilbage nar jeg ved mere.

For god ordens skyld bemaerkes, at Jyske Bank ikke mener at have padraget sig noget ansvar i forbindelse med 

ejendomshandlen og den manglende affegning af provenu, jf. vores brev afl7. november 2015. Yores etablering af 

kontakt til Helsingor Kommune og Nykredit med henblik pa at fa ejendomshandlen afsluttet er i ovrigt sket, uden at vi 

har vaeret forpligtet hertil.

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen

Erhvervsrddgiver

Erhvervsinkasso

6
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Bilag 156.
Side 7. af 7.

Fra: Birgit Buch Thuesen rmailto:bbt(S)ivskebaiik.dk1
Sendt: 20. august 2013 10:56
Til: Jeppe Buhl Rasmussen
Emne: SV: Bybjergvej 45, Espergaerde

Hej Jeppe

Jeg synes, du skal tage kontakt til Nykredit som 1. prioritetspanthaver.

Kontakten hos Nykredit er Jesper Lundberg tlf. 4455 3247 mail ispr@nvkreclit.dk

Er det ok, at jeg vider sender, det materiale du bar sendt til mig?

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen
Erhvervsradgiver
Erhvervsinkasso

From: Jeppe Buhl Rasmussen <jral 1 @helsingor.dk> 

To: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>

Cc:

Date: Tue, 20 Aug 2013 08:58:39 +0000 

Subject: SV: Bybjergvej 45, Espergaerde 

Hej Birgit

Det er naturligvis i orden.

Jeppe Buh! Rasmussen

Juridisk konsulent

Helsingar Kommune

Center for Politik og Organisation

Politisk Service

Stengade 59

3000 I Iclsinger

Tlf.: (49 28) 20 60 

E-inail: iral l @helsingor.dk 

vvww.helsingor.dk

Husk jeg er kun elektriker, sa bar ikke forstand pa det der jura, men prover ihaerdigt at s^tte mig ind 
i ami, sund fornuft, derfor skriver jeg pa dansk.

Vil du g0re saledes jeg selv kan sastte penge ind konto 5050-1513712 der stod at der var en 
trasknings ret pa vist kr. 205.000 er jeg nu blevet sadan en darlig kunde at det ogsa er blevet slettet?

Mvh Carsten Skaarup 
S0vej 5
3100 Hornbaek 
22227713 eller 40333400

-7-

carsten.storbierg@umail.com
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BILAG 104 

LUNDGRENS

JyskeBank 3/5 2016
Juridisk afdeling 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg

Advokat Morten Ulrik Gade.

Orienterings Mail:

Denne mail er kun til orientering, da jeg onsker at du ved hvad jeg fortager mig.

Du skal derfor ikke bruge tid og besvare denne, og ulejlige, mine advokater. 
og jeg beder dig ikke sammenblande sageme, i de 2 sager.

Kaere Morten

Jeg forstar ikke du ikke vil vaere og hjaelpe med at dokumenter.

1. At jeg bar hjemtaget det pastaet lanetilbud kr. 4.328.000 fra Nykredit dateret 20/5 2008 
(bilag 31) som Nicolai Hansen skriver til mig pa (bilag 35) mail 19/2 2010, og som 
bekraefter Casper Dam Olsen skriver pa mail 9/1 2012 (bilag 36) at jeg bar det 
bagvedlaegende lan.

2. At dokumenter at der er lavet en ny aftale (bilag 37) swap aftale 16/7 2008 W015785 pa kr. 
4.328.000 til det underlaegende lan, som naevnt i punkt. 1

Jeg bar bedt om aktindsigt siden 2013 hvilket, du er den forste som svare pa, i dit brev af 17/11 
2015 (bilag 89) hvor du naegter at udlever mig denne.

Du skriver til mig i dit brev 26/4 2016 (bilag 149.109) at der ikke yderlige bemaerkninger og 
henviser til breve som (bilag 89) 17/11 2015

Dertil skal det oplyses, at der netop er nye bemaerkninger, i det der nu er tilfojet en Politi 
anmeldelse, dette er sket grundet jeg mener Jyske Bank med stor sandsynlighed bar udsat 
virksomheden for bedrageri.

Dette (mener jeg) jeg er overvejende sandsynligt Februar 2016.

Det er derfor yderst vigtigt, Jyske bank, tilsender mig en kopi af den underskrevet, lane aftale som 
Banken pastar jeg bar, samt en kopi at udbetalingen. PUNKT 1. & Punkt 2.

1 ^
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Forceldelsen:

Med hensyn til den sag. i ankenscvnct.
Ma jeg blot konstatere at Jyske Bank som altid, sigter eller foraeldelse,

I den sag som er anlagt i Byretten, er det min pastand foraeldelsens fristen ikke engang er starlet, 
efter som jeg ikke pa nuvaerende tidspunkt, ved med sikkerhed om lanet pa de 4,328.000 (bilag 37) 
er hjemtaget, og udbetalt.

Fristen kan tidligst starte nar jeg hliver klar over at lanet ikke er hjemtaget,
(jeg tror ikke pa det er hjemtaget)

Politi anmeldelsen, vil safremt jeg konstater at fuldmagten er blevet misbrugt, til at tinglyse pant i 
min ejendom, uden lanet er hjemtaget Bybjergvej 43. 3060 Espergaerde pa 4.328.000 kr. blive 
tilfojet dette.

Jeg har provet at tilbyde Jyske Bank mange gange at give indrommelser, hver gang er svaret, 
Banken er ikke forpligtet til at hjaelpe, og har intet gait gjort, eller sadan noget.

Politi sagen behandles af Advokat Peter Sorensen.

Den Sag som kores i retten BS 99-698 2015 er sat pa pause,
og vil fa hele Politi anmeldelsen med nar sagen igen startes, safremt Jyske Bank forsat onsker at fa 
mig domt til at betale frem til 2028 pa en ikke indgaet aftale.

Eftersom du ikke vil udlever noget, er Advokat Peter Sorensen blevet bet om at skrive til en i 
banken der maske, vil sende ham de oplysninger Punkt 1. og Punkt 2.

Hvis det drejer sig om at Banken skal have 600 kr. i timen for at lede efter de onskede aftaler, skal 
dette ikke vaere en hindring, jeg skal nok betale.

Advokat Peter Sorensen, vil ligeledes bede Jyske Bank fremsende de originale salgsmagter retur, 
som der er skrevet om, i seneste breve.

Advokat Peter Sorensen onsker at afhente Salgsfuldmagter i Jyske Bank Horsholm.

Henviser til mine ovrige breve.

Jeg vil i forbindelse med brevet henstiile dig ikke at ulejlige mine advokater, 
da det er at paforer mig yderlige udgifter, i forbindelse med sagerne.

Jeg skal beklage meget at, du nok syntes jeg er lidt sma dum, men jeg forsoger faktisk at lose det 
her, og tilbyder igen at Jyske Bank kan kontakte mig direkte safremt, banken vil anerkende, at jeg 
maske alligevel, har ret i lanet kr. 4.328.000 ikke er hjemtaget og udbetalt.

Med Venlig Hilsen 
Elektriker
Carsten Storbjerg Skaarup Sovej 5. 3100 Ilornbcek.

2
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9/12/2318 Gmail - Journal nr 0100-83966-00085-16 Politi anmeldelse Bedrageri mm (der er ikke indgSet nogle aftale og det underleegende ISn ...

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.conn>

Til: kbn@lundelmersandagerdk

Cc: Morten Ulnk Gade <MUG@jyskebank.dk>, pb@Iundelmersandager.dk, peter_soerensen@ofir.dk

25. maj 2016 kl. 12.32

BILAG 81

Til
LUNDGRENS

Jyske Bank / Advokater / Bestyrelse 25/5 2016

I forbindelse med at Lund Elmer Sandager for Jyske Bank
ansker at f& af politi anmeldelsen, kan jeg ikke lade vaere med at taenke.

Politi anmeldelsen er jo belt grundlos, sS hvorfor bruge tid p£ at ville se den.

I det jeg jeg skal henvise til mine mange skriv,

med oprab til Jyske Bank om hjaelp til forstSelse, pS forklaring om Jyske Banks forretnings metoder, om onsker for Sbenhed

og se de bilag banken har lavet.

og Ian der er opiyst hjemtaget. og deretter omlagt.

Har jeg bet om indsigt, siden 2013 hvor jeg opdaget der var noget der var forkert.

Jyske Bank har p& ingen mSde ansket, at give mig akt indsigt.

Jyske Bank har pel ingen made vist, at anske en dialog,

som Morten Ulrik Gade bekraefter 26/4 27/4 og 23/5 for at naevne et par datoer.
Banken har ikke nogle kommentar, til mine breve, og at anmeldelsen er belt grundles.

Jyske Bank ensker ikke at afvise min p^stand, om at jeg ikke har har hjemtaget noget underleegende I3n, ti! nogle swap, som 

Jyske bank bar bildt mig ind.

Har Skrevet til jeres Dirktor Anders Christian Dam og opiyst ham at Jyske Bank jo bare kunne tage et gebyr pS 250.000 kr. 

bare for at dokumenter 2 p&stande i min anklage.

Har skrevet dem s£ mange gange, sa i ved om hvad.

Dirktor Anders Christian Dam, lader Morten Ulrik Gade besvare, mine breve, selv om ban som Dirktor, bor vide at Morten 

er politianmeldt for medvirken, til at kunne fortssette, det anmeldte bedrageri.

Anders Christian Dam,/ bestyrelsen skal have besked, at banken er anmeldt / anklaget for bedrageri af mig. og at bedrageriet 

bliver forsat.selv efter banken er opiyst om det.

JEG HAR IKKE HJEMTAGET NOGET UNDER UEGGENDE LAN kr. 4.328.000 i Nykredit 

tilbudet er 20/5 2008

JEG HAR IKKE LAVET AFTALE om W015785999 15/7 2008

Denne her er lavet 16/7 2008 af ivske bank selv. uden noqen form for, samtale eller p& anden made at have feet 

en accent

Jeg har derimod godkendt W015776999 15/7 2008 rente l&st tilbudet den dag hvor Jyske Bank rlngede mig op om jeg 

ikke ville fastldse renten i Idne tilbudet.
Jeo Mr tilsendt en aftale 15/7 2008

Jeg har skrevet til Jyske bank mange gange, at jeg ikke onskede at forer sagen i retten,
jeg har tilbudt at sagen kunne forliges, og tiibudt at kunne undfade at lade Jyske Bank politi anmelde, hvis jyske bank 

var interesseret. dette var Jyske Bank jo ikke, hvilket stemmer godt overens med brevet 26/4 2016 at anmeldelsen er heft 

grundles.

Philip Baruch og Morten Ulrik Gade er blevet anmeldt for at tilbageholde beviser i sagen, swedes bedrageriet kunne fortsaette, 

er vei ogsa helt grundlos.

Jyske Bank tilbageholder stadig den dokumention, for l£nets hjemtagelse, 
og udbetaling af !&nct, samt lader faktucllc oplysningcr forsvinde,
som hvilket rente swap blev aftalt 15/7 og sendt 15/7 2008 swappen til det underlaegende l&ne tilbud af 20/5 2008

Jyske Bank har valgt hvordan de ensker at skabe overskud, hvilket er blevet et tab for mig.

https://mail.google.com/Fnail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1535296010076580242&simpl=msg-f%3A15352960... 1/2
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Selv om Jyske Bank ved at banken er anmeldt for bedrageri, og ogs3 hvorfor.

Si er Jyskes Banks eneste svar, 26/4 2016 at banken betrakter anmeldelsen som belt grundlos.

Fordi ingen bar 0nsket at femvise, den dokumention pi at linet 4.328.000 20/5 2008 er hjemtaget, og udbetalt, Samt den 
swap aftale til lanet 16/7 2008 skulle vaere aftalt.

Nar anmeldelsen er belt grundles, og Jyske bank ingen bemaerkninger bar til sagen, eller at ville besvare, mine spergsmal. 

Er anmeldelsen, si reelt ikke belt ligegyldig, eller ubetydelig,

Nir Morten Ulrik Gade igen 23/5 2016 skriver, at Jyske Bank ikke bar yderligere bemaerkninger. 
er det si ikke fordi Jyske bank, ikke ensker at give indrammelser, men bare ansker sagen fart i retten. som er 

bankens fortrukket sted at modes, med alle bankens stjerne advokater, ja dem kan jeg ikke bogligt hamle op med, men jeg 

holder pa min ret.

Der er lavet et skriv om en del af anklagen klar, som i kan se, med bilag, 
altsa hvis det bar interesse,

for jeg syntes ikke i skal se den, for si at sige at i ikke bar nogle bemaerkninger.

Hvis Jyske Bank er interesseret i at se, det jeg bar stykket sammen, si skal i bare skrive pi min mail, og vi kan aftale at 

gennemgi det.

Jyske Bank kan ogsi bare vaslge at lade sagen kere ved domstoien, 
hvis det er det banken ensker, og dette er bankens valg.

Jeg er bare blevet lidt sur nu, nir jeg kan konstatere at i fortsaetter bedrageriet, hvilket jeg hiber pi forstielses for.

0nsker banken at tale med mig er banken velkommen, jeg er ikke afvisende for at tale med en i banken.

Jeg tilbyder Jyske Bank at vise det jeg bar sat sammen siledes, 

si jeg kan forkiare banken.

hvad jeg bar kunne finde ud af, belt uden hjaelp fra banken i forbindelse med min efterforskning.

Jeg kan tilbyde at modes med min Bankridgiver som jeg bar nu, si forkiare og viser jeg gerne hav jag bar fundet frem t'l. 

Jeg er altsa bare et ibent menneske, jeg bar aldrig lojet i banken eller for banken.

0nsker Jyske Bank pi nogle made at modes med mig, si er banken velkommen

Mvh Carsten Storbjerg 

Sovej 5. 3100 

22227713 40333400

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1535296010076580242&simpl=msg-f%3A15352960... 2/2
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Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@grnail.com>

Tii: kbn@luncfelmersandager.dk

Cc: Morten ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, pb@lundelmersandager.dk, peter_soerensen@ofir.dk

25. maj 2016 kl. 20.00

BILAG 82 

LUNDGRENS

Til direktionen Jyske bank

Hej

Fandt denne her her, et lille pift fra Politianmeidelsen, maske det er nok. 
i forlaengelse af mail tidliger i dag.

. ^3 5, E.
bilag 60 W015776 Rente swap til tilbud bilag 31.4.328.000 15/7 2008 W015776999 lavet efter moffidgt 

2008
bilag 59. W015776 Rente swap til tilbud bilag 31.4.328.000 16//7 2008 W015776998 lukkes

get opringning 15/7

bilag 37. W015785 Rente swap ti! tilbud biiag 31.4.328.000 16/7 2008 W015785999 denne laver Jyske Bank, uden nogle

1.
form for aftale eller accept, eller kontakt.

bilag 31. Lkne tilbud 20/5 2008 4.328.000 Nykredit 
bilag 11. Uine tilbud 6/5 2009 4.300.000 Nykredit Dette Ian hjemtages

bilag 35, mail, fra Jyske Bank Nicolai med Idne oplysninger. 19/2 2010 oplyser, om hjemtaget ten bilag 31. 
bilag 36. mail, fra Jyske Bank Casperdam Olsen oplyser 9/1 2012 at det bagved laegende ten er sendret, fra et X1 mener 

vel F1

bilag 28, mail til Nykredit 7/2 2016 til Nykredit om jeg har haft andre ten for, det som jeg har faet udbetalt 6/7 2009 p& 

4.300.000
bilag 29, mail fra Nykredit 8/2 2016 Nykredit oplyser at jeg kun har har det ene ten, som jeg har nu 4,300.000 kr

Det er derfor jeg ensker at te dokumentation, selv om jeg har haft hjerne blodning, prever jeg at te styr pa om jeg er 

bcdragct oiler ikke

Venligst Carsten

[Citeret tekst er skjult]

OMKRING BILAG 37.doc

32K

https://mail,google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1535296010076580242&simpl-msg-f%3A15352960... 1/1
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"IOMWRiNC BILAG 37. 
at Jyske Sank at dokumentere.
CS / Storbjerg Erhverv skulle have talt med JB enten telefonisk eller pa skrift at 
bilag 37 16/7 2008 er aftalt.

CS bestrider at JB bar kontaktet CS efter 15/7 2008 for en ny rentefastsaettelse aftale til 
underlasgende lanetilbud bilag 31.20/5 2008 (aldrig hjemtaget selv om JB pastar dette bilag 35)

CS er telefonisk blevet kontaktet bilag 60 15/7 2008 omkring rente fastsaettelse til underlaeggende 
lanetilbud bilag 31. 20/5 2008

CS bestrider at JB har ringet eller afholdt nogle form for mode i forbindelse med en ny aftale 
omkring bilag 37, JB har blot fremsendt bilag 37, uden forhand at indga en aftale med CS.

OMKRING BILAG 31. ^ \/
at Jyske Bank dokumentere.
CS / Storbjerg Erhverv skulle have hjemtaget lanct bilag 31. som NH skriver i bilag 35 at CS hari 
lane oversigt. >32_

CS bestrider at have hjemtaget lanet bilag 31. som er det underlasgende lan til bilag 60, og 
efterfolgende det bilag 37, ^

Der ikke er indgaet en ny aftale i forbindelse med at aftale bilag 60 15/7 2008 er lukket bilag 59 
er lukket ved bilag 59 16/7 2008 aftale om rente fastsaettelse til lanetilbud bilag 31. 20/5 2008

OMKRING BILAG 36. ll^

at Jyske Bank dokumentere.
at CS / Storbjerg Erhverv skulle have hjemtaget lanet bilag 31, for derefter at omlaegge lanet til 
bilag 11, som CDO i bilag 36. pastar

CS / Storbjerg Erhverv bestrider at skulle have hjemtaget lanet bilag 31. for derefter at omlaegge 
lanet, til bilag 11 som CDO i bilag 36, pastar.

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

En gevinst der har pafort CS et betydeligt bade teoretisk og faktisk tab. for at bruge de ord 
Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch i bilag 70. side 35 overst bruger.

Tabet overstiger den gevinst Jyske Bank har faet, ved at fa CS i en vildfarelse, som er 

blevet udnyttet af Jyske Bank.
CS og hans familie har lidt store personlige tab ved under konstant prses at skulle afgive 
mere og mere til Jyske Bank som salgs fuldmagter bilag 125, CS har vaeret syg efter 
hjerneblpdning med mere siden 26/11 2009 og omkring frem til 2013 CS har derfor ikke 
tidligere vaeret stand til at kunne gennemskue den vildfarelse han var sat i,
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Dette underst0ttes ved at selv

Advokat Soren Nav, som fik sagen der er anmeldt i 328/2013 Pengeinstitutankensevnet,

Advokat Thomas Schioldan Sorensen, som har staevnet Banken Sag BS 99-698/2015

Advokat Peter Sorensen, der har vejledt og stotte CS gennem hans Sygdom,
samt deltaget i nogle moder i Jyske Bank saledes Peter ville kunne huske for CS i det CS

hukommelse dengang, var ret darlig, og i ovrigt var syg ogsa grundet en depression.

Hverken 3 Advokater elter CS selv har kunne gennemskue, hvilket bedrag jyske bank har 
udsat ham for, for ved bilag 28, 29 hvor CS selv syntes det ikke kan passe med datoerne.

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

En Vildfarelse som Jyske Bank prover at udnytte frem til ar. 2028 
Ved at benytte en aftale der aldrig er indgaet, uanset hvor mange and re fejl og tilbage 
holdte oplysninger der ellers er i aftalen bilag 37. safremt en var indgaet og det 
underlaegende Ian bilag 31 var hjemtaget.

Safremt dette lane tilbud bilag 31. var hjemtaget og indgaet med bilag 37. 
hvilken Jyske Bank er staevnet for i sagen, findes der stadig flere forhold.

BS 99-698/2015, CS har forst kunne opdage at Jyske Bank hat loget i Biiag 3b og 36 
Ved henvendelse til NK bilag 28 og bilag 29, februar 2016 at vaere blevet bedraget.

2
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 Til Københavns Politi                                                                                                 Bilag 209.                            
  Københavns Hovedbanegård 

  Banegårdspladsen 7. 

  1570 København V                                                                                                     28/6 2016 

 

 

   Anmeldelse                                                                        Journal nr. 0100-83966-00085-16  

                                                                                               Anmeldelse af Jyske Bank A/S  

                                                                                               Casper Dam Olsen (Jyske Bank) 

                                                                                               Nicolai Hansen (Jyske Bank) 

 

Hermed tilføres nye oplysninger / nye forhold til anmeldelsen af 23 marts 2016 

 

Der skal venligst tilføjes nyt forhold til anmeldelsen. 

forhold 15-17 og dokumentation tidslinie.  

 

15. Misbrug af fuldmagts forhold. 

For mandatsvig § 280 Jyske Bank har brugt lånet 4.328.000 som det var hjemtaget.  

                                                                                                            

Jyske Bank bekræfter 31/5 2016 ved bilag 149.134  

at lånet 4.328.000 til fuldmagten ikke er hjemtaget. 

 

Fuldmagt bilag 149.102 i forbindelsen med der ønskes tilbud på et påforhåndslån. 4.328.000 kr. 

Efter en eventuel godkendelse, kunne lånet derefter hjemtages.  

 

Dette lånetilbud kr. 4.328.000 er aldrig blevet hjemtaget.  

Jyske Bank har til 30/5 2016 nægtet at bevise lånet som hjemtaget og udbetalt,  

 

Jyske Bank bekræfter 31/5 2016 i mail til Advokat Thomas Schioldan at lånet ikke er hjemtaget.  

 

Der er efterfølgende nyt tilbud tilføget på fuldmagten, 149.102 påført tilbudet på kr. 4.300.000  

bilag 123, til andet lånetilbud, bilag 11, 6/5 2009 hvilket efterfølgende blev valgt at hjemtaget,  

se bilag 38, udbetalt bilag 39. 

 

Dette bekræfter Jyske bank i brevet dateret 31/5 2016 bilag 149.134. 

 

Forløbet. 

Der modtages tilbud 1 bilag 31, 20/5 2008 til et lån kr. 4.328.000 kr. dette lånetilbud  

Hjemtages ikke.  

 

Der modtages tilbud 2 bilag 11, 6/5 2008 til et lån kr. 4.300.000 kr.  

I den forbindelse retter Jyske bank efterfølgende i fuldmagten bilag, bilag 149.102 til bilag 123 

 

Lånetilbudet bilag 11 vælges efterfølgende, hjemtages og udbetales 6/7 2009 bilag 39.  

 

Jyske Bank har misbrugt fuldmagten bilag 149.102, i forbindelse med lånetilbudet bilag 31, til at 

lade lånetilbudet 4.328.000 kr. tinglyse 16/4 2009 bilag 149.116, uden lånet er hjemtaget. 
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Jyske Bank hæver af betroet midler til tinglysnings gebyr 15/4 2009 og låneformidling Nykredit 

16/4 2009 bilag 112 som er anmeldt i forhold 4 og 5  

 

Jyske bank lader Carsten (v/storbjerg erhverv aps) i troen om at han har lånt 4.328.000 gennem 

Jyske Bank, som banken skriver i bilag 35, til Forurettet, der er syg efter hjerneblødning, dette 

forhold udnytter banken, til at bruge det som et falske lån, (er bekræftet 31/5 2016) som et 

underlægende lån, for en Swap rentefastsættelse til lånetilbudet, på samme beløb kr. 4.328.000. 

 

Det er nødvendigt med et underlæggende lån, for en Swap / rentebytte aftale,  

hvilket også tydeligt står i eksempelvis bilag 40, 55, 68, 149.105 side 1 til 4  

 

Jyske Bank bruger denne falske aftale som at lånet 4.328.000 er hjemtaget, til den swapaftale Jyske 

bank selv har lavet 16/7 2008, for at kunne hæver renter på Carstens (firmaet) konto løbende. 

 

Det er først efter sine sygdomme, omkring 2013, forurettet begynder at opdage det er noget galt, 

Jyske Bank ønsker ikke give aktindsigt eller oplysninger der efterspørges. 

 

Banken fastholder, at forurettet har hjemtaget lånet, kr. 4.328.000 bilag 31,  

ved at swappen 2/6 2016 stadig opretholdes, som en gæld til Jyske Bank. -1.141.608,49  

Realisationskonto 5050-2801181.  

 

(det er nu bekræftet far Jyske Bank at lånetilbudet aldrig er hjemtaget bilag 149.134 31/5 2016)  

 

Nykredit har 6/5 2009 har aflyst den af Jyske Banks tinglyste lån 4.328.000 kr. 

som EJ benyttet bilag 149.116.  

 

Der er sendt mail til Jyske Bank, ledelsen, direktøren 25/5 2016 bilag 149.117 for at være helt 

sikker på at ledelsen, er blevet oplyst om bedrageri anmeldelsen, og at ledelsen er ansvarlig for at 

banken fortsætter med at fastholde swappen, selv om det underlæggende lån bilag 31, ikke er 

hjemtaget, hvilket Jyske Bank bekræfter 31/5 2016  

 

På alle henvendelser omkring ønsket dokumentation om  

Lånet kr. 4.328.000 har været hjemtaget og derefter omlagt./eller om lånet ikke er hjemtaget. 

 

Og at der skulle være lavet en ny swap aftale bilag, 37 til det hjemtaget lån 4.328.000 kr. 

Er svaret fra Jyske Bank hver gang, Banken har ingen bemærkninger.    

 

Jyske Bank er løbende blevet orienteret at der ikke fandtes noget lån, bilag 31, det eneste Jyske 

Bank vil udtale, er at der ikke er nogen bemærkninger, anmelder prøver at provokere banken, for at 

oplyse at lånetilbudet 4.328.000 kr.  bilag 31, ikke er hjemtaget.  

 

Efter provokationen, lykkes det at få jyske bank til at bekræfter, bilag 31, aldrig er hjemtaget. 

 

Det kan ses og kontrolleres ved at se bilag 149.137, når Jyske bank i bilag 149.134, oplyser at lånet 

er udbetalt 6/7 2009, dette er bilag 39, som høre sammen med lånetilbudet bilag 11, kr. 4.300.000    
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 3 

I forbindelse politianmeldelsen over jyske bank punk 1-17  

 

Det præciseres at det er i anmeldelsen, er oplyst at Jyske Banks Advokater tilbageholder beviser og 

derfor dækker over forhold der er anmeldt, der er ved at Jyske Banks advokater tilbageholder viden, 

og derved har både Morten Ulrik Gade samt Philip Baruch, gjort deres medvirken for at det 

anmeldte bedrageri kunne fortsætte frem til år. 2028  

 

Hverken Morten Ulrik Gade eller Philip Baruch, har ville svare på om der er tilbageholdt 

oplysninger, om lånet kr. 4.328.000 overhoved er hjemtaget, og udbetalt, bilag 31. som Nicolai 

Hansen påstår bilag 35. 19/2 2010  

 

Hvorfor banken bliver provokeret med at betale, for at Jyske Bank vil sende en kopi af det påstået 

lån bilag 31, som forurettet udmærkede ved ikke findes, hvorfor det aldrig kan ske. 

 

Efter flere provokationer lykkes det, at få Jyske Bank til at erkende at lånet bilag 31. kr. 4.328.000 

aldrig er hjemtaget eller udbetalt.     

 

Jyske Bank understøtter ved fremsendelse af bilag 149.134 31/5 2016  

at Lånet på kr. 4.328.000 IKKE ER BLEV HJEMTAGET  

 

Banken henviser klart til at der er blevet hjemtaget et andet lån kr. 4.300.000 kr. 6/7 2009 bilag 11. 

 

Jyske Bank nægter at forsat at kommentere den påstået aftale bilag 37, 16/7 2008 skulle være 

indgået, 15/7 men først sendt 16/7 2008. DER ER KUN INDGÅET EN AFTALE.  

 

Jyske Bank bliver ikke provokeret yderligere, anmelder fik Jyske Bank til at indrømme at lånet 

4.328.000 aldrig er blevet hjemtaget og derefter omlagt som Jyske bank har påstået, bilag 35 og 36 

 

 

 

Der er blevet ændret i den aftalen Carsten har indgået 

Dokumentfalsk § 178 og § 171 
 

 

16. Ved bortskaffet aftale bilag 60 og bilag 59.  

§ 178 ved at bortskaffe dokument/bevismiddel der er tjenligt at benytte i et retsforhold   

 

 

17. Jyske Bank har indsat bilag 37, som skulle den være aftalt se bilag 55, side 6.  

Dette er sket efter bilag 59 og bilag 60 er blevet fjernet, ved at nægte aktindsigt sikrede Jyske 

Bank at bilagene ikke kom frem, hvorfor bilag 37 kunne indsættes i stedet.   

 

§ 171 den der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold. 
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Se tidslinje  

Jyske Bank har bortskaffet bilag 60. som var den aftale der blev indgået 15/7 2008 ligeledes er 

bilag 59, blevet bortskaffet således syntes §178 at værre overtrådt. I det Jyske bank erstatter bilag 

60, med bilag 37. og oplyser at dette blev sendt som var den aftale der blev indgået. 15/7 2008  

 

Fjerner bilag 60. ved indsættelse af bilag 37. uden der er accepteret nogle aftaler. 

 

Ved et fjerne bilag 59 og bilag 60 fra deres eget sags materiale, og udskifte bilag 60, med et nyt 

bilag 37. for derefter at oplyse over for Carsten at dette er den aftale, Carsten lavede telefonisk 15/7 

2008 rente fastsættelse til bilag 31. som jyske bank 31/5 2016 skriver ikke er hjemtaget 149.134 

 

Jyske banks Advokater Morten Ulrik Gade eller Philip Baruch har tilbageholdt oplysninger,  

og tilsidesat god advokatskik, for at svække Carstens advokaters muligheder for at kunne opdage, at 

banken dækkede over den, indgået aftale 15/7 2008 bilag 60, som blev lavet og sendt selv samme 

dag. 15/7 2008 som bilaget tydeligt viser.  

 

Når Jyske Banks Advokater, vælger at fjerne disse oplysninger og tilbageholder alle oplysninger om  

bilag 59 & 60 samtid med at Jyske Bank Advokat Morten Ulrik Gade nægtede at udlever 

aktindsigt, er det at ændre sandheden. 

 

Jyske Bank er blevet oplyst 25/5 2016  

ved fremsendelse af bilag 149. side 2 og 3 at bilagene 59 og 60 er fundet. 

 

Er det dokumentfalsk, at ændre i en indgået aftale, ved efterfølgende selv at lave helt ny aftale. 

 

Fakta er at man har skjult oplysningerne om bilag 59 & 60 over for Carstens Advokater, der således 

ikke kunne opdage, at det som Philip Baruch skriver bilag 55 side 6. er at give falske oplysninger.   

Jyske Bank og Juridisk afdeling må derfor formodes, at have et ønsket om forsat kunne tilbageholde 

oplysningen, at Jyske Bank på egen hånd, og helt uden nogen form for kontakt med Carsten / 

Storbjerg Erhverv, selv har lavet en ny aftale bilag 37. og udskiftet den oprenlige aftale der blev 

indgået. 

 

Der kan ikke herske tvivl, om at bilag 60, er den aftale Carsten / Storbjerg Erhverv indgik 15/7 

2008 og banken sendte 15/7 2008.  

 

Juridisk afdeling og Bankens advokater vælger helt bevist, at fravige alle regler om god 

advokatskik, og vælger bevist at fremlægger en ny aftale, fra 16/7 2008 som banken selv har lavet, 

og Carsten intet kendskab har til, eller har accepteret.  

Jyske Bank har ikke kontaktet forurettet for en godkendelse af en ny aftale.   

 

Bilag 60, W015776 aftalt 15/7 2008 denne aftale er lavet og godkendt telefonisk, til tilbud bilag 31 

hvilket må findes på en optagelse, henviser til sådan handler Jyske Bank bilag 149.125  

Jyske bank kan optage samtaler, for at banken kan dokumentere aftaler, der er ikke andre samtaler.  

 

Bilag 37, W015785 som Jyske Bank også påstår, er lavet 15/7 2008 bilag 55, side 6 men sendt 16/7 

er derfor falsk, aftalen er ikke accepteret.  
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Henviser til bilag 149,133 anmeldelsen af Philip Baruch og Morten Ulrik Gade  

I forbindelse med brug af falsk bilag som at lånet 4.328.000 er hjemtaget og omlagt. 

 

Dette understøttes af Jyske Banks Indrømmelse i bilag 149.134 31/5 2016  

at det påstået lånetilbud bilag 31. kr. 4.328.000 ikke er blevet hjemtaget, selv om Jyske Bank lader 

lånetilbudet tinglyse bilag 149.116, ved brug at fuldmagt bilag 149.102  

 

 

OPDATERING til anmeldte forhold. 
 

Anmeldt forhold 6. 

Der er efter anmeldelsen er blevet afleveret 23/3 2016   

Blevet gjort flere forsøg, for at få en kopi af det påstået hjemtaget lån, kr. 4.328.000 bilag 31. 

 

Jyske Bank er blevet forsøgt provokeret, ved fremsendelse af Eks. bilag 149.106 20/4 2016 / bilag 

149.107 21/4 2016 / bilag 149.108 + 149.112 27/4 2016 / bilag 149.110 – 149.122  24/4 2016 der 

er sendt 2 breve. til at dokumenter at lånet 4.328.000 kr. var hjemtaget, selv om forurettet ved det 

ikke er sket, forurettet forsøger at lokke banken til at besvare, vel viden at der aldrig kan en betaling 

på tale, for at få banken til at fremsende bilag der ikke findes.  

 

Provokationen, lykkes, Jyske Bank skriver 31/5 2016 at Lånet kr. 4.328.000 ikke blev hjemtaget. 

Se bilag 149.137   

  

Jyske Bank har retsstridigt brugt tilbudet bilag 31, som var det et underlægendelån, til bilag 37. 

Hvilket bliver dokumenteret af Jyske bank selv, ved at give indrømmelse, at det var et andet lån, der 

blev hjemtaget. 6/7 2009 (lånetilbudet på kr. 4.300.000 bilag 11.) 

 

 

Anmeldt forhold 12. 

Nykredit har ved opkald til mig, telefonisk 11/5 2016 oplyst  

At det er alene Jyske Bank som har stået for godkendelse af lånet, bilag 11. Hvorfor det er Jyske 

Bank alene har skabt det afhængighedsforhold, som Jyske bank efterfølgende har udnyttet.   

 

I det der er fremlagt nye dokumenter, med bilag 149,101 til 149.137 vedhæftes bilagsliste nederst. 

 

Vedr. opdatering gennemgang af bedrageriet.  

 

 

 

Anmeldte:  

Jyske Bank A/S ved Nicolai Hansen & Casper Dam Olsen                                                                                                          

Vestergade 8 – 16 

8600 Silkeborg  
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Til orientering.  

Omkring forsættelse af det bedrageri Jyske Bank er blevet oplyst at være anmeldt for.  

Journal nr. 0100-83966-00085-16 

 

Såfremt der ikke er hjemtaget noget lån kr. 4.328.000 kr. (bilag 31) 

Såfremt den efterfølgende swap W015785999 til bilag 31, ikke er aftalt 16/7 2008 (bilag 37) 

 

Carsten har kun lavet aftalen 15/7 2008 bilag 60. som Philip Baruch skriver i svarskrift 10/9 2015 

side 6. 5 afsnit, her ringede Jyske bank Carsten op, om han ønskede at låse renten fast til 

lånetilbudet. bilag 31,  

 

Jeg skal derfor opfordre Politiet at bede Jyske Bank bevise, det underlægende lån  

bilag 31, er både hjemtaget og udbetalt.  

(jyske Bank har 31/5 2016 anerkendt at lånet ikke er hjemtaget og udbetalt bilag 149.134) 

 

 

Se bilag 149, som dokumenteres i bilag 149.137 med henvisning til bilagene i tidslinjen  

 

Ved at bruge det falske lån kr. 4.328.000 Tilbudet bilag 31, og skjule bilag 59, er det lykkes at 

vildlede Carsten til at tro bilag 37 var aftalt. 

 

 

Jyske bank indrømmer først 31/5 2016 i bilag 149.134 at tilbudet på kr. 4.328.000 ikke er blevet 

hjemtaget, men at Carsten i stedet har hjemtaget et andet lånetilbud kr. 4.300.000 6/7 2009.  

 

Når Jyske bank lader et lån kr. 4.328.000 tinglyse 16/4 2009, der ikke er blevet bet om at blive 

hjemtaget, og som Jyske Bank hæve tinglysnings gebyr og lånesags omkostninger til, for et 

nykredit lånetilbud, der ikke hjemtages, er dette klart en overtrædelse af straffeloven.  

 

Bilag 149.137 bekræfter forløbet.   

 

 

15/7 2008. blev aftalen med nr. W015776999 aftal til lånetilbudet bilag 31. som ikke hjemtages 

Jyske Bank har bevist ledt Carsten i en forvildelse, ved at lade ham tro der var indgået aftaler.  

 

Efter hvad Philip Baruch skriver er aftalen indgået 15/7 2008 svarskriftet 10/9 2015 side 6  

Når Philip Baruch skriver at aftalen er sendt 16/7 2008, er faktuelle oplysninger blevet tilbageholdt, 

idet aftalen allerede blev afsendt samme dag med dato 15/7 2008.   

 

 

DERFOR 

Når Jyske Banks bestyrelsesmedlem og advokat Philip Baruch skriver at aftalen, til det 

underlægende er sendt 16/7 2008, bilag 55. side 6 er dette Direkte Usandt.  

Der bruges en falsk aftale 

 

Der er tale om en ny aftale, hvilket både Morten Ulrik Gade og Philip Baruch ved , men undlader at 

oplyse i alle svarskrifter, hvorfor de begge gør sig medskyldige, i at bedrageriet fortsætter.  
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Philip Baruch vælger stadig i dag at tilbageholde denne oplysning, over for min advokat Thomas 

der således ikke kan lave sit arbejde, i det Lund Elmer Sandager stadig tilbage holder denne viden.  

 

Vildleder Philip Baruch i håbet om aftalen bilag 60, der faktisk blev indgået, 15/7 2008 ikke kunne 

fremskaffes, således bedraget kunne fuldføres i hele den ønsket periode på 20 år. 

 

Selv om Jyske Bank påstår jeg, har godkendt denne aftale 16/7 2008. bilag 37, til et underlægende 

lån bilag 31, som jyske bank ligeledes påstår, er hjemtaget bilag 35, udbetalt, og derefter omlagt 

bilag 36. 

 

INDRØMMELSER: 

Jyske bank indrømmer i bilag 149,134 at bilag 31, lånetilbud kr. 4.328.000 ikke er hjemtaget. falsk 

Jyske bank indrømmer i bilag 149,134 at bilag 35, lånetilbud kr. 4.328.000 ikke er hjemtaget. falsk 

Jyske bank indrømmer i bilag 149,134 at bilag 36, lånetilbud kr. 4.328.000 på det bagvedliggende 

lån til bilag 60. (og bilag 37) ikke er hjemtaget og omlagt. falsk 

 

 

 

Vi har forsøgt at få oplysninger og dokumentation siden 2013 hvilket Advokat Morten Ulrik Gade 

svare på 17/11 2015, bilag 89, hvor han afviser, at udlever noget. 

 

 

Desværre, er det ikke lykkes, trods mange forsøg:  

 

1. At få aktindsigt.  

 

2. Det heller ikke er lykkes at får en dokumentation på der skulle være godkendt en aftale 16/7 

2008. swap W015785999 kr. 4.328.000 til det underlægende lån på 4.328.000 kr.  

 

3. Det er heller ikke lykkes at få dokumentation, for at det tilbudte lån igennem Nykredit  

      20/5 2008, kr. 4.328.000 skulle være hjemtaget og udbetalt. (Indrømmes at være falsk 149.134) 

 

Jyske bank fremlægger sagen således: 

 

Bilag 31.  20/5 2008 Lånetilbud kr. 4.328.000 Nykredit serie 21 E 2019 kode 0977039 

                         Lånet skulle så være hjemtaget, afventer hvor lånet er blevet af.   

 

Bilag 37.  15/7 2008 JB ringer om rente fastsættelse til lånetilbudet 4.328.000 swap W015785999 

                         Bank, Philip og Morten Ulrik Gade oplyser at banken fremsender aftalen 16/7 2008 

 

Bilag 108. 16/4 2009 Jyske Bank tinglyser lånetilbudet bilag 31 som om at det blev hjemtaget,  

                          Det underlægende lån til swappen. bilag 37, (bilag 108 anmelder er Jyske bank)      

 

Bilag 35.    19/2 2010 Nicolai Hansen, din låne oversigt, Nykredit 4.328.000 Cibor 6  

 

Bilag 36.    9/1  2012  Casper Dam Olsen skriver at det bagvedliggende lån til swappen er lagt om.  
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Der er en del bilag, hvor jeg har forsøgt at få indsigt, jeg kunne bare ikke få det med renterne til at 

stemme, hvis det lån skulle være hjemtaget, kunne jeg ikke gennemskue det, da ikke fik rigtige 

oplysninger.  

 

Jyske Bank presser løbende Carsten til at underskrive en masse bilag for at Banken ikke skal kræve 

lån indfriet. Dette sker da Banken fastholder Carsten i troen om at han hjemtaget, de oplyste aftaler 

bilag 31, og bilag 37. Jyske Bank har udnyttet at Carsten var i en vildfarelse.  

 

 

 

Jyske bank faktiske forhold i sagen er således:  
 

 

SE bilag 149.137 tidslinie  side 1 til 5  
 

Om swap: en swap aftale hører til underlæggede lån,  

eksempel hvis bilag 31. lånet på kr. 4.328.000 kr. var hjemtaget, og udbetalt.   

 

31/5 2016 Bekræfter Jyske Bank i bilaget 149.134 at Lånetilbudet bilag 31, ikke er hjemtaget. 

 

Bilag 68   side 5 fra svarskrift 10/9 2015 i sagen BS 99-698 / 2015 side 5.  

                 Philip Baruch oplyser optagede underliggende realkreditlån  

 

Bilag 55   side 35  fra svarskrift 10/9 2015 i sagen BS 99-698 / 2015 side 35. 

 

                 Philip Baruch, skriver til det underlægende låneforhold.  

                   

Philip Baruch oplyser underliggende realkreditlån ikke er indgået med jyske              

                       Bank, men med tredjemand.  

 

Nykredit oplyser telefonisk 11/5 2016 ca. 11.30 at det er Jyske Bank der har godkendt alt omkring 

det lån der er hjemtaget 6/7 2009 bilag 11. kr. 4.300.000 kr. 

 

                  Hertil skal det bemærkes, eller oplyses at det er Jyske bank alene har formidlet dette lån. 

              

                  Jyske Bank har alene godkendt lånet over for Nykredit, lige som det er Jyske Bank alene    

                  der har godkendt, bygge budgettet med åbenlyse fejl, det måtte være åbenlyst klart for   

                  enhver bank mand, at jeg ville komme i et afhængigheds forhold, efter som der   

                  manglede omkring 20 % til Jyske Bank, hvilken Casper Dam Olsen, efterfølgende at det   

                  var de penge Jyske Bank skulle tjene.   

 

                  Der kan ikke være tvivl om at Philip Baruch godt selv, ved at der er et underlægende lån  

                  til en eventuel swap, hvis der ikke er et underlægende lån, kan man ikke oprette en swap   

                  til lånet, lyder jo klart man kan ikke oprette en swap til noget der ikke er der.   
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Nykredit som har udlevet oplysning om hvad Swap er,  

dette bekræfter Philip Baruch bilag 55 & 68 

 

Bilag 149.105 fra Nykredit i en anden swap sag, her oplyser Nykredit på 4 sider at swap laves 

til et underlægende lån, (bagvedliggende lån) 

 

Se side 3.     Tekst. Det underlæggende lån. 

Se side 5.     Tekst. Det bagvedlæggende lån. 

Se side 10.   Tekst. Det underlæggende lån. 

Se side 12.   Tekst. Det underlæggende lån. 

 

 

 

 

 

 

 

Skulle det give anledning til Spørgsmål, hjælper jeg gerne med at forklare, der kan være noget der 

kan være svært at forstå, da jeg nogle gange skriver noget som kan misforstås, jeg gør mit bedste. 

Jeg om at blive afhørt i sagen, så eventuelle skrive fejl kan rettes.  

 

 

JEG HAR IKKE HJEMTAGET DET LÅN kr. 4.328.000 kr. bilag 31.  

hvilket først bekræftes 31/5 2016 bilag 149.134  

 

Håber politiet vil tage anmeldelsen seriøs og hjælpe mig, at kontrollerer.  

Bilag stemmer til anmeldte forhold.  

 

jeg kan ikke klare meget mere, beder om at man ikke holder hånden over en bank, hvis straffeloven 

er overtrådt, hvilket jeg mener at have fremlagt klare beviser på.   

 

Vi skal anmode om at der rejses sigtelse mod Jyske Bank. 

Således kan domstolen træffe afgørelse, om jyske bank er skyldige i nogle af de 17 forhold. 

 

Og om bankens advokater har handlet i ond tro, ved at tilbageholde oplysninger, der er med til at 

skabe en forvildelse og formuetab hos forurettet, og en betydeligt indtægt til Jyske bank.       

 

Jyske Bank har fået tilsendt.   

25/5 2016 fået tilsendt, side 2 og 3 af bilag 149 & bilags forklaring, banken er bekendt med forhold.  

 

Mvh  

 

Elektriker  

Carsten Storbjerg Skaarup 

Søvej 5. 3100 Hornbæk     __________________________   dato __________  
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Bilags nr. 136  Bilagslisten med nr. 1-149 har i anmeldelsen fra 23/3 2016  

 

Bilagsliste, er afleveret i forbindelse med anmeldelse af Morten Ulrik Gade og Philip Baruch  

 

149.101 – 149.137 i anmeldelsen mod Jyske bank,    journal 0100-83966-0085-16   

                                                   

149.101 19/4 2016 opdatering af forhold 4 & 5 i 0100-83966-00085-16 sendt til kbh@politi.dk  

               Der er tale om Jyske bank har hævet for lånet bilag 31. uden dette er hjemtaget. 

 

149.102 Fuldmagt til at Jyske Bank, kan fortage hjemtagelse, af forhåndslån og eventuel garanti,  

              ved hjemtagelse af lån. kr. 4.328.000 21 E / 20 år.  

 

149.103 19/4 2016 svar til Rødsten som ønsker min sag mod jyske bank i bero, jeg oplyser at Jyske   

               bank har løjet ved at påstå (bilag 31) lånet kr. 4.328.000 har været hjemtaget 

               ønsker bevis på at lånet, har været hjemtaget. siger klart at Jyske bank lyver  

 

149.104  19/4 2016 Rødsten ønsker min sag mod jyske bank i bero, og skriver hvis vi kan komme  

                igennem med at det underlægende lån (bilag 31) aldrig har været hjemtaget.  

 

149.105 kopi fra 2008 nykredit. Hvad er en swap, 4 gange står der underlægende lån side 3,5,10,12 

 

149.106 20/4 2016 mail med følge brev til Jyske Bank, ønske om aktindsigt, og bevis på det 

underlægende lån, er hjemtaget. mm. 

 

149.107 21/4 2016 skriver til Birgit Thuesen beder om åbenhed og at bevise lånet bilag 31. er 

hjemtaget og omlagt efterfølgende. oplyser at jeg blev tvunget til at sælge grunden bilag 

73, til nedbringelse af lån, ønske bevis at lånet bilag 31, er hjemtaget   

                Jyske bank fortsætter med at hæve renter. bilag 37, JB tilbage holder oplysninger. 

 

149.108 27/4 2016 svar til brev 26/4 fra JB som henviser til brev bilag 149.109 noteret Jb 

Fastholder lånet 4.328.000 kr. er hjemtaget. JB anmodes at bevise lånet er udbetalt.  

 

149.109 27/4 2016 JB ved Morten Gade skriver at politianmeldelsen er helt grundløs. henviser til 

(bilag 82) 1/2 2016 og (bilag 89) 17/11 2015 og har ingen udligner bemærkninger. 

Jeg opdager først det er helt galt 11 februar 2016 (bilag 78) se side 2 MUG vil ikke svare 

direkte, på det nye som er opdaget, se mail 24/4 (bilag 110) side 1. 

 

149.110  24/4 2016 mail til Birgit Thuesen JB beder om bevis på lån 4.328.000 er hjemtaget i 2008 

  

149.111  27/4 2016 Morten Gade Jyske Bank har ingen kommentar, vil ikke give bevis på, det  

               svar på bilag 149.122 påstået hjemtaget og udbetalte lån (bilag 31) 

 

149.112  27/4 2016 afsluttende mail til (bilag 111) til Morten Ulrik Gade, Jyske bank der forsat     

               nægter udlever en kopi af låne optagelse, og udbetaling på kr. 4.328.000 kr. som banken  

               påstår jeg har (bilag 35) det oplyses til jyske bank at det er et meget snedigt bedrageri, (er   

               (er svar på bilag 149.109) 
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149.113  Jyske Banks standard aftaler for erhverv, her skriver Jyske bank på  

               side 2 Optagelser kan finde sted ved finansielle instrumenter, hvilket bør bevise en aftale   

               omkring (bilag 37), swap aftale er sket 16/7 2008 til det underlægende lån (bilag 31).  

               side 2 står der ligeledes, VI HAR TAVSHEDSPLIGT dette har Jyske Bank CDO overtrådt  

               side 2 står der ligeledes, du kan få på skrift hvilken oplysninger banken behandler om dig  

               side 3 skriver JB at klagesager kan gives til Pengeinstitutankenævnet,   

               side 4. oplyses der om god skik, hvilket JB (bilag 70 side 9) skriver at overtrædelse har 

               Ingen konsekvenser. 

 

149.114  Jyske Bank afviser at ankenævnet kan stoppe en forældelse, selv om Banken henviser til  

               ankenævnet i klage sager, (bilag 149.113 side. 3) svarskrift side 33 og 34 

 

149.115  2/5 2014 Morten Ulrik Gade, afviser at ankenævnet behandle sagen, (se bilag 149.113) 

 

149.116  6/5 2009 Nykredit aflyser pant fra 16/4 2009 kr. 4.328.000 anmelder JB bilag 108 

 

149.117 21/4 2016 brev til Jyske bank oplyser at jeg blev tvunget til at sælge grunden bilag 73, til    

                nedbringelse af lån, ønske bevis at lånet bilag 31, er hjemtaget   

                Jyske bank fortsætter med at hæve renter. bilag 37, JB tilbage holder oplysninger. 

 

149.118 19/5 2016 sender Mail til Morten Gade JB og til Jyske Bank Direktion, hvor jeg fortæller   

Anders Christian Dam, at jeg ønsker bevis for det påstået lån. 4.328.000 tilbyder 100.000 

 

149.119 19/5 2016 Mail Andres Christian Dam tilbyder 100.000 kr. for kopi af udbetaling bilag 31 

 

149.120 23/5 2016 Jyske Bank Morten Ulrik Gade besvar bilag 149.119, tilbudet for Andres 

Christian Dam, med ingen bemærkninger.  

 

149.121 24/5 2016 skriver til Lund Sandager, tilbyder 250.000 kr. for dokumentation. Henviser 

til Jyske Bank egne regler for hvor man skal klage som erhverv se bilag 149.113 side 3 

Oplyser min fuldmagt bilag 123, er blevet misbrugt til at tinglyse lån uden hjemtagelse 

 

149.122  24/4 2016 Mail til Birgit Thyssen JB beder om bevis på lånet bilag 31, og swap bilag 37. 

                Modtaget svar bilag 149.111 

  

149.123 27/5 2016 Regler Jyske Erhverv, klager kan ske til Pengeinstitutankenævnet (fra nettet) 

 

149.124 14/12 2015 Regler Jyske net Erhverv, klager kan ske til Pengeinstitutankenævnet 

 

149.125 Optagelser af aftaler, Jyske bank skriver i deres aftaler samtaler kan optages, hvilket     

               banken normalt kun fremlægger, såfremt banken kan bruge det selv, 2 SAMTALER  

               bilag 60 15/ 7 2008 W015776 sendt 15/7 2008 & bilag 37 16/7 2008 W015785 sendt 16/7 

 

149.126 13/12 2011 Jyske Bank svare Nykredit omkring deres brev af 23/11 2010 hvor NK beder   

               om lånet 4.300.000 bliver nedbetalt, med 815.000, dette bliver, nedsat til 688.000 bilag  

              135.B minus den CS naturlige nedbragte andel 389.000, som var betalt ,  

               Jyske Bank skal således betale 299.000, via deres garantiforpligtelse, hvilket først sker   

               15/3 2012 bilag 149 forhold  
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149.127 6/3 2014 MUG JB skriver i sagen 328/2013 da bankén ønsker klagen afvist, at der er en   

              swap, aftale samt vedlægger kopi at sagen er gennemgået til mindste bilag i det selv log   

              filer er kontrolleret 149.131 som bilag O og i byretten som bilag I 

 

149.128 2/2 2016 Duplik fra Philip B, skriver at Revisor har rådgivet selv om Frank oplyste helt   

              tydeligt i banken, at han ikke kunne rådgive, (han forstod ikke havd swap var)  

              Philip svare på hvorfor at der nu er 2 swap aftaler, at bilaget 60. blev erstattet med bilag 37  

              Philip oplyser intet om at bilag 59, som lukker aftalen der blev indgået ved bilag 60,  

              dette bilag holder Philip skjult for at skuffe i retsforhold.  

 

149.129 10/9 2015 Svarskrift fra Philip B, der ved en fejl kommer til at fremsende kopi af en swap   

               aftale bilag 60. dette er ikke den aftale der er med i sagen, hvor Jyske Bank har brugt bilag  

               37, til det underlæggende lånetilbud bilag 31.  Philip bliver spurgt hvorfor der er 2 swaps. 

               Hertil svare Philip i bilag 149.128 at bekræftelsen bare er udskiftet,  

 

149.130 25/5 2016 mail til Jyske Bank / Bestyrelse / Advokater.  

               Hvor alle nu oplyses at der er tale om at bruge et falsk lån, til at skuffe i retsforhold.  

               Som at lånetilbudet 4.328.000 ikke er hjemtaget og at der kun er godkendt en swap aftale   

               som er blevet lukket.  

 

149.131 Bilag I og bilag K udskrift af Logfiler der viser at Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har  

              haft adgang til alle oplysninger, for at kunne undersøge alle bilag.    

 

149.132  31/12 2008 Bilag O og bilag I. er en års opgørelse der viser bilag 37. / bilaget 60 hvilken  

               swap der blev accepteret til et lånetilbud (der ikke blev hjemtaget) er ikke vist på års   

                opgørelsen, selv om aftalen blev lavet 15/7 2008 og lukket efterfølgende ved bilag 59.  

 

149.133 31/5 2016 Anmeldelsen af Morten Ulrik Gade og Philip Baruch for at tilbageholde 

oplysninger og bruge falsk bilag for at skuffe i retsforhold  

 

149.134 31/5 2016 Philip Bruch, regerer og besvare provokationen om at ville betale, for en kopi af  

                lånehjemtagelsen af lånetilbudet bilag 31, som oplyst bilag 149.136 punkt 1  

                Jyske Bank bekræfter hermed at lånetilbudet kr. 4.328.000 ikke er hjemtaget og samtide 

                bekræfter Jyske Bank at lånetilbudet Bilag 11 kr. 4.300.000 ikke er hjemtaget 2009 

                skriver at provenuet kr. 4.270.525 er udbetalt 6/7 2009 bilag 39. 

                Og oplyser at Banken tager en eventuel anmeldelse med sindsro. 

 

149.135 31/3 2016 Rest gæld på lånet, bilag 11, er 1.410.373 efter Jyske bank krævede lånet 

nedbragt, ved salg af grunden bybjergvej bilag 73.  

Jyske Bank fortsætter med at hæve renter af det beløb banken sørgede for at lånet blev 

nedbragt med, hvorfor Jyske bank hæver renter af 3.299.204 kr. bilag 37. side 4 på den 

aftale, Jyske Bank selv oprettet 16/7 2008 til lånetilbudet bilag 31, af samme beløb. 

 

149.136 3/5 2016 brev til Morten Ulrik Gade, oplyser at er lånetilbudet bilag 31, kr. 4.328.00 

blevet tinglyst som pant, uden lånet er hjemtaget, vil banken blive anmeldt for misbrug af 

fuldmagten bilag 149.102 tilbyder at betale for dokumentation, at lånetilbudet 4.328.000 

er hjemtaget og at swap aftalen 4.328.000 til lånetilbudet er godkend. 
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1,9.2019 Gmail

Gmail

kopi af mail 20/8 2013 til Jeppe buhl Helsingor kommune onskes

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 28. juli 2016 kl. 10.51

Til: peter_soerensen@ofir.dk, Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

----------Videresendte meddelelser.............

Fra: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>

Dato: 26. februar 2016 kl. 10.41

Emne: SV: SV: kopi af mail 20/8 2013 til Jeppe buhl Helsingor kommune onskes 
Til: "carsten.storbjerg@gmail.com" <carsten.storbjerg@gmail.com>

■ kopi af mail 20/8 2013 til Jeppe buhl Helsingor kommune onskes
i ^

Carsten Storbjerg
Bilag 159.
Side 1. af 4.

Hej Carsten

Her er en kopi 

God weekend

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen

Erhvervsradgiver

Erhvervsinkasso

T +45 89 89 24 77 | F +45 89 89 24 66 

Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg 

CVR-nr. 17 61 66 17

Jyske Bank er Bedst I test hos Forbrugerradet Taenk Penge

ved e-mail af 20 august fra Birgit Bush Thuesen opfordre jyske bank Jeppe Buhl Helsingor kommune 

til at tage kohtakt med Nykredit.

Den 17. februar 2016 kl. 11.25 skrev Carsten Storbjerg <carsten;storbjerg@gmail.com>: 

Hej Birgit

. er du sod at sende mig en kopi af den mail du har sendt til jeppe 20/8 2013

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view-pt&search-all&permmsgid-msg-f%3A1541087833623405211&dsqt l&simpl msg-f/o3A1.. 1/4
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Gmail - kopi af mail 20/8 2013 til Jeppe buhl Helsingor kommune onski'Bilag 159.
Side 2. af 4.

ved mail af 20/8 2013 fra Birgit Thuesen til Jeppe Buhl Rasmussen 

Opfordrede jyske bank Jeppe til at tage kontakt til Nykredit, oplyste navn og 

telefonnummer samt mail p'a en pagasldende kontakt person.

den kan jeg ikke se jeg har,

Mvh Carsten

sevej 5 3100

----------Videresendt meddelelse-----------
From: Jeppe Buhl Rasmussen <jra11@helsingor.dk> 

To: Birgit Buch Thuesen <bbt@jyskebank.dk>

Cc:
Date: Tue, 20 Aug 2013 08:58:39 +0000 

Subject: SV: Bybjergvej 45, Espergserde

Hej Birgit

Det er naturligvis i orden.

Jeppe Buhl Rasmussen

Juridisk konsulent

Helsingpr Kommune

Center for Politik og Organisation

Politisk Service

Stengade 59

3000 Helsingpr

Tlf.: (49 28) 20 60 

E-mail: jra11@helsingbr.dk

www.helsingor.dk

Fra: Birgit Buch Thuesen [mailto:bbt@jyskebank.dk]

Sendt: 20. august 2013 10:56

Til: Jeppe Buhl Rasmussen

Emne: SV: Bybjergvej 45, Espergaerde

Hej Jeppe

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1541087833623405211&dsqt-1&simpl-msg-f%3A1... 2/4
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iynes, du skal tage kontakt til 

ontakten hos Nykredit er Jesper

Gmail - kopi af mail 20/8 2013 til Jeppe buhl Helsingpr kommune pnskes 

Nykredit som 1. prioritetspanthaver.

Lundberg tlf. 4455 3247 mail jspr@nykredit.dk 159.
Er det ok, at jeg vider sender, det materiale du bar sendt til mig?

Side 3. af 4.

^ Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen

Erhvervsradgiver

Erhvervsinkasso

T +45 89 89 24.77 | F +45 89 89 24 66 

Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg 

CVR-nr. 17 61 66 17
O mite bank

M0d os pa Facebook - fa nyheder og sporg om ncesten alt

Fra: Jeppe Buhl Rasmussen [mailto:jra11@helsingor.dk]

Sendt: 1. august 2013 12:56 

Til: Birait Buch Thuesen 

Cc: 'peter@elvagten.dk'

Emne: SV: Bybjergvej 45, Espergaerde

Hej Birgit

I fortseettelse af nedenstaende samt vores telefonsamtale forestiller jeg mig, at kgbesummen skal 

overfbres til jer.

Kan du oplyse et kontonummer og evt. en reference?

Jeppe Buhl Rasmussen

luridisk konsulent

Helsingdr Kommune

Center for Politik og Organisation

Politisk Service

Stengade 59

3000 Heisingdr

Tlf.: (49 28) 20 60 

E-mail: jra11@heisingor.dk

www.helsingor.dk

Fra: Birgit Buch Thuesen [mailto:bbt@jyskebank.dk]

Sendt: 18. juni 2013 13:57

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid=msg-
f%3A1541087833623405211 &dsqt=1 &simpl=msg-f%3A1... 3/4
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Gmail - kopi af mail 20/8 2013 til Jeppe buhl Helsingor kommune onskes

, Jeppe Buhl Rasmussen 

/nne: Bybjergvej 45, Espergaerde

Bilag 159.
Side 4. af 4.

Hej Jeppe

jyske Bank er panthaver i ovennaevnte ejendom, I den forbindelse vil jeg gerne have en orientering omkring 

ejendomshandlen, hvor Helsinger Kommune kober nasvnte grund tilbage.

Jeg kan se at der er tinglyst skede den 11.03.2013.

Venlig hilsen

Birgit Buch Thuesen

Erhvervsradgiver

Erhvervsinkasso

T +45 89 89 24 77 | F +45 89 89 24 66 

Vestergade 8-16 | 8600 Silkeborg 

CVR-nr. 17 61 66 17

Mod os pa Facebook - fa nyheder og spprg om nsesten alt

V-1/
f%3A1541087833623405211 &dsqt= 1 &simpl=msg-f%3A1... 4

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permmsgid-msg-1
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11/10 2016

BILAG AS

LUNDGRENS

Nykredit
Advokat Mette Egholm Nielsen 
Kalvebod Brygge 1 -3 
1780 K0benhavn V 
metn@nvkredit.dk

M0dereferat 11/10 2016 14.00-16.00 
af Carsten Storbjerg

Deltagere:
Mette Egholm Nielsen og Michael Pedersen - Nykredit
Anne-Marie Skaamp og Carsten Storbjerg Skaarup - Storbjerg Erhverv ApS.

I forbindelse med behageligt mode d.d.
Hvor vi fik set sagens forlob igennem, og Carsten fik forklaret forlobet i den aktuelle sag.

Nykredit har lavet en mode dagsorden. (der indsaettes Bilags nr. og datoer.)

Nykredit vil geme have en status pa retssagen mod Jyske Bank, og sporgcr ind til om denne sag er 
anlagt, Carsten Bekraefter, at der er anlagt en sag mod Jyske Bank, samt at Jyske Bank er blevet 
Politi Anmeldt,

Mette vil gerne saettes ind i sagen og Carsten forklare hvordan Jyske bank har lavet ny swap til 
Bilag 31. og ved ombytning bilag, uden af vise aile bilag over for Carsten Advokater, sagen er 
yderst kompleks, svasr hvilket Mette ma erkende, da hnn selv ikke belt har forstaet sagen, maske er 
Carsten ikke god nok til at forklare pa skrift, Carsten forklare hvordan Jyske Bank kommer med et 
forslag til lan, og der er 2 muligheder. Bilag 117 10/4 2008 et paforhands ian, samt en byggekredit, 
Jyske Bank anbefaler et paforhandslan.

Carsten vselger en byggekredit. Nykredit sender tilbud pa lan 4.328.000 kr. Biiag 31. 20/5 2008, 
Jyske bank forslar at Carsten laver rente sikring til tilbudet Bilag 31, Jyske Bank laver denne aftale 
10/7 2008, Jyske Bank ringer til Carsten 15/7 2008 anbefaler at l&se renten til tilbudet nu, Carsten 
accepteret, at tilbudet bliver rentesikkert, (alle steder i alle bilag fra Jyske bank star at aftalen er 
indgaet 15/7 2008 pa denne rentesikring. Lige som at Jyske Bank oplyser at det er swappen Bilag 
37, W015785999 der er lavet en rentesikring pa 15/7 2008 
Jyske Bank ffemsender kopi af aftalen som Carsten telefonisk har accepteret 15/7

Carsten opdager i 2015 at noget ikke stemmer, det er Bilag 37. aftale som er accepteret til bilag 31. 
er swap p& 4.328.000 kr. til Underlaegende tilbud Bilag 31. ogs&pa 4.328.000 kr.

Lanetilbudet fra Nykredit Bilag 31. er aldrig hjemtaget.
Rente sikring til tilbudet Bilag 37. er et bilag Jyske bank har indsat uden Carstens godkendelse 
Carsten har godkendt rente sikringen Bilag 60. 15/7 2008 W015776999 til tilbudet Bilag 31.

>1
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Carsten er i forbindelse med efterforskning klarlagt, at den mdgaet attale om rente sikring Bilag 60 
som Carsten har godkendt 15/7 2008, denne rentesikring (swap WO 15776999) lukkes pr. den 
30.12.2008 hvilket sker med Bilag 59. W015776998
At Jyske Bank uden p& forhand sikker sig en ny aftale med carsten til en ny (rentesikring til Bilag 
31.) swap W015785999 lavet 16/7 2008 ma sta Jyske Bank forklare,

Hvilket Jyske Bank prover 10/2 2016 der er bare et problem, Jyske bank skriver at de bare har 
ombyttet Bilag 60 ud med Bilag 37, Jyske Bank saledes at det er Bilag 37. der nu rentesikring til 
tilbudet Bilag 31.
Men tilbage holder 10/2 2016 oplysningen, om at rentesikringen aftale Bilag 60, den er faktisk 
lukket, og dette har Jyske Bank fors0gt at skjule.

Det var det Carsten provede at forklare, ved at laegge div. bilag op, og sa forklarer det, Carsten 
sender geme en tidslinie, sa forstaelsen hvorfor der kraeves bevis for at lanetilbudet Bilag 31 er 
hjemtaget.

Jyske Bank har fastholdt, og fastholder stadig dette, ved at komme med forkerte oplysninger.
Sender gerne en ny kopi af tidslinien.
Det er nok lidt ncmmer at forsta, men knn Bilag 31. har med Nykredit at gere,

Selv om Mette forklare Carsten at det nye tilbud var med anden type lan, og derfor var tilbud 31. og 
tilbud 11 ikke en med rente type, hvilket skulle antyde at ?, de kunne blandes sammen ? Carsten 
forstod ikke lige den udlaegning, de 2 tilbud har intet med hinanden at gore.

Under skrivning af ref, tilfores Here oplysninger om lanetilbudet Bilag 31. da Carsten ikke kunne 
en underskrift pa, at det tilbud pa 4.328.000 kr. ikke var hjemtaget

TILBUDET SKAL V/ERE UDBETALT SENEST 20/11 2008 
Lanetilbudet Bilag 31. er med udlobsdato 20/11 2008 det star pa side 3 nederst.
Lanetilbudet Biiag 11. er med udlobsdato 6/11 2009 det star pa side 3 nederst.

Der star ogsa i tilbudet:
Nar nserveerende ianctilbud udbetales, bortfalder alie andre alternative ianetiibud, der matte 
cksistere pa lanudbetalingspunktet.
(hvilket far huskeren i gang der var da vist 2 tilbud fra 20/5 2008 men ligegyldigt) de var udlobet.

Dette er indsat for at hjaslpe Nykredit med at finde et eventuelt hjemtaget tilbud Bilag 31 
Saffemt der fintes noget hjemtaget lan pa 4.328.000 kr. i Nykredit 
skal det vaere UDBETALT senest 20 November 2008

Dette er jo meget kompliceret, at forsta, netop derfor har ingen af mine advokater set det for,

Vil geme sende en ny tidslinie, med centrale bilag i tids orden, ikke at det har sa meget med 
Nykredit at gore, men bilag Bilag 31. indgar, derfor betyder dette bilag en hel del.

Enten er det hjemtaget eller ogsa er det ikke, der er ikke noget maske.

2
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Carsten udlever nyt rettet, dokument Bilag 31. (bilag 31 .A) paf0rt tekst nederst pa bilaget 1 BILAG

Tekst: Nykredit bekreefter hermed 11/10 2016:
Dette tilbud Bilag.31 aldrig er blevet hjemtaget, (er ikke udbetalt.)

Der bar aldrig va^ret krav fra Nykredit om at dcr skulle stilles sikkerhed 
for dette tilbud, der findes ingen lanesag pa tilbudet.

Der findes ingen lanesags dokumenter da tilbudet aldrig er brugt.

Nykredit bar opdaget at Jyske bank bar tinglyst tilbudet, som det var 
en gaeld, efter et hjemtaget lan, hvilket Nykredit naturligvis bar meddelt 
Tinglysningsretten, retten i Helsingor
Bilag 149.116. den 6 maj 2009. hvor vi aflyser pantet som ej benyttet,

Nykredit bekraefter at der findes et andet lanctilbud. Bilag 11, som er 
Formidlet gennem Jyske Bank, og i ovrigt er blevet hjemtaget og 
Udbetalt Bilag 39. med 4.270.525 kr. til konto 5050-1414093 6/7 2009

______________________ dato_______________2016
Mette Egholm Nielsen Advokat Nykredit Juridisk afdeling 
Nykredit. Kalvebod Brygge 1-3 178OK0benhavn V
(bilag 31. med tekst bliver til Bilag 31 .A) er vedhseftet bilag 149.116 og Bilag 39.
Carsten onsker det nye Bilag 31. underskrevet, for at det skal kunne bruges i sagen mod Jyske 
Bank.

Dette bilag kunne Carsten godt noies med underskrift oa. sa det kan ffemlaegges i retten.

Mette oplyser at Nykredit ikke kan underskrive dette bilag, du bun ikke ved om der er hjemtaget 
noget lan, pa 4.328.000 kr. som oplyste i tilbudet Bilag 31. fra 20 maj 2008.

Carsten onsker et belt klart svar. om det er hjemtaget eller det ikke er hjemtaget.

Mette siger at det bilag kan hun ikke underskrive, for hun ved ikke om lanet (tilbudet Bilag 31.) 
skulle vaere hjemtaget pa en eller anden m&de, Carsten onsker stadig at fa bekraeftet sit sporgsmal.

Nykredit anmodes at finde hjemtagclses dokumenter, med underskrift pa, hvis lanet findes. 
Det ma sa i henhold til tilbudet vaere hjemtaget, sencst 20 November 2008 hvor tilbudet udgar

Mette onsker vi starter med at ga til listen, og lobe punkteme igennem.
I forbindelse med gennemgang af de 10 punkter Carsten onsker at Nykredit bekraefter.

Mette oplyser Here gange, i forbindelse med gennemgangen af punkter som Carsten onsker 
Nykredit bekraefter, de er faktuelle oplysninger, men det kan Mette ikke underskrive,
Mette vil selv lave referat
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lige som Mctte sely vil omformuler de sp0rgsmal der 0nskes besvaret, bekraeftet og underskrevet.

Mette svare f0lgende, da brevet af 9/10 2016 med de 10 punkter gennemgas.

Der findes nogle Sp0rgsmal som Mette ikke vil / kan svare pa, saledes at svaret ikke kan bruges 
direkte i sagen mod, Jyske Bank, hvilket Carsten udmairket forstar, Carsten opiyser at ban gernc vil 
kunne trsekke Nykredit, af anmeldelsen ser n0digt Nykredit indblandet i Jyske Bank sagen.

1. Pa sporgsmalet om Lanetilbudet 4.328.000 kr. Bilag 31. 20/5 2008 er hjemtaget og udbetalt.

Mette kan ikke bekraefte at lanetilbudet Bilag 31. ikke er hjemtaget, men siger at der ikke 
udbetalt noget lan.

Carsten anmoder Nykredit under sage, om lanetilbudet bilag 31, pa mystisk vis skulle 
vaere hjemtaget, uden nogle i Nykredit ved det, og hvis det er hjemtaget, sa at bevise 
dette, som bilag der er med Carstens underskrift for en hjemtagelse, 
og den garanti der er lavet mellem Nykredit og Jyske Bank for dette lan (ianetilbud)
Pa samme made som bilaget garantien fra 28/5 2009 over for Carsten.

Sagen er central, og Antes der et lan, sa findes der ogsa bevis pa hjemtagelsen.

Hvis Nykredit ikke kan finde bevise at Carsten har hjemtaget tilbudet pa 4.328.000 kr, 
i Nykredit, Anmodes Nykredit underskriver det udleveret Bilag 31.A (med tekstt

Dette bilag er centralt i politi anmeldelsen og sagen, over Jyske Bank, da Jyske Bank 
har pastaet lanetilbudet hjemtaget i 8 ar, og fortsaetter at lyve det hjemtaget.

Vi saetter stor pris pa at Nykredit ikke hjaeiper Jyske Bank, ved at daekker over ved 
Sandheden ved ikke at ville besvare om et Nykredit lan Bilag 31. er hjemtaget eller ej.

Nogle ma kunne underskrive, hvis Mette ikke kan eiler vil underskrive.

2. Pa sporgsmalet om det alene er Jyske Bank, der har godkendt byggebudgettet, Bilag 100, 
side 2. (kr. 4.230.404,08 kr.) som ligger til grund for Ianetilbud pa 4.300.000 kr. Bilag. 11 
fra 6/5 2009

Mette svare at Nykredit ikke har dette byggebudget, som Carsten har afleveret til Nicolai 
Hansen i Jyske Bank i forbindelse med lanetilbudet Bilag. 11 som er hjemtaget og udbetalt,

Carsten opiyser at det er Nicolai Hansen der har staet for lanetilbudet, og f&et budgettet. 
Nykredit vil geme have en kopi af budgettet hvilket aftales at Carsten sender en kopi af.

Mette opiyser at datoen hvor Nykredit udbetaler lanet er 3/7 2009, Carsten spoger om det sa 
ikke er udbetalt til Jyske Bank, som derefter har indsat dem pa konto 5050-1414093 og viser 
Bilag. 39 hvor der 6/7 2009 er indsat 4.270.525 kr.
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Mette der kan vsere en forsinkelse pa overfiaringen.

Nykredit ikke bar dctte budget i deres lanesags materiale, og oplyser at Nykredit 
sikkert ikke bar set det, Nykredit mener godt at det alene kan vaere Jyske Bank som 
alene bar godkendt budgettet, over for Nykredit
Mette vil gerne at Carsten fremsender kopi af bygget budget Bilag 100. side 2. som 
ligger til grund for tilbudet Bilag 11.

3. Pa sp0rgsmalet om nykredit vil bekraefte, at der ikke er givet noget lan pa 4.328.000 kr. og 
at der ikke fra Nykredit, er blevet kraevet sikkcrhed for lanetilbud Bilag 11. fra 20/5 2008 kr. 
4.328.000 kr.
At Nykredit bekrsefter at der ikke er stillet nogle sikkerheder over for Nykredit pa 4.328.000 
kr. den 16/4 2009 hvor Jyske Bank Bilag 109. haever pa Carstens konto for at stille garanti 
til et pa forhandslan. og om Nykredit forst er blevet oplyst om derme garanti 10/10 2016

Mette svare at Nykredit ikke kan se der bar vseret en garanti pa 4.328.000 kr.
Og spoger om det ikke kan vasre en garanti, pa den byggekredit som Carsten bar oplyst at 
have lavet i Jyske Bank til at bygge for, for der tages beslutning om at fa et paforhandsian. 
Michael oplyser at en byggekredit ikke bar en forMndslan-gar, som den Jyske Bank bar 
hasvet pa for at stille garanti Bilag 109 Nykredit. Mette kikker og prover at forsta hvad det er 
for en garanti, belobet er 4.328.000 kr. som Jyske Bank bar lavet en Forhands Garanti for.

Mette bar spurt hvor stort byggekreditten var, Carsten oplyste ca. 2.000.000 kr.
Oplysning tilfores bygge kreditten (bar intet med bilag 31 og 109 eller Nykredit at gore) 
Bilag 111 Byggekredit til cvr. 15688149 konto 5050-1354141 til 1/8 2008 kr. 1.800.000 kr. 
Biiag 112 Byggekredit til cvr. 27374476 konto 5050-1354141 fra 9/6 2008 kr. 1.800.000 kr.

Mette bar et dokument, som Carsten ikke set for, omkring cn garanti fra Jyske Bank 
Denne garanti er dateret 28/5 2009 og bar et garanti belob pa 4.300.000 kr. som er lavet 
mellem Jyske Bank og Nykredit.

Carsten onsker kopi af dette bilag, som Nykredit vil sende pa mail.
Carsten oplyser om tidslinie for sagen, kan sendes. (indsanter her Bilag 11. tilbudet pa 
4.300.000 kr.-Bilag 38 godkendelse 19/5 2009 -her kan den garanti pa 4.300.000 28/5 
2009 indsaettes. - Bilag 39. udbetaling af lanetilbud fra Bilag 11.)

4. Carsten unsker alle bilag omkring Garanti (garantier hvis der er Acre) som er givet.

Mette bar vist Bilaget garantien fra 28/5 2009 og vil sende dette, Nykredit bar ikke fundet 
andre garantier.

5. Carsten beder Nykredit bekraefte at Jyske Bank pa intet tidspunkt, bar oplyst Nykredit at der 
var en swap, for Nykredit selv opdagede dette i regnskaberne, pa samme made at bekraefte 
at swappen er skyld i at bidraget er sat op.
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Mette svare, ikke pa om Nykredit opdagede swappen i regnskabet, men siger at det kan 
Skyldes mange ting, Michael siger, at det kan skyldes mange ting, som negativ egenkapital 
og at swappen er negativ, at en swap som er negativ ikke betyder noget hvis man har 
egenkapital der overstiger swappen, men hvis egcnkapitalen er negativ, kan bidraget halves.

Altsa en swap der er negativ pavirker virksomheden negativt, og bidraget saettes op, safrenu 
virksomheden far en negativ egenkapital som folge af swappen

Carsten siger hvis Nykredit ville modtage de penge, fra salget af grunden Bybjergvej 45 
tidligere, ville egenkapitalen vaere positiv, idet bclobet fia salget fra grundet stadig ikke er 
medtaget i regnskabet. (kan ogsa ses i bilag 13.3 i stasvning)

Carsten oplyser at have pa skrift fra Nykredit at SWAP giver det hojeste bidrag, af alle.

Til oplvsning, INDSKUDT, for sagen mod jyske bank.
(Carsten har dokumenter fra Nykredit som oplyser at swap altid giver det hojeste bidrag, og 
at Nykredit oplyser at swap, fortrinsvis er til andelsboligforeninger og stone virksomheder, 
det et nyt for Carsten at en negativ swap ogsa kan give forhoiet bidrag, dette oplyste Jyske 
Bank heller ikke, men kun at swap var det bedste og billigste, samt at gik den i minus, 
betod det intet, for den ville ga i 0,00 til sidst.

Carsten oplyser at har oplysninger fra andre Nykredit sager, om hvad swap er, og oplyser 
at han pa intet tidspunkt har modtaget noget fra Jyske bank, om hvad swap er, kun at Jyske 
bank fortalte at det var det bedste og billigste, oplyser at det materiale som Nykredit har 
udleveret syntes ok, sammenlignet med hvordan Jyske Bank gav deres forklaring mundtligt 
og tegnede pa tavle.

Carsten oplyser som tidligere, at bidraget steg efter at regnskabet blev afleveret.
(der er lobende givet forskellige forklaringer pa swappen,)

Safremt Nykredit har faet oplysning om swappen fra Jyske bank, anmodes disse 
bilag udleveret.

1 Jnder modet Sporger Mette Carsten om vi optager samtalen, hvilket Carsten oplyser at det gor de 
ikke, Carsten sparger sa om Nykredit optager samtalen i lokalet, for sa ansker han en kopi, Mette 
oplyser at samtalen ikke optages.

6. Carsten beder Nykredit bekreefie at Nykredit er blevet kontaktet af Jyske Bank, omkring at 
Carsten ansker garantien, som Jyske Bank stiller over for Nykredit, den pa 4.300.000 kr.
(fra 28/5 2009) nedskrevet til faktiske gaeld, Carsten oplyser at, Bilag 43. at 12/8 2011 
oplyser Casper Dam Olsen, til Carsten, at han har bet Nykredit nedskrive garantien, til 
faktiske gaeld, da Carsten ikke tar svar, rykker Carsten pa skrift, 3/2 2012 Bilag 71. for at 
fa garantien nedskrevet, til den faktiske gaeld. hvorfor skal der ga over 175 dage ?

Carsten siger det er nonnalt at en garanti, nedskrives i byggesager, hvilket Michael er enig i
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Mette svare, at him ikke har noget pa at Jyske Bank skulle have rettet henvendelse til 
"N'ykredit, for at fa nedsat garantien til faktisk restgaeld, kan ikke bekrasfte henvendelsen.

Carsten det ma vaere noget pa det. Det er jyske bank som har glaeden af at tage 3.5 % i 
Provision, af de penge som Carsten har afdraget pa paforhindslanet, Jyske Bank ma have 
dokumenter, hvis Nykredit ikke har kendskab til denne henvendelse, er der jo ikke nogle 
bilag.

Mette oplyser at Nykredit er flyttet, (jeg kan have misforstaet ordet flyttet) og noget kan 
vaere lagt forkert. (omkring henvendelser i sagen)

Michael indskyder at der maske kan vaere kraevet storre sikkerhed, grundct fald i 
Ejcndomspriser osv. ?

I forbindelse med referent, taenker Carsten pa:
(Nykredit har risiko pa maks. Rest belobet pa det pa forhandslan som er udbetalt, Bilag 11. 
pa 4.300.000 kr. hvis gulden rest gaslden er omkring 3.500.000 kr, har Nykredit sa en 
storre risiko end pa forhandslanet bilag 11.

Mette oplyser at Nykredit har haft pantebrevet pa ejendommen Bybjergvej 43 og 45 under 
hele forlobet, ogsa som sikkerhed, da Jyske bank stillede sikkerhed for hjcmtaget bilag. 11.

++
Hvis Nykredit har naegtet Jyske Bank at nedsaette garantien over for Nykredit, til 
Faktisk restgaeld bedes dettc bekrasftet.

Hvorfor Venter Nykredit 175 dage med at give Jyske Bank et svar, safremt Nykredit 
Har fact henvendelsen fra Jyske Bank.
++

Nu er Carsten blevet oplyst at Nykredit ikke har en sadan henvendelse liggende fra 
Jyske Bank, og behover ikke svar pa det lige over, som er medtaget i sagen mod Jyske 
bank.

7. Carsten beder Nykredit bekraefte at Nykredit ikke har bet om at grunden Bybjergvej 45. 
3060 Espergaerde, skulle tvangs saslges.

Mette bekreefter at Nykredit pa ingen made, har bet om eller onsket at Carsten solgte 
grunden for at nedbringe ianet i Nykredit (Bilag 11)

Der er bekraeftet og givet klart svar.

8. Carsten beder Nykredit beknefte at Nykredit ikke har udbetalt noget lan til Carsten i 
perioden 20/5 2008 til 16/4 2009

Mette bekrtefter at Nykredit ikke har udbetalt noget lan i byggesagen for 3/7 2009 
Carsten viser Bilag 39. fra 6/7 2009 hvor Nykredit Jyske Bank indsaetter 4.270.525 kr. pa 
konto 5050-1414093
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Carsten er af den opfattelse at Jyske Bank har faet belebet fra Nykredit 3/7 2009 og at Jyske 
Bank 3 dage efter indsaetter belobet til Carsten. Saledes er Tilbudet Bilag 11. hjemtaget og 
udbetalt

Der er bckracftet og givet klart svar.

9. Carsten beder Nykredit bekraefte at Jyske Bank over for Nykredit har naegtede at oprette en 
deponerings konto til brug for provenuet efter salget fra Bybjergvej 45.

Mette har antydei om det ikke var Carsten selv der ville saelge,
Hertil svare bade Anne-Marie og Carsten samtidigt at det var Jyske bank der kraevede salget, 
Carsten fortsastter med at fortadle at Jyske Bank ville have at alt blev solgt, saledes Jyske 
bank kunne fa deres penge.

Carsten udlever et bilag hvor det lydeligt, fremgar at det er grund lanet ved Carsten Privat 
der skyldes penge pa. (dengang var gaelden 2.400.000 kr.)

Mette onsker ikke bekraefte, at Jyske bank har benajgtet at oprette en deponerings konto, 
Carsten siger det er lige meget vi bruger Bilag 73. side 2 (ogsa Bilag 2 i staevning)
Og oplyser at Jyske bank har modtaget mail hvor De oplyses om at Nykredit laver en 
deponerings konto, da Jyske Bank ikke lave en.

Behover ikke mere end bilag 2. fra staevning, det er fmt nok.

10. Carsten beder Nykredit bekraefte at Jyske Bank har staet for alle godkendclser af lanetilbud 
over for Nykredit, samt lavet anmeldelser, tinglysninger samt sorget for at anmelde at 
Nykredit har faet oprykkende pant, i Ejendomme Bybjergvej 43 samt Bybjergvej 45 over for 
Nykredit,

Carsten oplyser at det er i den ejcndom, som Jyske bank sener kracver solgt.

Mette bekraefter.

Der er bekraeftet og givet klart svar.

Indskyder lige at nar der star Carsten ment faktisk som Virksomheden, men det er Carsten 
der taler.

Vi gar nu over til at tale om den faktiske staevning mod Nykredit hvor Carsten har staevnet Nykredit

Carsten oplyser at del var en nodvendighed, eftersom Nykredit ikke bcsvarede hans breve, hvor 
carsten forsogte at fa en aftale som ved brevet Bilag 13,14,18, og at carsten var banke for at der 
kunne ske foraddclse,
Efter sagen mod Jyske Bank, viste Carsten at Jyske bank sigter efter Forasldelse i deres sager, derfor 
var Staevning nodvendig, og gor klart at det ikke er hans on ske at kore sagen i Retten
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Mette oplyser at stsevningen er belt forked., at Carsten sammen blander at det bade Sovej 5 ejendom 
og Bybjergvej 43 / 45 som er sammenblandet i stsevning, Carsten forstar ikke hvad Mette mener

Det er godt nok Carsten selv, der har lavet stasvningen, saledes kan der jo godt vaere nogle fejl, men 
Carsten mener ikke at have sammen blandet, bade Carsten Privat og Storbjerg Erhverv ApS som 
Sovej 5. 3100 Hornbaek og Bybjergvej 43 og tidligere ogsa nr, 45. 3060 Espergasrde

Carsten er lidt forvirret nu, og forstar ikke hvad Mette fortaeller om at stasvningen er belt forkert.

Mette sporger om hvordan tallet fremkommer, Carsten viser Bilag 20. som Mette syntes er tint 
opdelt.
Mette sporger ind til hvad det er for 3 belob Carsten pastar Nykredit skal betale, og hvor de belob 
kommer fra, Mette siger der er skraevet pa en sadan made i staevningen at en dommer ikke engang 
vil kunne forsta det, og en dommer ikke gider se de bilag.

Mette beder Carsten forklare, de 3 belob, og dette forsoger Carsten fortaeller at Michael og Mette 
bare tage bilag 6 og bilag 9, sa kan de se den termin som er betalt for den periode, og hvad Nykredit 
har aendret det til, og at jeg sa ikke har fact det penge retur, selv om der er rykket. (se bilag 13)

Carsten syntes ellers det er nemt at se.

a

/ Mette siger at det er forskellige ejendom, og at bilag 9. er Carsten privat, og det er blandet sammen.
J'Carsten forstar bare ikke at Mette ikke kan se det som Carsten prover at vise.

Mette har nogle sammen haeftede bilag, hvor Mette siger vi har betalt de penge retur, og Carsten har 
fact mail pa det, hertil siger Carsten men jeg her ikke faet dem! Hvornar.
Hvortil Mette siger sa har Jyske Bank negledc dem, for der er betalt ind pa en konto i Jyske Bank

Carsten beder om iige at naeriaese de dokumenter hvor Nykredit, gerne vil overbevise Carsten at 
Nykredit i hvert fald ikke skylder Carsten de penge.
Carsten ser efter og kan ikke se at det er samme belob, og siger det er ikke det der, Carsten kommer 
til at tasnke tilbage, der var en gang han kom til at betale 3 terminer dobbeit, det var Nykredit Privat 
Sovej 5 / Total Kredit Sovej 5 / Nykredit Bybjergvej 43 men er det dette her som Nykredit 
sammenblander i staevningen?

Hvis Nykredit ser pa Bilag 13.1 overst har Carsten fortalt om disse penge som Nykredit betalte 
tilbage, og at der dengang gik 4 uger for Carsten fik dem, det passer vil godt nok med at de blev 
indsat i Jyske Bank, det har bare intet med stasvningen at gore.

Carsten far nu forklaret hvordan de 3 * omkring 35.000 kr. er kommet ffem.
Michael siger det kan vasre at de er indlfiet i lanet, men ser det kan de ikke vasre.
Mette siger men se lanet er lavet om bagud, sa har du speget renter, Carsten svarc ikke pa dette, og 
peger pa talende og pa datoeme, der er forskel,

Michael og Mette bliver enig om, at det vil de s& lige se, og noter at Bilag 6, 7, 8, 9,10,11 skal 
kontrolleres igen, og vil vende tilbage.
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Vi kommer frem til nasste punkt i opg0rclsen, bidraget 3 %
Mette siger det er vist ikke noget vi kan gare noget ved,
Carsten er ikke enig, og forklarer at siden Nykredit ikke ville tage imod salgs summen (provenuet) 
som Nykredit har gjort krav pa, siden 27/8 2013 Se bilag 14, her skriver Carsten det averst,

Grunden til at der star den 28/8 2013 er at Carsten f0rst nedskrev, og sendte mail dagen efter til 
Nykredit, den er sendt ogsa til hoved postkassen (Carsten laver som regel et skriv efter et mode.) 
og sender gerne en kopi af hvad der er talt om,

sa Mber da ikke at Nykredit vil Bcnasgte at Nykredit 27/8 2013 telefonisk har gjort krav pa at fa 
hele provenuet, efter salget af Bybjergvej 45. (har vist ogsa et tidspunktet noteret.) Carsten var 
darligt blevet rask efter sin sygdom, men husker rimeligt godt.

Mette oplyser at Nykredit ikke var forpligtet at modtage provenuet, sa Carsten skulle vaere 
taknemmelig, over at Nykredit ville oprette en deponerings konto, hvilket Carsten bekraefter at han 
er glad for, og siger sa havde jeg jo ikke fttede dem inu ©

Mette oplyser at det var alcnc Jyske Bank som skulle oprette en deponerings konto og modtage 
provenuet, hvilket Jyske Bank klart har naegtede, og Bad Carsten bede Nykredit om at modtage 
provenuet,
Carsten forklare Mette at hun ma da kunne se Carsten som den lille, som vasrende en lus mellem 2 
negle, Nykredit og Jyske Bank,
Jyske Bank pa den ene side naegtede bare alt, og Nykredit besvarede ingen breve for 24/11 2015

Mette Beder Carsten oplyse om der er flere henvendelser til Nykredit fra Carsten ! ja der er en del, 
Og der kan ogsa vaere sendt mail, fra Jyske Bank til Nykredit, (dette er ikke sikkert, Carsten har 
kopi det er jo Jyske Bank og Nykredit) (tidligere har Carsten oplyst at Jyske Bank har naegtet at give 
aktindsigt)

Jyske Bank har i hvert fald givet opiysningen at Carsten skulle rette henvendelse til Nykredit, og 
der er sket flere gange.

(dette far jeg ikke fundet frem nu, alene dette her referat, har taget lang tid at skrive, men vil geme 
have det mad som vi har talt om. Tro mig nar jeg fortalte at jeg har sendt flere breve,)

Carsten forklare at Bidraget er de penge nykredit har taget fra Carsten i den periode fra Nykredit 
kraevedc at fa hele provenuet far salget af Bybjergvej 45. til Nykredit rent faktisk ville svare og 
iukke sagen.

Mette oplyser at det er jo peanuts for nykredit og deres resultat, og Nykredit lige far dette her bidrag 
ogsa, Carsten siger at han ikke kender til Nykredits regnskaber, men at det er mange penge for 
Carsten

Vi taler sidst om at Nykredit kunne modtaget de penge for laenge siden og have sparet Carsten ja 
familien for de penge, som Nykredit er staevnet for,
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Carsten har lagt et bilag, som kan bruges iil at forlig, der skal bare skrives et tal p&, og der er piads 
til et plaster, passer fint sammen med at Mette fortalte at Carstens tab jo var peanuts for Nykredit,

Bade Anne-Marie og Carsten har ikke rad til peanuts, men modtager geme.

Vi har faet talt sagen godt i gennem og sat ansigter pa,
og selvfolge er Carsten interesseret i at blive fuld kunde, i Nykredit, som vi taler om Rcvisor skal 
lige pa banen.

denne her sag har kostet rigtig meget tid, og at det er gaet ud over forretningen,
(og 2 maneder med hacket hjemmesider)

Carsten og Rie er glad for at have modtes med Nykredit og ser frem til at kunne lukke sagen, og 
drive en forretning, og fa vores liv tilbage.

Nykredit ma geme bidrage, til at Jyske Bank far oplyst at Lanetilbudet Bilag 31. ikke findes.
Og at Carsten har omtalt noget med Garanti, osv. pa lan der ikke findes.

Det ville jo vaere nemmest, at Jyske Bank fandt deres Checkhasfte ffem og lukkede deres sag, Dc 
skal jo bare give mig en Undskyldning, eller bevise at Bilag 31 findes hjemtaget i Nykredit, ©

Med venligst hilsen

Carsten Storbjerg 
Anne Marie Skaarup

Sovej 5. 3100 Hornback
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9/12/2018

BILAG 30

*

LUNDGRENSCarsten Storbjerg <car >m>

Det naermeste svar pa en underskrift fra Nykredit

Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com> 

Til: peter_soerensen@ofir.dk 

Bcc: carsten.storbjefg@gmail.com

18.oktober2016kl. 18.35

Hej Peter

er dette her ok, Ira Nykredit

Hvor jeg beder Nykredit om at skrive at jeg ikke har hjemtaget bilag 31 tilbudet p& 4.328,000 kr

Mils hjemme 

Hi)sen Carsten

Den 18/10/2016 kl. 14.32 skrev Mette Egholm Nielsen <metn@nykredii.dk>:

Kaere Carsten

Som det fremgSr af brevet (som jeg har vedhaeftet igen), kan jeg pa vegne Nykredit Realkredit A/S oplyse, at 
vi ikke i vores system har en registrering om, at vi pi dine vegne har hjemtaget et cbUgationsian i 2008 pi kr. 
4.328.000, etler at dette skulie vsere udbetalt til Jyske Bank.

Det mener jeg er et klart svar p& dit spargsmal.

Venlig hilsen 

Mette Egholm Nielsen

Mette Egholm Nielsen
Advokat

Sendt fra min iPhone

https://mail.google.com/mail/ij/0?ik=51894f5694&view=pt&search=ali&permmsgid=msg-f%3A1548545984197615785&simpl=msg-f%3A1548545... 1/1
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Jyske Bank                                                                    BILAG 173. 
Vestergade 8-16                                          30-04-2017 
8600 Silkeborg                                           ÅBENT BREV. 
 
 
Kære Anders Dam   
eller Juridisk Direktør eller andre i Jyske Bank.  
 

Nogle må gerne svare, også fra koncernledergruppen.  

  
 
Anders Christian Dam, Per Skovhus, Leif Flemming Larsen, Niels Erik Jakobsen, Sven A. 

Blomberg, Benny Laibach Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten 

Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen, Finn Bødker Knudsen, Hans Jørgen Larsen, 

Ivan Stendal Hansen, Jens Lauritzen, Jes Rosendal, Knud Nørbo, Lars W. Sandberg, Peer Roer 

Pedersen, Peter Stig Hansen. 

 
 
 
 
Det er nu snart 1 år siden, jeg skrev til dig sidst,  
du valgte ikke selv at svarer, og frabad dig yderlige 
henvendelser, omkring mine spørgsmål.   
 
 
1. 
Jeg mener at jeres virksomhed Jyske Bank bedrager mig. 
 
2. 
Jeg mener at jyske bank har taget penge fra min konto til  
Falsk lån, falsk sikkerhed, falsk rentesikring. 
 
3. 
Jeg mener jeg er blevet bedraget siden engang fra 2008/2009, 
men har først opdaget det i februar 2016.  
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4. 
Jeg mener at jyske bank, godt ved at banken bedrager mig, og 
har valgt at fortsætte, som om jyske bank ikke er bevist om 
det. 
 
 
Jeg har skrevet åbent om dette flere steder. 
 
 
Derfor må det anses at Jyske Banks Ledelse, med tilhørende 
bestyrelse syntes godt om dette. 
 
 
Jyske bank og Anders Dam fik direkte besked. 25-05-2008.  
 
At i vælger at lade jeres bank, fortsætte, med at tage penge fra 
min konto, til en rente sikring, for et lån,  
 
 
SOM I NU VED IKKE FINDES: 
 
 
 
 
Jeg ved godt at vi skal tage slagsmålet i Byretten.  
Det har jeg da fundet ud af. ☺ 
 
 
Men frem for at Jyske Bank vil have, jeg skal bruge flere 
penge, end nødvendig til advokater, i denne ulige kamp. 
 
 
Bør Jyske bank i stedet prøve, bare for en gangs skyld at være 
ærlige, og så svarer jeres kunde,  
som her er den lille myg, der er oppe mod en flok elefanter.  
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Jyske Bank bør stoppe med at snyde og lyve over for mig,  
jeres advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch skriver at 
bevisbyrden ikke er løftet,  
 
Han skriver også at jyske bank ikke er i ond tro. 
 
 
Men hertil vil jeg påstå at jyske bank netop er i OND TRO  
 
Når jyske bank fortsætter med at hæve penge fra min konto, til 
en rentesikring der ikke er aftalt med mig, og til et lån der ikke 
er hjemtaget. 
 
 
Og nej Philip Baruch det er ikke noget jeg betaler frivilligt,  
i taget ganske enkelt penge fra min konto. 
 
 
JEG SIGER  
 
Der er IKKE hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. 
 
Der er ikke efterfølgende lavet og godkendt en rentesikring, på 
4328.000 kr. til noget lån på 4.328.000 kr.  
  
DET ER FALSK DOKUMENTFALSK LØGN:  
I har ikke ville svare og bevise at jyske bank ikke lyver.  
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Anders Dam du som er direktør, i jyske bank.  
Har et ansvar for at jyske bank, ikke bedrager bankens kunder.  
 
Jeg beder dig, at leve op til dette ansvar.  
 
 
 
Når du får kendskab til sådanne noget bedrageri sikkert sker,  
bør du som øverste chef, undersøge om der var noget om 
snakken. 
 
 
Og hvis kunderne har ret, bør ikke kun du, men alle dine 
advokater og bestyrelsen sikker sig, at jyske bank ikke 
fortsætter bedrageriet.  
 
 
 
 
 
Din kunde kunne hverken fra, inkasso afdelingen ved 
Birgit Bush Thuesen. 
 
Eller  
 
Juridisk afdeling ved advokat Morten Ulrik Gade  
 
 
 
Eller andre kunne få nogle svar,  
og dengang var der altså kun 3 simple spørgsmål. 
 
 
 
Jeg ønskede beviser.   
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Ligesom jeg har spurt om aktindsigt, siden 2013, dette nægter 
advokat Morten Ulrik Gade, 17-11-2015 at give mig. 
 
Han svarede med at det er Jyske Bank ikke forpligtet til.  
 
 
HVAD HAR JYSKE BANK AT SKJULE, SIDEN BANKEN 
NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT I DERES LÅN.  
(hvis det da ikke er falsk.) 
 
 
Den 17-11-2015 var bedrageriet stadig ikke opdagede,  
dette skete først februar 2016,  
 
Det var derfor jyske bank flere henvendelser i perioden op 
denne dato, hvor du fik din mail. 25-05-2016 
 
 
Både jyske banks advokater, til ledelsen og dig som direktør 
fik mail. 
 
 
 
 
Der var kun 3 spørgsmål fra kunden. 
 
 
A. 
At få bevis på at kunden har hjemtaget et lånetilbud fra 20-05-
2008 på 4.328.000 kr. i Nykredit, og fået det udbetalt.   
 
 
B. 
At få bevis at lånet, i Nykredit på de 4.328.000 kr. efterfølgende 
var blevet omlagt. 
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C. 
At få bevis på at rente sikringen, W015785999 fra 16-07-2008 til 
lånet i Nykredit på 4.328.000 kr. var aftalt og derefter blevet 
godkendt, skriftligt eller mundtligt.  
 
  
 
HER SPILLER VI MED ÅBNE KORT, ALTSÅ INGEN LUSK. 
 
 
JYSKE BANK SPILLER MED LUKKET KORT.  
OG ØNSKER IKKE DIALOG. 
 
 
Hvis Jeg her på banknyt.dk fremlægger de beviser, som jeg har 
fundet, så må jyske bank også gerne fremlægge deres beviser 
på det modsatte. 
 
 
Jyske Bank Juridisk afdeling, og advokater, kan også vente 
med at svare på noget til efter det nye processkrift er sendt til 
retten. 
 
 
Jyske Banks påstand om at være en åben bank, stemmer da 
vist ikke helt.    
 
 
 
Når jeres bestyrelsesmedlem, Advokat Philip Baruch som 
svarede mailen 25-05-2016 for Anders Dam,  
og herefter 31-05-2016 skrev svaret på spørgsmål A.  
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Påstod på spørgsmål A. 
 
At lånet i Nykredit på 4.328.000 kr. (tilbudet fra 20-05-2008) 
var blevet hjemtaget, og udbetalt.  
 
Philip Baruch medsendte dog intet bevis, som jeg ellers bad 
klart om. 
  
 
Tilliden til at Philip Baruch taler sandt, er ret lille. 
 
 
Derfor siger jeg at, Jyske bank vist lyver, igen.  
 
 
 
 
Anders Dam hvis du vil være så venlig at være ærlig. 
 
 
 
Har jeg Carsten Skaarup anmodet Nykredit om at hjemtage 
lånetilbudet på 4.328.000 kr.  
 
 
For at skærer det ud i pap, det er tilbudet fra 20-05-2008,  
ER DET HJEMTAGET OG UDBETALT.  eller IKKE  
 
 
Det er det underlæggende lån, som i Jyske Bank har lavet en 
rente sikring til 16-07-2008 uden at tale med mig, om jeg 
ønskede at leve en ny.  
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Du er velkommen til at fortryde dit svar fra 31-05-2016  
Eller at dokumenter punkt. A. B. C. 
 
Du er meget velkommen til at kommenter de mange spørgsmål 
på listen også.  
 
 
 
Og lige igen til Philip Baruchs forsøg til at få mig til at indgå en 
swap 02-02-2017  
 
i hans ret kiksede brev til min advokat, om forligs mulighed, i 
må da være vandvittige, Philip Baruch forstå nu.  
 
Jeg har ikke lyst til at have nogle swap.  
Jeg har heller ikke aftalt nogle swap, (udover den der er 
lukket). 
Jeg har heller ikke hjemtaget noget lån til nogle swap.  
 
 
 
 
 
Måske ses vi i fælledparken i morgen 1 maj.  
 
 
Har før jul sidste år. tilbudt at gennemgå min sag, (delt på 
Facebook.) og holde møde med min bankrådgiver, på Cafe 
Hansen i Hornbæk, fik ikke svar.  
 
 
 
Husk det er Philip Baruch, som er grunden til de åbne breve, 
jeg vil gerne tale om det, problemet er at, jyske bank vil have 
det forældet.  
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Med venlig hilsen  
Carsten Skaarup  
 
Søvej 5. 
3100. Hornbæk.  
 
22227713  
40333400  
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9/12/2018 Gmail - Fejl har ingen ISn eller rente sikring, lad venligst vasre at haeve BILAG 83 

LUNDGRENS

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

Fejl har ingen Idn eller rente sikring, lad venligst vaere at haeve

Carsten <carsten.storbjerg@gmaii.com> 21. juni 2017 kl. 12.23

Til: Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>

Cc: peter_soerensen@ofir.dk 
Bcc: carsten.storbjerg@gmail.com

Har modtaget denne her i dag 

Del oplyses igen som 25 maj 2016

at der ikke findes noget underlaegende l£n, pa 4.328.000 kr. eller noget omlagt l£n

Og rentesikring fra 16-07-2008 erfalsk, ikke aftalt med mig hverken skriftligt eller mundtligt

L£net skulle angiveligt skulle bare til et ikke hjemtaget eller udbetalt Ian

Det handler om et tilbud som ikke er accepteret

Jeg beder jyske bank om ikke at haeve til denne falske rentesikring

Men kan hverken g0re til eller fra, hvad jyske bank haever.

Mvh Carsten 

God sommer 

Sendt fra min iPhone

j

image.jpeg 

592K

https://mail.google.com/maii/ij/0?ik=51894f5694&view=pt&search=a!l&permmsgid=msg-f%3A1570809812604829994&simpl=msg-f%3A1570809... 1/1
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Til Jyske Bank 
I.L Tvedes Vej 7 
3000 Helsing0r

BILAG 85 

LUNDGRENS

28-12-2017

Har modtaget brev. 27-12-2017
Hvor i der star, at vi handler med finansielle instrumenter

Dette er ikke korrekt, den pastaet aftale som der henvises til er FALSK.

Vi har den 20-05-2008 gennem Jyske Bank fact tilbudt fra Nykredit at kunne lane 4.328.000 kr.
(Bilag 31. side 1.)

Tilbudct cr givct med en tilbudsfrist (Bilag 31. side 3 ) 20-11-2008

Vi har lavet en aftale cm at safremt, vi 0nskede at optage dette lan i Nykredit pa 4.328.000 kr. 
efterf0lgende aftalt at rentebytte dette med Jyske Bank. (Bilag 60.) W015776999 
Denne aftale ertelefonisk indgaet. 15-07-2008

Safremt Jyske bank ikke kan fremlasgge 2 optagelse, hvor vi 2 gange aftaler at rente bytte, et l&n pa 
4.328.000 kr. safremt dette onskes, ma den ene vsere falsk.

Den indgaet rentebytte aftale ( Bilag 60.) om at hjemtog vi det tilbudte lan, (Bilag 31) pa kr. 
4.328.000 kr. i Nykredit, er efterfolgende lukket pr. 30-12-2008 ( Bilag 59. ) der er ikke 
efterfblgende indgaet nogle nye aftale med mig, hverken skriftiigt eller mundtligt.

I den forsatte sag fra 2013 der startede som darlig radgivning,
er der saledes ikke overensstemmelser, med de af Jyske bank fremlagte oplysninger over for retten 
og de faktiske forhold.

Jyske banks Bcstyrelsesmedlem som ogsa er advokat for jyske bank, 
skriver saledes 10-09-2015 i et retsforhold,
at der findes et underlaegende lan pa 4.328.000 kr. til en aftalt rentebytte fra 16-07-2008
pa trods af at jyske bank ved tilbudet er udlobet 20-11-2008 (Bilag 31. side 3.) og igen 06-05-2009
( Bilag 11. side 3.) bliver bekraeftet at tilbudet pa de 4.328.000 kr. er bortfaldet.

Og at renteswappen 15-07-2008 var en afdaekning af rente risikoen pa det underlaegende 
realkreditlan pa 4.328.000 kr, (Bilaget er Maerket A. 10-09-2015 )

Den Rentebytte som jyske bank pa raber sig, vaere den Jyske bank har lavet med mig 15-07-2008 og 
som er godkendt 15-07-2008, men forst er sendt 16-07-2008
Dette er ikke sandt, i det j eg skal henvise til den af mig indgaet rentebytte aftale er ( Bilag 60. )

Side 1/4
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Da vi i begyndelsen af efterforskning, konfronterer Jyske Bank med denne oplysning, var svaret 
At Jyske bank blot bar ombyttet en indgaet aftale. (Bilaget er Maerket B. )

Der er pa intet tidspunkt lavet nogle aftaler omkring selve rentebytten, eller indholdet af denne, det 
er saledes Usandt at der skulle vaere talt om indholdet og maden der beregnes renter.

Jyske bank tilbagcholder oplysninger i retsforholdet
om at den faktiske indgaet aftale ( Bilag 60. ) faktisk er lukket ( Bilag 59.) og der derfor ikke 
Andes nogle aftale.

Sa nar jyske bank skriver at jyske bank bare bar rettet i en indgaet aftale (Bilag 60.) er dette at 
rette i et aegte dokument, hvilket er FALSK efter aftaleloven, (Bilaget er Maerket C. )

Fakta er dog uanset hvad jyske bank pastar i Retsforholdet her (Bilaget er Maerket B.) kan det 
ikke stemme, i det man ikke kan aendre i en aftale der er lukket, uanset om det efterfolgende skulle 
blive aftalt, rentebytte aftalen af 15-07-2008 er belt og aldeles lukket ved ( Bilag 59. )

Hvorfor der er tale om Svig efter aftale loven, se ( Bilag J. 3 sider. hvad er SVIG, det samme star i 
straffeloven )

Derfor nar Jyske bank 19-02-2010 ( Bilag 35.) skriver til mig mens jeg ligger syg med en 
hjerneblodning. Og oplyser at jeg har et lan i Nykredit pa 4.328.000 kr. og en rente bytte af dette lan 
i Jyske bank af dette lan.

Og nar Jyske bank igen 09-01-2012 ( Bilag 36. ) skriver til mig at jeg nu har omlagt det 
bagvedliggende lan.
Sa er det efter min bedste overbevisning for at jeg ikke ma opdage noget mens jeg stadig er syg.

Hvor skulle Jyske bank, ellers nasgte mig aktindsigt, hvis det ikke var for at jeg ikke matte opdage 
at jeg er udsat for SVIG, hvilket er det sagen mod jyske bank er oplyst aendret til.

Fakta er at jeg slet ikke har et lane behov, for tidligst efter 24-03-2009 (Bilaget er Maerket D.) 
Saffemt vi ikke selv har midler.
pa dette tidspunkt er jyske bank allerede i gang med at beregne renter af lan pa 4.328.000 kr. som 
ikke fmdes.

Jyske Bank ved vi pa dette tidspunkt kun har anmodet og aftalt en kassekredit, (Bilag 110.) som vi 
har brugt, og betalt renter af.

At vi sa ved en efterforskning opdager at Jyske bank har overfort en gasld fra en anden virksomhed 
er vi uforstaende overfor, der er tale om en konto vi ikke kan se, en konto vi ikke selv kunne hasve 
fra.

Side 2/4
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Jyske bank bar saledes uden aftale med Storbjerg Erhverv aps overflyttet en gaeld 28U.000 kr. fra en 
anden virksomhed (Bilag 111.) det viser sig ved efterforskning at det er sarame konto nummer der 
er anvendt til begge virksomheder, hvordan jyske bank kan lave dette, og hvilken lovgivning jyske 
bank anvender. bar vi forsagt at fa svar pa, men Jyske Bank nasgter at svare pa noget.

Dette er saledes for at vise, at Jyske Bank bestemt ikke overholder alle regler og love,
Nar Jyske Bank blander flere selskaber sammen, og give dem samme konto nummer, og at jyske 
bank uden nogle aftaler med selskabet, kan overflytter gaelden pa omkring 280.000 kr. (Bilag E og 
F ) konto 5050-1354141 udtog 1 og konto udtog 2

Der er ikke optaget noget lan pa 4.328.000 kr. i Nykredit selv om jyske bank tilbageholder 
sandheden, bade over for mig, men ogsa over for retten og mine advokater.

Tilbudet vax gyldigt til 20-11-2008
Pa trods heraf trsekker Jyske bank tinglysnings gebyr 66.400 kr. (Blag 113. side 3. ) 15-04-2009 
Jyske bank trsekker ogsa lanesags formidling kr. ( Blag 113. side 3.) 16-04-2009

Jyske bank traekker 16-04-2009 ogsa en garantistillelse overfor Nykredit for lanet pa 4.328.000 kr. 
og haever her 13.517,36 kr. (Blag 109.) pa trods at det ikke findes nogle anmodning om dette fra 
Nykredit, og at nykredit intet kender til noget lan som Jyske bank for egen hand, roder rundt med 
uden om Nykredit.

Problemet omkring svig og falsk bliver ikke mindre af at Jyske bank udnytter denne handling til at 
kraeve Byggegrunden Bybjergvej 45 solgt. (Bilaget er Maerket G.) Dette er et krav som tydelig 
gores 27-04-2011 Der er ikke tale om at det er noget Carsten selv har fundet pa.

Hvis jeg har lavet 2 rentebytter, og optaget lanet p& 4.328.000 kr. hvilket ikke er tilfseldet 
Sa har jyske bank krasvet nedbragt dette underlasgcndc lan for en rentebytte, ved at kraeve 
Bybjergvej 45 solgt, dette ved Jyske bank, da det er Jyske bank selv som har lavet tmglysning af en 
oprykkende pant til Nykredit.

Da Jyske bank efter salget naegtede at modtage Provenuet for salget, gav Jyske bank mig et tab, 
dette tab, er intet imod da Jyske bank slut 2015 lader Nykredit fa provenuet,
og herefter bevist fortsaetter med at haeve renter, pk den rentebytte, hvor Jyske bank patvang salg for 
at nedbringe det (pastaet optaget Bilag 31. ) underlaegende lan, Jyske bank vaelger bevist at 
fortsaette med at haeve renter via rente swap, pa af den af jyske bank kraevet nedbringelse, uanset 
jyske bank mener (Bilaget er Maerket H. ) det kun var en opfordring, og jyske bank ikke har noget 
ansvar, sa er vi uenige.

Side 3/4
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Jeg kan i svrigt i dag 28-12-2017 konstatere at Jyske bank 

27-12-2017 harhasvet
-81.345,55 og -1.337,92 I alt = 82.683,47 kr. W015785

Pa trods af at der ikke er noget lan at bytte renter af.

Pa trods af at jyske bank uden aftale med mig bar lavet en ny rente bytte,

hvilket ikke kunne opdages f0r tidligst 31/12-2009 da Jyske bank faktisk hsever et belob, sa saldo 
svinder pa konto, det er her min hjeme bl0der. Og heller ikke her opdager jeg at jeg er udsat for 
Svig.

Svig som har til formal at skjule at, hvis og safremt jeg onskede at lave en rente sikring pa et andet 
tilbud, som jeg valgte var renten kun 2,4987 % saledes var renten det halve.
Se (Bilaget er Maerket I.) bilag er I ( Fra Nykredit tilbudet 6 maj 2009 Bilag 11. Side 1. )

Dette har Jyske Bank gjort alt for at jeg ikke matte opdage, men det gjorde jeg altsa,
dette og rneget andet er oplyst til min advokat, som nu oplyser til min ven Peter Sorensen at han
overhoved intet har fortalt til jyske bank om dette.

Jeg har oplyst min advokat at jeg var indstillet pa at fa talt om sagen, og om jyske bank onskede at 
finde en losning, en af dem var at Jyske bank kunne indromme og sige undskyld, eller finde et andet 
forslag.

Jeg skal i forbindelse med at min advokat ikke vi! forer svig sager mod jyske bank, oplys at vi

proccsskrift og cftcr Retsplcjelevens § 358 tilfojes alle nye forhold, da de har krydssende 
effekt pa sagen, og samlet er forbundet med den anlagtc sag.

jeg anmoder Jyske bank inden 10 dage, tilbagebetale de 82.683,47 kr. 
som Jyske bank netop har hsevet uberettet fra min konto,

Da det efter min opfattelse er svigagtig, hvis ikke bedrageri, at haeve renter af et lan, jyske bank selv 
har kraevet nedbragt, med ca. 1.500.000 kr. eks. (Bilaget er Maerket G. )

(hvis lanet pS. 4.328.000 kr. altsa Andes et sted Nykredit sammen med rentebytten i jyske bank som 
oplyst Bilag 35.)

De omtalte Bilag er alle vedhasftet brevet, og er en del af det sagen handler om.
Jeg har pa mange mader opfordret Jyske bank til dialog, og at svare pa mine beskyldninger, for hvis 
jeg tager fejl, s& skai jeg geme give min uforbeholden udskylning, dette krasver at Jyske bank svare.

Mvh Carsten Storbjerg
Sovej 5. 3100 Hombaek 22227713 40333400 side 4/4

Stavekontroleret / rettet. 2 Januar 2018
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Gmail - SV: Sag nr. 50906 - Vedr. tilgodehavende hos Storbjerg Erhverv ApS1.9.2019

Gmail

Bilag 155.
Carsten Storbjerg <carsten.st(Side 1. af3.

SV: Sag nr. 50906 - Vedr. tilgodehavende hos Storbjerg Erhverv ApS
2 meddelelser

Jeppe Buhl Rasmussen <jra11@helsingor.dk> 17. april 2018 kl. 13.13

Til: "Carsten (carsten.storbjerg@gmail.com)" <carsten.storbjerg@gmail.com>

Hej Carsten

Jeg har modtaget din mail fra Advodan.

Du kan selvfglgelig indkalde mig som vidne under en eventual retssag, hvis dette bliver aktuelt.

Med venlig hilsen

Jeppe Buhl Rasmussen

Juridisk konsulent

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Politisk Service

Tlf.: (49 28) 20 60 

E-mail: jra11@helsingor.dk

^ HELSING0R 

« KOMMUNE

Fra: Lykke Petersen [mailto:lype@advodan.dk]

Sendt: 17. april 2018 12:45

Til: Jeppe Buhl Rasmussen <jra11@helsingor.dk>

Emne: Sag nr. 50906 - Vedr. tilgodehavende hos Storbjerg Erhverv ApS

Hej Jeppe

Hermed videresendes mail fra Carsten Storbjerg til orientering.

Med venlig hilsen

Lykke Petersen

Sekretaer

ADVODAN

Strandgade 51 ■ 3000 Helsingor 

Tlf: 4921 2121 - Direkte: 4925 0991

2^3

Side 1.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search-all&permthid-thread-f%3A1597991678995982378&simpl msg-f/o3A15979916...
iX
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.18384817

-ww.advodan.dk • Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fra: Carsten [mailto:carsten.storbjerg@gmail.com]

Sendt: 16. april 2018 23:01 

Til: Lykke Petersen <lype@advodan.dk>

Emne: Re: SV: Sag nr. 50906 - Deres mellemvaerende med Helsingpr Kommune

>)

Hej Lykke

Tak

Har i forbindelse med med sagen, der haenger sammen med min sag imod jyske bank for svig og falsk (bedrageri og 
dokumentfalsk) -----------------

Vaeret til mode med min nye advokat i sagen. Dan Terkildsen

Vi giver jyske bank en mulighed for forlig, ellers giver vi den fuld gas i retten.

Gmail - SV: Sag nr. 50906 - Vedr. tilgodehavende hos Storbjerg Erhverv ApS

Deri kommer der til min opgave at lave blandt andet en vidneliste.

Helsingor kommune er noteret pa denne liste Jeppe Bull

Bilag 155.
Side 2. af 3.

I det Helsingor kommune ikke kunne betale for kob af grunden, da jyske bank nsegtede at modtage provenuet

Derfor blev jeg tvunget til at sagsoge kommunen for rente betaling, dette indgar i sagen mod jyske bank der nu er aendret til 
bedrageri (svig)

Iden forbindelse har jeg en liste pa onsket vidner.

Side 2.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1597991678995982378&simpl=msg-f%3A15979916...
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Gmail - SV: Sag nr. 50906 - Vedr. tilgodehavende hos Storbjerg Erhverv ApS 

du vil orientere Jeppe Bull sa han ikke lige glemmer sagen.
Bilag 155.
Side 3. af 3.

Mvh Carsten

www.banknyt.dk

Sendt fra min iPhone

Vi g0r opmarksom pci, at denne e-mail kan indeholde fortrolige informationer. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, 
beder vi dig.venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i 

dit system uden at videresende eller kopiere den.

Carsten <carsten.storbjerg@gmail.com> 18. april 2018 kl. 11.23

Til: Jeppe Buhl Rasmussen <jra11@helsingor.dk>

Bcc: carsten.storbjerg@gmail.com

Hej Jeppe

Tak
Du har jo vaeret med fra starten og kan bevidne jeg var meget syg, da Peter Sorensen var med inde og fa nem id pa salg

Har kun jyske bank og Nykredit rigtig med i min historie

Www.banknyt.dk

Hilsen Carsten

Sendt fra min iPhone

Den 17/04/2018 kl. 13.13 skrev Jeppe Buhl Rasmussen <jra11@helsingor.dk>:

Hej Carsten

Jeg har modtaget din mail fra Advodan.

Du kan selvfolgelig indkalde mig som vidne under en eventuel retssag, hvis dette bliver 

aktuelt.

Med venlig hilsen

Jeppe Buhl Rasmussen

Juridisk konsulent

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Politisk Service

Tlf.: (49 28) 20 60 

E-mail: jra11@helsingor.dk

<image001.png> Side 3.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=51894f5694&view=pt&search=all&permthid-thread-f%3A1597991678995982378&simpl-msg-f%3A15979916...
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Stævning
den 8. juni 2018

Retten i Viborg, sag nr. BS-19908/2018-VIB

Sagsøger STORBJERG ERHVERV ApS

og

Sagsøger Carsten Storbjerg Skaarup

og

Sagsøger LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB

anlægger sag mod

Sagsøgte JYSKE BANK A/S

og

Sagsøgte LUND ELMER SANDAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sagsøgers påstand
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JYSKE BANK A/S og LUND ELMER SANDAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB skal til 
STORBJERG ERHVERV ApS, Carsten Storbjerg Skaarup og LUNDGRENS 
ADVOKATPARTNERSELSKAB betale 280.746,96 kr. med rente 9% pr. år fra den 30. juni 
2008 af 280.746,96 kr. samt 3.520,00 kr. i andre udenretlige omkostninger.

Sagsøgte Jyske bank A/S dømmes til at tilbagebetale / returner, 280.746,96 kr. 

det fra kredit kontoen 5050-1354141 fjernede beløb pr. 30-06-2008 før kontoen er taget i 
anvendelse 

med tillæg af procesrente fra 30-06-2008 til betaling sker

evt. rente beregnes med samme rente som selskabet har lidt tab. mindst med 9,00 %

Sagsbeskrivelse

Almindelig civil sag

Aktindsigt, Pengevæsen og kredit

Vedr. kredit aftale Bilag 1. 

I forbindelse med verserende retssag BS 99-698/2015

For Svig og Falsk (bedrageri & dokumentfalsk)

 

Stævnes Jyske bank for dette beløb 280.746,96 kr. 

som mangler på en nyoprettet kredit aftale af 09-06-2008 

Saldo på kreditten er ved efterforskning opdaget ikke at være 0,00 kr.    

første modtaget udtog der er udleveret af jyske Bank Helsingør 8 april 2011 BILAG 2.

Sagsøgers sagsfremstilling og synspunkter:

I forbindelse med en verserende retssag BS 99-698/2015 

som startede i ankenævnet med sags nummer 328/2013 
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Er der i denne sag konstateret flere Uoverensstemmelse med det af jyske bank oplyst over 
for retten i sagen. 

Hvorfor sagen BS 99-698/2015 er blevet efterforsket

Jyske bank har ikke ønsket at hjælpe med efterforskning, hvorfor sagen nøje skulle 
undersøges, forud for en stævning.

Denne stævning har sammenhæng til svig & falsk sagen BS 99-698/2015 mod jyske bank, 

og er med til at dokumentere at Jyske bank har taget sig til rette fra betroet midler, 

ligesom at jyske bank er bevidst om bankens handlinger.  

Sagen: 

Jyske bank tilpligtes til at tilbagebetale 280.746.96 kr. plus renter 

som mangler i forbindelse med en nyoprettet kredit aftale 

Mellem jyske bank A/S og Storbjerg Erhverv aps (tidligre AAB Elvagten 1 ApS)

Der findes ikke nogle aftaler imellem Storbjerg Erhverv og jyske bank 

omkring at Jyske bank uberettet kan tage af kreditten, hvilket er betroet midler.

Sagen handler om svig forhold. 

Kredit Aftale er dateret Bilag 1.  09-06-2008  
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Sagsøger har ikke dateret kopi, med underskrift, eftersom jyske bank har nægtet at 
udlever nogle kopier, samt nægtet selskabet aktindsigt. 

Selskabet kræver at Jyske Bank udlever kopier af alle dokumenter, der måtte findes i 
sagen Mellem sagsøger og Jyske bank. 

Bilag 1. side 1  Kredit aftale konto 5050-1354141 

En ale i mellem jyske bank og AAB Elvagten ApS nu Storbjerg Erhverv ApS med cvr. 
27374476  kreditten er udgået 01-12-2009   ses på Bilag 2. side 2. 

Bilag 1. side 3. fremgår det tydeligt at betalinger,kun kan ske med bygherrens 
godkendelse, 

Jyske bank har ikke ville dokumenter om der forlægger godkendelse på at fjerne 
280.746.96 kr. forud for begyndelse af kredittens påbegyndelse, selskabet har ikke givet 
Jyske Bank en sådanne godkendelse 

Bilag 2. i forbindelse med kreditten, der blev oprettet 9/6-2008 konto 5050-1354141 

har selskabet ikke modtaget kontoudtog, hvorfor selskabet i Jyske Bank Helsingør beder 
om kopi.

Denne kopi modtages 08-04-2011 og er på 2 sider.

Kontoudtog som Jyske bank udlevere er ikke komplet, 

eftersom saldo ikke forefindes på udtoget, Indehaver er på dette tidspunkt stadig syg efter 
en hjerneblødning i 2009 og fanger ikke start saldo 9-6-2008 er negativ. 
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Det manglende beløb 280.746,96 kr. på konto 5050-1354141 opdages først efter 2016 

hvor selskabet har, måtte igangsætte en efterforske Jyske Bank for bedrageri, og 
dokumentfalsk.

I denne forbindelse er sagens bilag og nøje er blevet efter forsket, 

her ses det på Bilag. 3 som er noteret kontoudtog 2. selv om det er kontoudtog 1.  

At der allerede ved kreditaftalens Bilag 1. indgåelse mangler 280.746,96 kr. er først 
opdaget i 2016

dette har været skjult for selskabet, Bilag 2. 

Selskabet påstår jyske bank har udsat virksomheden for svig. Ved at fjerne beløbe uden 
nogle aftale med selskabet, der er ikke aftale om tjenesteydelser eller andet, pengene er 
bare forsvundet. 

Forhold som ses på Bilag 3. 

vor jyske bank fra selskabet har fjernet de 280.746,96 kr. 

som var skjult det i Bilag 2. hvor saldo ikke kan kontrolleres, 

og derfor på dette tidspunkt, var der ikke er mistanke om svig.

Forholdet passer godt sammen med Jyske Bank øvrige svig og falsk forretninger mod 
selskabet. 

 

Med risiko for forældelses af beløbet, der er fjernet ved svig

sagsøges Jyske Bank hermed for beløbet.   
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Det er oplyst til Jyske Bank 25-05-2018 

at såfremt der laves forlig i den allerede verserende sag BS 99-698/2015 

kan denne her sag medtages i et sådant forlig

Se eventuelt supplerende processkrift med følgende navn: 

Sagsøgers forslag til sagens behandling

Sagsøger anmoder om retsmægling: Nej

Sagsøger anmoder om, at sagen behandles af 3 dommere: Nej

Sagsøger anmoder om, at sagen behandles under medvirken af sagkyndige eller 
boligdommere: Nej

Sagsøger anmoder om syn og skøn: Nej

Se eventuelt supplerende dokument med følgende navn: 

Sagsøger anmoder om en erklæring eller oplysninger fra en sagkyndig eller offentlig 
myndighed: Nej

Se eventuelt supplerende dokument med følgende navn: 

Sagsøger oplyser i øvrigt: ØNSKES AT SAGEN SAMMENLÆGGES MED 

BS 99 698/2015 

Da dette svigt forhold er indeholdt i sagen mod Jyske bank, 

beløbet kan muligvis ikke medtages uden banken er stævnet for beløbet.
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Den igangværende sag mod jyske Bank  

er i forvejen tilbudt forliget, gerne ved først en gennemgang af bilag og tidslinje.

Jyske bank har ikke siden bankens koncernledelse maj 2016 blev orienteret om at banken 
påstod et lån optaget 

som kunde ikke kendte til, hvorfor kunde tilbød jyske bank et gebyr kr. 250.000  for en låne 
kopi.  

Storbjerg Erhverv ApS 

Ved advokat Dan Terkildsen 

kan lave forlig med Jyske bank i sagen  BS 99 698/2015 

skulle dette ske, gælder det for hele sagen også denne her stævning.

Værneting, værdi og retsafgift

Sagen anlægges ved Retten i Viborg.

Sagsøger oplyser sagens værdi til 280.746,96 kr. og retsafgiften til 3.520,00 kr.

Oplysninger om sagsøger

Sagsøger STORBJERG ERHVERV ApS
27374476
Bakkegårdsvej 411, 3050 Humlebæk
STORBJERG ERHVERV ApS er momsregistreret
E-mailadresse: carsten.storbjerg@gmail.com
Telefonnummer: 40333400
Mobiltelefonnummer: 

1049



Alternativ adresse: Familien Skaarup, Søvej 5, 3100 Hornbæk
Supplerende kontaktoplysninger: Kontakt Ejer af anparter ved henvendelser kan ske til CO 
adresse  Søvej 5. 3100 Hornbæk
Referencenummer: 

Sagsøger Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5, 3100 Hornbæk
Carsten Storbjerg Skaarup er ikke momsregistreret
E-mailadresse: 
Telefonnummer: 40333400
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Sagsøger LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
36442042
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB er momsregistreret
E-mailadresse: info@rl.dk
Telefonnummer: 35252535
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Sagsøgers oplysninger om sagsøgte

Sagsøgte JYSKE BANK A/S
17616617
Vestergade 8, 8600 Silkeborg
E-mailadresse: 
Telefonnummer: 89898989
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 
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Sagsøgte LUND ELMER SANDAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB
32283934
Kalvebod Brygge 39, 1560 København V
E-mailadresse: info@lundelmersandager.dk
Telefonnummer: 33300200
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Sagsøgers bilag

1 8. juni 2018 Bilag 1. kredit af 9-6-2008 side 5 af 5 - Kopi

2 8. juni 2018 Bilag 1. kredit af 9-6-2008 side 1 af 5 - Kopi

3 8. juni 2018 Bilag 1. kredit af 9-6-2008 side 2 af 5 (1) - Kopi

4 8. juni 2018 Bilag 1. kredit af 9-6-2008 side 3 af 5 - Kopi

5 8. juni 2018 Bilag 1. kredit af 9-6-2008 side 4 af 5 - Kopi

6 8. juni 2018 Bilag 2. udtog 8-4-2011 side 1 af 2.

7 8. juni 2018 Bilag 2. udtog 8-4-2011 side 2 af 2.

8 8. juni 2018 Bilag 3. side 1 af 2. udtog 5050-1354141 fra arkiv

9 8. juni 2018 Bilag 3. side 2 af 2. udtog 5050-1354141 fra arkiv
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Q IYSKE BANK

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsinger 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.j yskebank.dk

K 0 P I

Kontonr.: 
Sagsnr..:

5050 135414-1 
5050 17046/1

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

LSnebetingelser (fortseettelse) SIDE 05/05

Ved renteffindringer kan banken nedsaette eller forhaje ydelsen pS variabelt forrentede I3n og kreditter, sS lobetiden fastholdes.

Fuldmagt til at indhenta regnskabsoptysninger m.v.

LSntager giver ved sin underskrift pS lSne-/kreditaftalen banken fuldmagt til hos iSntagers eventuelle revisor/regnskabsforer at 

rekvirere periods- og Srsregnskaber/Srsopgorelser, budgetter og revisionsprotokoller. De indhentede oplysninger vil kun blive brugt 

internt i banken.

evrigt gaelder bankens almindelige forretningsbetingelser "SSdan handler Jyske Bank", som jeg erklaarer at have modtaget.I

Underskrifter

Som debitor: Herved bekraeftes dateringens rigtighed, 
underskrifternes asgthed og de forplig- 
tedes myndighed :

, den

AAB Elvagten 1 ApS

JB87020 5060 00 8240 090608 111358
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© i;K t;■v

L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsingor 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.jyskebank.dk

I.
K O P I

5050 135414-1 
. : 5050 17046/1

Kontonr.: 
Sagsnr.

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

SIDE 01/05
L&ntsger

aab Elvagten 1 ApS 
Sovej 5 
3100 Hombsk

CPR/SE.nr: 002737-4476

Kreditramme/stiftelsesomkostninger

Ny kreditramme/traekningsret...............................
lAnebel0BET ..................................................
Tidligere kreditramme/traekningsret.......................

Rente m.v. pa udskrivningstidspunktet d. 09.06.2008 kl. 11.13

1.800.000,00 kr. 
1.800.000,00 kr. 
1.800.000,00 kr.

7,7500% rente pr kr
7,7500% rente pr ar af bevilget overtraek 

20,0000% rente pr &r af ubevilget overtraek
Renten, der er variabel, tilskrives sidste bankdag i hvert kvartal.
Misligholdelsesrente = bankens til enhver tid gaeldende generelle 
rentesats for ubevilget overtraek pa Totalkonto, p.t.
Rentesatsen oplyses p& forlangende og fremg&r i ovrigt af bankens prisbog.
Eventuelle overtrsksrenter og misligholdelsesrenter kan kraeves uden varsel.
Rente og provisionsbetingelser og terminer for betaling af disse samt lignende ydel- 

og gebyrer fastssttes af banken. I bankens generelle forretningsbetingelser "Sadan

25,00%.

ser
handler Jyske Bank" er beskrevet med hvilke varsler, aendringer kan ske.

ftra?;
Afvikling

0 Ar 3 m&nederBeregnet l0betid
Kreditten indfries den 01.09.2008, medmindre der traeffes ny aftale om afvikling.
Det beregnede betalingsbelob den 01.09.2008 udgor 1.823.695,78 kr.
Afviklingen er beregnet pi baggrund af rente m.v. pi udskrivningstidspunktet og fuld 
udnyttelse af traekningsretten. En aendring af rente m.v. vil derfor medfore aendring i 
ydelsernes st0rrelse.
Alle posteringer, der f0lger af den aftalte afvikling eller rentetilskrivning, sker pi 
den sidste bankdag inden datoen for det pigaeldende belobs forfald. Posteringen 
har dog altid rentepivirkning (valor) pr. forfaldsdatoen.
Eksempel: En ydelse, der forfalder mandag den 01.04., bliver haevet fredag den 
29.03. men med rentepivirkning (valor) mandag den 01.04.

Individuelle betingefser

Renten i denne aftale er en favorrente, der er aftalt under hensyn til det 
lede forretningsmellemvarende mellem lintager og banken. En aendring heri giver 
banken ret til, med en mineds varsel, at forhoje renten til en rentesats,

sam-

der

Fortsaattes
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O lYSKt BANK

I. u. Tv*d*»vej '? 
DK-3000
Telefon 99 99 19 00 
Telefax 89 89 18 01 
WWW.jyskebank.dk

K O P

5050 135414-1 
5050 17046/1

Kontonr.: 
Saganr..

BYGGEKREDITAFTALE Byggekredit

SIDE 02 05
Individuelle betingelser (fortseottelse)

til enhver tid gaeldende rentespasnd iht. bankens prisliste.ligger inden for det

Sikkerhed

Ssrskilt dokument

LSnebetingelser

Opsigelse af iSn og kreditter til orhvorvsmeassig anvendolso

LSntager og banken kan nfir som heist opslge variabelt forrentede Ifin og kreditter til Indfriolse med 4 ugers vorsel, Fastforretuede 

Ifin er fra bankens og iSmagers side uopsigelige I den aftalte lebetld. Dog kan banken I tilfrolde af. at belob I hanhold til line- 

kreditaftalen ikke bliver betalt rettidigt, opslge det samlode engagement uden varsel. Hvis linet alter kraditten - ganset om for- 

rentnlngen er fast eller variabel - er sikret ved kautlon. kan banken opslge Ifinet/kraditten uden varsel, hvis an kautlonlst kom- 

mer ud for en eller flere af de begivenheder, som er omtalt I nedennasvnte misligholdolsesbostsmmalser under pkt. a-h samt pkt. i.

Slutafregningsbestemmelse for Ifin og kreditter til erhvervsmeessig anvendolso

Slutafregning er en endelig opgarelse I nutidsvaardi af bankens og kundens mellemvcarender. Dissa mellemvaarondar udlignes 

I hinanden og fratraekkes provenuet af eventuel realiseret sikkerhed. Alt after resultatet tilfalder nettomellemvterendat entan 

kunden eller banken. Banken kan vaalge at slutafregne I tilfaalde af misllgholdelse, jf. nedannaavnte misllgholdalsesbastemmolsor.

Slutafregning kan foretages i enhver nuvasrende og fremtldig forpligtelse mellem kunden og bankon, som givor ret til:

* Kontant afregning, herunder indestfiender pfi konti, rettigheder erhvervet ved transport fro tredjemand og ford ringer arhvarvet 

ved checks og veksler.

* Krav pfi levering af vaardipapirer, blandt andet tilbagelevering af vaardipapirer overdraget til banken som pant allar aje.

Krav, som er omfattet af aftaler mellem kunden og banken om finansielle instrumenter slutafregnes after dissa aftalor.

Banken har dog mulighed for at foretage een faalles slutafregning, nfir der, samtidig med slutafregning after denna bostemmelsa 

sker slutafregning af andre forpligtelser.

Banken kan efter tidspunktet for slutafregning regulere slutafregningssaldoen med

* provenuet fra sikkerheder, der bliver realiseret efter slutafregningstidspunktet.

* endeligt opgjorte krav ifolge forpligtelser, som kun kan opgores senere, fx garantiforpligtelsar.

* betalinger og sikkerhedsstillelser, som banken senere modtager i god tro om indledt bobahandling af debitor allar kautionistans

bo.

* krav, som forfalder efterfolgende.

Nfir banken vaslger at slutafregne, vil Ifintager modtage meddelelse herom med information om tidspunktet for slutafregning

Byggeriets start

Inden der traakkes pfi byggekreditten, skal banken have modtaget folgende dokumenter:

* Tinglyst ejerpantebrev med den aftalte panteret i den pfigaaldende ejendom, udfssrdigot efter nsermore aftale med banken. 

eventuelt supplerende sikkerhed.

* Igangsaatningstilladelse og godkendte tegninger.

* Brand- og stormskadepolice for byggeri under opforelse samt police for all risk forslkring.

* Tingbogsattest.

samt

Fortss*ttes?
JBS'O.V ft'N* xV x'Sx'Sx'S
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O IYSKE BANK

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsingar 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.j yskebank.dk

K O P I

5050 135414-1 
5050 17046/1

Kontonr.: 
Sagenr..:

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

SIDE 03/05LAnebetingelser (fortsoettelse)

* Servitut- og bvgg«linioattest.

* Matrikolkort.

* Skeda.

* Sanest modtagne ejendomsskattebillet {ikke blot girokvittering).

* Accepterede tilbud og/eller entreprisakontrakter.

* En eventual fordelingsplan underskrevet af samtlige hSndvaerkere.

* Dokumentation for at den forudsatte egenkapital er til stede. Banken kan forlange kontant egenkapital indbetalt p3 bygge- 

kreditten.

Banken kan i ovrigt forlange enhver dokumentaiton, som den finder nodvendig.

Byggeriet skal igangsasttes, sS snart de nodvendige tilladelser foreligger. Banken kan opsige byggekreditten til omglende indfrielse, 

hvis den skonner, at byggeriet sinkes unodigt.

Udbetaling fra byggekreditten

Udbetalinger sker i rater eller gennem labende a conto-udbetalinger. Alle udbetalinger skal attesteres af bygherren eller dennes 

fuldmasgtig, fx den tilsynsfarende arkitekt.

Der udbetales kun fra byggekreditten, nSr banken mener, at vilkSrene herfor er opfyldte. Banken bar ret til at besigtige byggeriet 

og at beregne sig gebyr herfor.

Bygherren m3 ikke bruge belab fra byggekreditten til andre formal end til daekning af udgifter vedrarende byggeriet. Bygherren har 

eneansvaret for fordeling af de belab, som banken udbetaler fra byggekreditten.

Selv om byggekreditten er opsagt, har banken lov til at faerdiggare byggeriet for bygherrens regning og risiko.

Forhold til transporthavere

Ovennaevnte vilkSr for udbetalinger fra byggekreditten gaalder ogsl i forhold til eventuelle transporthavere, jf princippet I Gaelds- 

brevslovens 5 27. Alle udbetalinger fra byggekreditten forudsaetter bygherrens samtykke. Da banken ikke er debitor i henhold 

til skyldsforholdet, men kun har pltaget sig at yde byggekredit p8 saerlige betingelser, tager banken bl.a. disse forbehold 

ved notering af transport i en byggekredit:

‘ Banken pStager sig ikke over for transporthavere nogen forpligtelse til at stille byggekreditten helt eller delvist til 

disposition.

* Transporthavers eventuelle krav for ekstraarbejde, pris- og lanstigninger og eventuelle variable maengder m.v. er banken 

uvedkommende.

* Banken har efter aftale med bygherren lov til at foretage udbetalinger p3 byggekreditten i strid med fordelingsplan, 

byggekontrakt eller lignende, herunder til andre personer end de heri naevnte. Det gaelder isaer, hvis arbejdet eller 

leverancer ifelge aftale med bygherren udfares af andre, eller der som felge af ekstraarbejder eller andre forhold, 

fx pris- og lanstigninger, pSIober ekstra byggeudgifter.

* Uden udtrykkelig aftale pStager banken sig ikke over for transporthavere noget ansvar for undladt eller fejlagtig 

oplysning om tidligere anmeldte byggekredittransporter.

Banken beregner sig et gebyr for notering af transporter. Gebyret haaves pS byggekreditten.

Fortsaettes.....
JB87020 5050 00 8240 090608 111358
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fO IYSKE BANK

I. h. Tvedeevej 7 
DK-3000 Helsingar 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 
www.j yskebank.dk

K O P I

5050 135414-1 
5050 17046/1

Kontonr.: 
Sagsnr..:

BYGGEKREDITAFTALE - Byggekredit

SIDE 04/05LAnebetingelser (fortseattelse)

Prioritering

Prioriteringen skol gennemfores snarost muligt. Lfinene skal optages gennem banken.

Banken bar lov til omgfiende at hjemtage storst muligt realkreditlSn som forhfindslSn, det veere sig som et obligationslfin 

kontantlSn iht. de til enhver tid gseldende regler for hjemtagelse af forhandslSn. Hjemtages llnet som eteller som

obligationslfin, kan banken til enhver tid saslge obligationerne.

Provenuet/obligationerne fra realkreditlfinet placeres pfi en sikringskonto eller i et sikkerhedsdepot, der herved er hfindpantsat 

til banken, til sikkerhed for

• primeert bankens garanti over for realkreditinstituttet

• sekundasrt naerveerende byggekredit

• tertiasrt debitors engagement med banken.

Wlisligholdelsesbestemmelser

Uanset ovenstfiende er Ifin og kreditter ophaavet, hvis Ifintager

a) standser sine betalinger

b) kommer under bobehandling

c) indleder forhandlinger om akkord, likvidation eller anden gaaldsordning.

Endvidere kan banken uden varsel opheeve Ifin og kreditter, hvis Ifintager

d) udsasttes for individuel retsforfolgning i form af udlaag eller arrest.

e) afgfir ved daden.

f) tager fast ophold uden for landets greenser, hvis der ikke pfi forhfind er truffet aftale om Ifinets/kredittens fortsatte 

afvikling.

g) tilsideseetter vilkfir aftalt med banken eller naavnt i bankens forretningsbetingelser “SSdan handler Jyske Bank".

h) har givet urigtige oplysninger i forbindelse med Ifinetilsagnet.

i) ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Ifinedokumentet eller kreditaftalen. For Ifin/kreditter til privat 

anvendelse, kan ophaavelse dog farst ske 8 dage efter, at skriftligt pfikrav herom er sendt til en af Ifintagerne pfi 

den af banken senest kendte adresse.

j) ffir aendret sine forhold vaasentligt til skade for banken.

k) for selskabers vedkommende opharer ved fusion med et andet selskab.

Omkostninger

Ud over Ifinebelabet/det trukne belab samt kreditomkostninger (stiftelsesomkostninger, fremtidige renter m.v., 

forsendelses-Zevrige omkostninger) skal Ifintager betale

* en af banken fastsat overtraeksrente for bevilget og ubevilget overtraek

* et af banken fastsat gebyr for rykkerskrivelser

* bankens udgifter til varetagelse af sine interesser som panthaver, herunder eventuelt udlaag til forsikringspreemie

* en af banken fastsat misligholdelsrente, nfir Ifin og kreditter opsiges til indfrielse som felge af misligholdelse. 

Misligholdelse beregnes af hele det skyldige belab.

* bankens inkasso- og sagsomkostninger, fogedgebyr m.v. i tilfaalde af Ifinets/kredittens misligholdelse.

Anvendelse af indbetalinger

Alle indbetalte belab bruges ferst til at dsekke rente og provision og dernasst til at daakke forfaldne afdrag og overtrrek. Dette 

gaelder ogsfi belab, der er indbetalt af kautionister eller pfi anden mSde stammer fra stillede sikkerheder.

/Endring af ydelse

Fortsaettes....
JB87020 5050 00 8240 090608 111358

Oil-
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AAB Elvagten 1 ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergeerde

POSTERINGSOVERSIGT SIDE: 1
**********************1***'*****

TIL: 08.04.11FRA: 01.03.08

KONTONR: 5050 135414-1

KUN TIL INTERNT BRUG

POSTERET BEL0B 
4.338,68- 
33.252,45-

BOG . DATO 
31.03.08 
01.04.08 
02.04.08

POSTERINGSREFERENCE
Rente
Overfart Renter privat Ictn 
Rentesatser er andret i dag. 
Opsparing 
L&n 
Rente
Overfart renter privat 
Rentesatser er andret i dag. 
Lein

Lcineret andret med 
L&neret andret med

VAL0RDATO 
01.04.08 
01.04.08

1,6250
7,7500

:
:

5.305,24- 
33.419,39-

01.07.08
03.07.08

30.06.08
03.07.08
04.07.08

8,0000:
11.07.08
06.08.08

01.10.08
01.10.08

6.297,05- 
35.590,34-

30.09.08 Rente
01.10.08 privat Icin til grund, rente 
01.10.08 Rentesatser er andret i dag.

L&n 8,5000:
13.10.08 Jordteknik 
13.10.08 Halspecialisten 
15.10.08 Rentesatser er andret i dag. 

Lin
22.10.08 Rentesatser er andret i dag. 

Lin
30.10.08 Rentesatser er andret i dag. 

Lin
18.11.08 Rentesatser er andret i dag. 

Opsparing 
Lin

15.12.08 Rentesatser er andret i dag. 
Opsparing 
Lin

30.12.08 Rente 
05.01.09 Renter privat lin 
15.01.09 Rentesatser er andret i dag. 

Opsparing 
Lin

04.02.09 Rentesatser er andret i dag. 
Lin

12.03.09 Rentesatser er andret i dag. 
Lin

13.10.08
13.10.08

28.000,00- 
62.500,00-

9,0000:

9,2500:

9,7500:

1,1250
9,5000

:
:

0,3750
9,2500

:
:

01.01.09
05.01.09

10.179,es

se.527,64- *
*

0,0000

9,0000
:
:

*

8,7500:
*

8,5000:
01.04.09 
01.04.09 
02.04.09 
15.04.09 
16.04.09 
12.05.09 
19.05.09 
19.05.09 
20.05.09

Rente
Renter, prioritetslin 
Halspecialisten, fakt. 1054

31.03.09 
01.04.09 
02.04.09
15.04.09 Tinglysning pbt Nykredit 
16.04.09 Lineformidling Nykredit

10.700,00- * 
25.011,01- * 
31.250,00- * 
66.400,00- * 
23.517,36- * 
12.583,50- * 
27.125,00- * 
46.976,00- * 
37.900,00- *

12.05.09
19.05.09
19.05.09
20.05.09
20.05.09

DONG Energy 
HELSING0R KOMMUNE 
Tinglysning EP 1,5 mio. 
Rentesatser er andret i dag.

*

8,2500Lin :
Ref.5006444055 Matr.nr. 1 ar Merdru 26.05.09 
Rente
Garantiprov 5050 143655-9 
Garantiprov 5050 143798-7

26.05.09
30.06.09
01.07.09
01.07.09

12.600,00 
14.405,42- *
16.218,22- * 
12.113,64- *

*

01.07.09 
01.07.09 
01.07.09

6050 00 3864 080411 150035POSTOVS

JLs
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PJ& Elvagten l ApS 
Bybjergvej 43 
3060 Espergaerde

POSTERINGSOVERSIGT SIDE:
*****************************

TIL: 08.04.11FRA: 01.03.08

KONTONR: 5050 135414-1

KUN TIL INTERN! BRUG

POSTERET BEL0B 
11.850,30 

187.500,00-

VAL0RDATO 
03.07.09 
09.07.09

BOG.DATO POSTERINGSREFERENCE 
03.07.09 Udg&et garanti Halspecialisterne 
09.07.09 Erik Madsen fakt 02720 
24.07.09 Rentesatser er aendret i dag.

Lein

20.08.09 5050 141409-3
L&neret aendret med 
Rente
Garantiprov 5050 143655-9 
Vedr. 5050 141409-3 
Rente 
Overfart
Kontoen er udg&et

*

+
*

8,7500:
*1.000.000,00 

1.800.000,00- * 
11.109,os
iers?,32- 
7.900,00

20.08.09
25.08.09
30.09.09
[01.10.09
02.10.09
01.12.09
01.12.09
01.12.09

*01.10.09 
01.10.09 
02.10.09 
01.12.09 
01.12.09

*

*

4,37- *
17,47- *

*

i

^dL2-Z8080 00 3864 080411 180038 t," t-postovs
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o JYSKE BANK

2nr.Kontoudtog
Kontonummer

135414-15050

I L. Tvedesvej ^ 
DK-3000 Helsingor 
Telefon 89 89 18 00 
Telefax 89 89 18 01 

jyskebank dk

AAB Elvagten 1 ApS 
Sovej 5 
3100 Hornbsk

S

'■A'A

0001 3541 41DK.49 5050 
1.800.000 
04.02.2009

1BAN
L&neret 1/1Side
Dato

Byggekrcdit
UDBETALING/
TNOBETALING SALOP

VAL0RPOSTERINGF.R PA KONTOEN 237.850,59-DATO
242.189,27-
275.441,72-

01 •.02, 0_8_Transport_______________________
31.03.08 Rente
01.04.08 Overfart Renter privat l&n 
02.04.08 Rentesatser er andret i dag. 

Opsparing 
L&n

30.06.08 Rente
oy-FiToToverfart" renter privat
04.07.08 Rentesatser

4.338,68-
33.252,45-

01.04
01.04

1,6250 
: 7,7500
:

280.746,96- 
314.166,35-

5.305,24-
33.419,39-

01.07
03.07

er cendret i dag.
: 8,0000 314.166,35- 

314.166,35- 
320.463,40^

L, i ■ 0,00
0,00

6.297,05-
35.590,34-

11.07
06.08
01.10

11707.08 LAneret andret med 
06.08.08 Lineret andret med

356.053,74-30.09.08 Rente
0T. 10.08 privat 1 Ik tii grund; rente 
01.10.08 Rentesatser er .

01.10
sndret i dag.

8,5000:L&n 384.053,74-
446.553,74-

28.000,00-
62.500,00-

13.10
13.10

_______.
13.10.08 Halspecialisten
15.10.08 Rentesatser er asndret i dag.

22.10.08 Rentesatser 
Lan

30.10.08 Rentesatser er een 
Lein

18.11.08 Rentesatser er 
Opsparing 
L&n

9,0000:

er ffindret i dag.
9,2500:

dret i dag.
9,7500:

amdret i dag.
: 1,1250

9,5000:
ffindret i dag.15.12.08 Rentesatser er 

Opsparing 
Lan

30.12.08 Rente 
05.01.09 Renter privat lin 
15.01.09 Rentesatser er
.... ...... Opsparing____

Lctn
04.02.09 Rentesatser er 

L&n

0,3750
9,2500

:
: 456.733,42-10.179,68-

36.527,64-
01.01 493.261,06-OS.01

ffindret i dag.
0,0000:
9,0000:

ffindret i dag.
8,7500:

CVR-NRA'BADKKK.

_
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© JYSKE BANK

Kontoudtog
Kontonummer

^AB Elvagten 1 ApS 
Savej 5 
3100 Hombsk

I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsinger 
Tclefon 89 89 18 00 

Telefax 89 89 18 01 
vvww.jyskebank dk

8

1

0001 3541 41DK49 5050 
01.12.2009

1BAN
Date

1/1Side
Byggekredit

UDBETALING/
TNDBETALING SALOPPOSTERINGER PA KONTOEN VAL0RDATO 493.261,06-04.02.09 Transport

12.03.09 Rentesatser er eendret i dag.
8,5000Llin : 503.961,06-10.700,00-

2570U70T-
31.250,00-
66.400,00-

01.0431.03.09 Rente____________________________
01.04.09 Renter, prioritetsi&n 
02.04.09 HalSpecialisten, fakt. 1054
15.04.09 Tinglysning pbt Nykredit___
16.07 09 Lineformidling Nykredit 
12.05.09
19.05.09 DONG Energy _______________

528.972,07-01.04
02.04
15.04

560.222,07-
626.622,07-
650.139,43-23.517,36-

12.583,50-
21^125,001,
46.976,00- 
37.900,GO-

16.04 
12.05 
19.05

662.722,93-
689.847,93-
776:823797-19.05

20.05
19.05.09 HELSING0R KOMMUNE 
20.05.09 Tinglysning EP 1,5 mio. 
20.05.09 Rentesatser er andret.i dag.

774.723,93-

8,2500
26 05 09 Ref.5006444055 Matr.nr. 1 ar Msrdru 26.05

01.07

Lan : 762.123,93-12.600,00
14.405,42- 776.529,35-30.06.09 Rente__________________________________

01.07709 Garantiprov 5050 143655-9 
01.07.09 Garantiprov 5050 143798-7 
03.07.09 Udgaet garanti Halspecialisterne 

™ ^a^sen fak'^ '02720 
24.07.09 Rentesatser er andret i dag.

792.747,57-16.218,22-
12.113,64-
11.850,30

01.07
01.07
03.07

804.861,21-
793.010,91-

187.500,00- 980.510,91-09.07

8,7500Lin :
2078“
25.08
01.10

20.08.09.5050 141409-3
25.08.09 Laneret eendret med
30.09.09 Rente............ ......."oTTl0.09 Garantiprov SOSO 143655-9 
02.10.09 Vedr. 5050 141409-3
01.12.09 Rente______

I oTTi2 :09 Overf0rt “ ’
01.12.09 Kontoen er udgSet

1.000.000,00 
1.800.000,00- 

11.109,OS-

lO.489,09
19.489,09
8.379,16

01.10
02.10
01.12

16.257,32-
7.900,00

4,37-

7.878,16-
21,84
17-47-....
0,0001.12 17,47-

■

JYBADKKK. CVR-NR 17616617
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BILAG 59

LUNDGRENS

O JVSKt (iANK

BackOffice, Derivater 

Vestergade S-16 

DK-8600 Silkeborg 

Telefon +45 89 89 73 14 

Fax +45 89 89 73 38 

SWAPS@jyskebank.dk 

www.jyskebank.dk

Storbjerg Erhverv ApS 

C/o Carsten Skaarup 

S0vej 5

3100 Hombaek

15. juni 2018 

29532-36994

Dato:

Reference:

Betalingsadvisering pa renteswap

Handelsdato

Startdato

SLutdato

Hovedsioi

15. juli 2008 

30. december 2008 

29. december 2028 

DKK 4.328.000,00

BetaMnger

f Muvserende aoveastol

BetaLingstype

Bel0b

DKK 2.927.634,98 

Rente,

DKK-78.740,37

Nuvaerende hovedstol

Betalmgstype

Bel0b

DKK 2.927.634,98 

Rente

DKK -2.442,14

Afvikhng af betalinger

Storbjerg Erbverv ApS betaler 

Valpr

DKK 81.182,51 

29. juni 2018

Afvi klingsoplysninger:

Betalinger i DKK til jyske Bank A/S Hseves pa konto nr 5050-0001258029

Betalinger i DKK til Storbjerg Erhverv Indsasttes pa konto nr.: 5050-0001258029

ApS

Venlig hilsen 

jyske Bank A/S

SWIFT JYBADKKK 

CVR-nr. 17616617
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HJÆLPE BILAG 168  Til sporing af omtalte bilags nr. i fremsendte breve for perioden 28/12-2018 til 28/9-2019  .1
NYT SAGS NR. BS-402/2015      tidligre SAG BS 1-698/2015        

Side 1 til 4. Tidligere Bilag 98. 28-12-2018 er i kolonne 3. 
Bilag (skulle) være fremlagt RETTEN 18-12-2018 hvilket tidligere advokat glemte

         ”tidligere anvendte fremsendte bilags nummer til det ønsket processkrift 18-12-2018 er til højre i tidslinjen”
ER FREMLAGT fremlagt EJ fremlagt

09-07-2019 28-12-2018
Fremlagte 
BILAG LÆSBAR breve bilag

                                                                                    Var anmodet fremlagt flere gange op til 18-12-2018 men blev EJ fremlagt.

27 er = Bilag 17 
18 A & 28 & 30 28 18-10-2016 / Der findes intet lån i Nykredit på 4.328.000 kr.                                                                          ”19”
18.A 29 16-07-2008 / godkendt Swap. 15-07-2008. W015776999 er lukket 30-12-2008. W015776998.              ”31”
19.A & 29 NYT 29.A 30 19-02-2010 / Nicolai Hansen skriver Din låne oversigt, 4.328.000 kr. i Nykredit rentebyttet i JB.            ”32”

31 31 16-04-2007 / Udstyknings plan til Projekt 1.  byggegrund af 1.599 m2. også indset i budget.                  ”20”
32 ik aftalt 25-10-2007 / der har været flere projekter, andet tilbud                                                                                 ”32”
33 ik aftalt 01-06-2006 / købt grund i 2006, før der er lavet forslag til nogle udstykninger, der har været flere      ”33”
34 ik aftalt 22-11-2007 / Tilbud på hall delvis u isoleret, tidligere projekt. Kasseret 

35 & 37. 32 13-01-2008 / Bygge tilbud 2. 2.403.496 kr. 13-01-2008, dette arbejdes der vider med.                           ”24”
36 ik aftalt 15-05-2006 / tidligere projekt, skriver at kun have privat gæld i hus 1.500.000.  værdi ca. 6.000.000 kr. 
37 ik aftalt 23-01-2008 / tilbud projekt 1. skriver det skal være Obligationer 20 år.  er kasseret. 

 & kontrakt med 
38 34 14-02-2008 / Nicolai Hansen er gået de forskellige pairer igennem, siger han mangler Bilag 35.            ”27”

39 33 14-02-2008 / Budgettet efter tilbuddet 2.403.496 kr. bygning 678 m2, på grund 1.599 m2                     ”28”
40 ik aftalt 10-03-2008 / Nicolai Hansen har talt med Nykredit for et tilbud, de vil vende tilbage 
41 ik aftalt                21-04-2008 / kontrakt for tilbud 2.403.000 som Budget Bilag 51.  projekt Kasseres
42 I Bilag 124 35 06-03-2014 / Morten Ulrik Gade skriver vi har et underlæggende lån, som JB rente sikrer                      ”34”
43 ik aftalt 10-09-2015 / Philip Baruch skriver Storbjerg bærer bevisbyrden for at der er begået svig. Fortiet oplysninger
44 ik aftalt                       / Dansk sprog. BORTFALD, når Noget forsvinder, ophører at med at gælde i lovregel.
45 ik aftalt 11-10-2016 / mødereferat Nykredit. efter Nykredit Blev stævnet. 28-10 får sagsøger Bilag 30.
46 Som 45        Ej aftalt 11-10-2016 / mødereferat Nykredit. efter Nykredit Blev stævnet. 28-10 får sagsøger Bilag 30.
47 36 01-04-2009 / Nyt Byggebudget 4.230.404 kr. Bygning 847,4 m2. rette NH Grund 2 Ca. dato                    ”38”
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48 37 08-07-2009 / 2 dage efter hjemtagelsen Tilbud Nicolai godkendte der mangler små 800.000 kr.            ”39”
                                                                                                                                                                            2

49 38 30-01-2009 / Udstykning af 2.875 m2 grund for Projekt 2. Budget Bilag 47.                                                ”40”
51 39 19-05-2009 / Godkendelse af tilbud AG. 06-05-2009. for projekt 2. Hjemtages. AH. 03-07-2009            ”42”
50 40 24-03-2009 / Godkendelse af byggeprojekt. 2 på grund Bilag 49.                                                                  ”41”
52 41 29-08-2012 / Thomas Hansen Nykredit bekræfter at kunden selv bestemmer en hjemtagelse                ”43”
53 42 16-04-2009 / Jyske Bank hæver 13.517 kr.- sikkerhed til Nykredit, uden et gyldig tilbud eller lån           ”44”
54 43 15-04-2009 / JB hæver 89.917 kr. Provision tinglysning, uden der findes gyldige tilbud eller lån             ”45”
55 44 09-06-2008 / byggekredit 11:13 har først fået udtog Bilag 54. 08-04-2011Tilhører anden virksomhed ”46”
56 45 12-07-2006 / konto tilhørende Cvr 15688149 side 1 / side 2.  05-02-2008 er de cvr 27374476                ”47”
57 46 23-09-2015 / Nykredit skriver, som udgangspunkt er swap dyrere i Bidrag end andre lån.                       ”48”
58 47 30-06-2018 / Nykredit AG/AH Bidraget 3 %, gæld efter tvungen grundsalg 1.167.484 kr. Bilag 67.        ”49”
59 48 29-09-2018 / Jyske Bank Bilag 1.hæver 5,32 % rente af restgæld 2.927.634 kr.                                          ”50”

60
ik aftalt 
frem                          retskrivningsordbogen. Underliggende er en underliggende årsag noget bagvedliggende

61 ik aftalt                          Det danske Sprog, Bagvedliggende, allerbagerst, noget igangsættende

53. Må være 62  
62 
fremlagt 49 26-10-2010 / også Bilag C. Jyske Bank har fornyet overvejelser, herunder eks. frasalg af grund             ”53”

63 50 27-04-2011 / Det bliver et krav at grund sættes til salg ved en ejendomsmægler                                      ”54”    
64 51 26-05-2010 / Grund sættes til salg hos mægler senest 1.7.2011                                                                    ”55”  
65 52 04-11-2011 / Dags orden Salg af grund, på møde siges salgsfuldmagt, hvis grund ikke sælges.              ”56”  
66 53 13-12-2011 / Vi bedes om at tage kontakt til mulig køber, tilbage salg                                                        ”57”
67 54 26-04-2012 / Det meningen at Carsten sælger den ubebygget grund, vil i slettet jeres pant                  ”58”
68 55 15-06-2012 / Casper Dam Olsen beder Carsten at tage aktion på salg af grund                                        ”59”

69 & 70 & 95 56 18-08-2013 / JB sender kunden til afvikling, kræver yderlige salgsfuldmagter på 2 ejendomme           ”60”
70 56 19-08-2013 / Birgit Bush, skal have et forslag til afvikling af hele dit bank arngement, Se Bilag 74.A
71 ik aftalt             2011   Opstilling på salg af grund, Nedsættes fra 6.351.200 kr. til 5.043.600 kr. 

ikke 
genfremlagt 57 Salgs annonce grund Bybjergvej efter krav, udbudt til 850 kr. m2 6.351.200 kr. efter jyske                ”112”

banks krav om salg, det kunne ikke ske hurtigt nok, derfor solgt for 1.494.400 kr. 02-05-2012                                                                                
ET teoretisk Tab på. 4.856.800 kr. grundet svig, der var givet tilladelse til 3 udstykninger.  Bilag 139

ikke 58 27-12-2018 / Salgs annoncer grunde i området udbydes til 600 kr. m2. langt fra tvangssalget           ”114”
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genfremlagt 
72 59 02-05-2012 / Skøde tvangssang af grund, solgt 1.494.400 kr. JB har givet NK oprykkende pant           ”63”
73 60 20-05-2009 / Ejerpantebrev 1.500.000 kr. på grunden efter krav. 11-05-2009 Bilag H.                          ”64”
74 NYT 74.A 61 18-06-2013 / Jyske bank kræver afvikling af konti & salgsfuldmagter efter tvangssalg af grund            ”65”

SIDE 8. 75 62 24-11-2015 / Nykredit lad os få lukket denne sag. JB vil ikke oprette deponerings konto               ”66. S.8”

                                                                                                                                                                                             3
76 63 06-01-2016 / NK det er din egen bank jyske bank der skal stille deponerings konto til rådighed           ”67”
77 64 19-12-2015 / Skriver til Birgit Bush Thuesen, Nykredit oplyser Jyske bank ikke vil lave en depotkonto ”68”  
78 65 16-12-2015 / Køber kan 02-05-2012 således nu betale for købet. Efter næsten 3 år se Bilag 72.           ”69”
79 66 19-05-2016 / 11.48 +18/5+16/5+10/5 forsøger at komme i dialog, tror det et kæmpe bedrag             ”70”
80 67 19-05-2016 / 12.16 Direktion CEO ACD jyske bank. tror ikke lån er hjemtaget at det er bedrag             ”71”
81 68 25-05-2016 / 12.32 Direktion LES MUG. / ønsker dialog, og bevis på HVIS Bilag Y. er hjemtaget            ”72”
82 69 25-05-2016 / 20.00 Direktion jyske bank. beder Jyske bank bevise, Y er hjemtaget og Bilag 1.               ”73”
83 70 21-06-2017 / 12.23 Mug JB modtager oplysning om rentebyttelån på lån der ikke findes STOP             ”74”
84 71 21-06-2017 / 12.49 Mug der gøres indsigelse bilaget er falsk der findes ikke noget lån                            ”75”
85 72 28-12-2017 / JB oplyses sagen ændres til SVIG og der skal laves helt nyt processkrift til retten          ”76” 
86 73 07-08-2018 / Koncernledelsen alle 13 medlemmer oplyses ansvarlig for vi udsættes for SVIG.            ”77”
87 74 22-08-2018 / Koncernledelsen oplyses om ledelsesansvar, vi mener der er tale om Bedrageri "Svig"  ”78”
88 75 19-09-2008 / Koncernledelsen, forsøger virkelig til at få kontakt, oplyser igen det er Bedrageri            ”79”
89 90 17-11-2015 / Mug skriver JB er uden skyld i Banken ikke ville modtaget provenuet for salg                    ”80”
90 76 28-05-2009 / Jyske Bank har stillet garanti på for udbetaling af lån Bilag AH. 03-07-2009                        ”81”
91 ik aftalt 10-02-2011 / Jyske Bank vil have pant i sagsøgers anparter, men vil ikke oplyse om bilaget er underskrevet
92 77 21-09-2014 / BRF Kredit optage og hjemtage lån er det samme, Hjemtage er gøre brug af tilbud            ”83”
93 78 29-06-2011 / krævet taget Pant sikkerheder 3 mil i pr. hus 2 mil i ejendom osv. se  Bilag 74.A. & 163    ”84”
94 NYT 94.A 79 28-07-2013 / Salgsfuldmagt på privathus og den ejendom der lige er opført ved lån Bilag AH.                 ”85”
95 56 19-08-2013 / Jyske Bank vil ikke hav salgs fuldmagter med begrænsninger, altså  "adv forbehold"

           Side 1. 96 80 18-12-2013 / nye salgsfuldmagter er hæftet sammen med brevet 12-12-2013 og sendt.                           ”87”
97 ik aftalt 11-04-2014 / Jyske bank har misbrugt tillid, oplyser om Caspers Dams måde at handle på. til Birgit Thuesen
98 ik aftalt 12-06-2014 / kab konstatere, at jyske bank har spæret konti og sat konti under administration 
99 81 20-04-2016 / Mug anmodes at bevise, bilag 29.A. oplyste lån 4.328.000 kr. er sandt                                 ”90”

100 82 21-04-2016 / BBT det handler om ærlighed, JB har talt usandt under CS hjerneblødning Bilag 29.A       ”91”
101 83 28-07-2014 / konto stadig spærret, gr. adv. Forbehold. afvist betaling trods indestående                        ”92”
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102 84 01-07-2010 / Carstens risiko profil, ønsker høj sikkerhed, lav risiko. Hvad er en swap høj risiko            ”93”
103 85 21-10-2010 / en konto 5050-1464627 med en lånesag.                                                                                    ”94”
104 86 03-05-2016 / Forstår ikke at MUG ikke vil svare, og bevise der er lånt 4.328.000 kr. Bilag 29.A..            ”95”
141 87 10-07-2008 / Kopi Uden Underskrifter af pantebrev 4.328.000 kr. som Bilag AC.                                      ”96”    
147 88 10-07-2008 / Kopi Uden Underskrifter af samtykke matr.nr 1 S, Rettet Bilag Z matr. Nr fjernet            ”97”    

4
149 89 10-07-2008 / kopi Uden Underskrifter af Refinansiering Bilag Ø.  Kun for Bilag Y. tilbud                         ”98”

89 90                17-11-2015 / JB MUG nægter at give agtindsigt, mener sig uden ansvar, forslår dialog.  
150 91 11-12-2018 / JB vil hæve 78.208 kr. 5.32 % rente for lån Bilag 1. gæld 2.828.166 Se Bilag 151.              ”115”
151 92 31-12-2018 / faktisk gæld Bilag AH. er 1.112.954. efter JB tvang lån nedbragt eks. bilag 64.65             ”116”
142 93 05-12-2009 / Journal efter Hjerneblødning Akut indlagt 26-11-2009                                                           ”117”
143 94 18-12-2009 / Journal efter Epilepsi kramper, smerter i ryg. Akut indlagt 13-12-2009                              ”118”
144 95 29-12-2010 / Journal tegn på depression, glemsomhed, ændret personlighed.                                        ”119”
145 96 21-03-2012 / Journal mulig nu også tegn på små blodpropper, mulig grundet øget stress                     ”120”
146 97 12-06-2014 / Journal tendens til hukommelses besvær og træthed                                                            ”121”

ej medtages 98 27-12-2018 / Bilags listen Bilag 28.-98                                 ER DENNER HER OPDATERET RETTE             ”122”
133 102 Brev fra sagsøger til sagsøgte 28. januar 2019. koncernledelsen svig vildledning udnyttelse skriver usandt i retsforhold.
134 103  Brev fra sagsøger til sagsøgte af 20. juni 2019. anmoder Ledelsen om ikke at fortsætte svig,  
135 104 Opkrævning Nykredit af 13. maj 2019. restgæld på lån Bilag AH 1.058.369 kr.  hovedstol 2.067.681 kr. 3 % i bidrag

DISSE ej fremlagt 28. dec. 18  Skulle have været fremlagt 18-12-2018

KOLONNE 1.    Bilags nummer på de FAKTISKE FREMLAGTE bilag op til 164. som Lundgrens har fremlagt 09-07-2019 uden bilagsliste, eller forklaring. 
KOLONNE 2.    Bilags nummer på de bilag der genfremlægges Tilføjet A. efter bilags nr.  Letter at læse omhandler Bilag 29. 74. 94.
KOLONNE 3.    Bilags nummer på de forsøgte fremlagte bilag 28-12-2018.  ER ANVENDT I FLERE BREVE, frem til 28-08-2019 fremlagt Bilags nr. står i kolonne 1.
KOLONNE 4.    Bilags Datoer på dokumenter efterfulgt af bilags beskrivelse / tekst 
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Bilag 115. 
Side 1/4

Hvad er en rentes wap?
En renteswap er et finansielt instrument, hvor to 
parter udveksler rentebetalinger i en periode. Man 
kan sige, at et renteswap er en aftale om at bytte 
renter i en aftalt periode.

Hvem er renteswap relevant for?
Rente swap er relevant for dig, der pnsker at 
bebolde et eksisterende lan, men Onsker at udskifte
rentebetalinger pa lanet fra eksempelvis en fast 
rente til en variabel rente eller omvendt.

Fra variabel til fast rente - eller omvendt
Scenariet kan vaere, at du bar et eller flere lan med 
variabel rente. Din vurdering er imidlertid, at den 
aktuelle faste rente er attraktiv, og at du forventer

© JYSKE BANK

generelt stigende renter. Selvom den faste rente er 
hpjere end den variable, vil du derfor gerne sikre dig 
den aktuelle faste finansieringsrente.
Du bar to muligheder:
• Omlaegge hele dit lan til et fastforrentet lan i 

Jyske Bank eller i kreditforening
• Bebolde dit variabelt forrentede lan og supplere 

lanet med en renteswap (se figur)

Efter
netto

Kunde

Kunde

Kunde

Betaler variabel rente + 
bidrag/kreditmarginal Kreditinstitut

Modtager variabel rente

Betaler fast rente

Jyske Bank

Betaler fast rente + 
bidrag / kreditmarginal Jyske Bank

Side 1 af 4 juli 2018
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Behold Lanet, men byt betalingsstrdm
Ved valget af en renteswap beholder du dit/dine 
gamle Lan med de eksisterende afdrags- og 
rentevilkar, men bytter rentebetaling medjyske 
Bank. Renteswappen udligner - mere eller mindre 
prsecist - rentebetalingerne pa eksisterende lan 
med nye rentevilkar og betalinger. En fuldstaendig 
afdaekning af dine grundlaeggende rentebetalinger 
er ikke altid mulig, da man ikke altid kan afdsekke 
den konkrete basisrente pa lanet. Det kan 
eksempelvis v^re, at du betaler en dag-til-dag- 
rente pa dit lan, men at du modtager en tre- 
maneders-rente i renteswappen. Herudover kan 
kreditmarginalen og/eller bidrag aendre sig pa det 
eksisterende lan. Pengestrpmmene under en 
renteswap bestar alene af de Ipbende 
rentebetalinger.

Ogsa lan uden for Jyske Bank
Da der ikke er tale om at asndre pa selve lanet, kan 
Jyske Bank ogsa lave renteswaps pa lan, som ikke 
ligger i Jyske Bank. Det gaelder ogsa for 
leasingfinansiering.

Hvomar skal du gpre hvad?
Renteforskellen bar naturligvis betydning, nar du 
skal vaelge, om du skal indga en swap aftale, men 
det er mindst lige sa afgprende, hvad du bar af 
forventninger til den fremtidige renteudvikling:
• Forventer du et rentefald, bpr du have lan med 

variabel rente
• Forventer du stigende renter, bdr du have lan 

med fast rente

Ovenstaende forudssetter en normal rentestruktur. 
Nar rentestrukturen er normal, sa betyder det, at 
den faste rente er hdjere end den variable rente.

Hvad sker der i praksis?
• Du beholder dit lan
• Du laver en aftale om renteswap med Jyske 

Bank - sidelgbende med dit lan
• Jyske Bank bekraefter alle aftaler ved 

fremsendelse af aftalen til dig, som du skal

acceptere med din underskrift og returnere til 
banken

• Til gengaeld slipper du for at skulle have nye 
lanedokumenter, som ellers er et krav, hver 
gang du laegger et almindeligt lan om

Vilkar
Nar du handler finansielle instrumenter som f.eks. 
renteswaps med banken, indgar du altid en 
serviceaftale. Den indeholder aftaler om, hvordan 
banken styrer/overvager den risiko, du patager dig. 
Serviceaftalen giver banken ret til at afbryde 
renteswappen eller kraeve sikkerhedsstillelse, hvis 
markedsvaerdien af renteswappen bevseger sig i 
negativ retning og overstiger visse aftalte og 
bevilgede kreditmaessige grasnser.
Markedsvserdi udtrykker renteswappens vaerdi i 
forhold til aktuelle markedsrenter og restldbetid. 
Vser opmserksom pa, at en traditionel renteswap er 
inkonverterbar, hvilket kan vaere en ulempe i 
forhold til et konverterbart realkreditlan, der kan 
indfries til kurs 100.

Serviceaftalen vil indeholde ”gule” og ”r0de” lys, 
der indikerer en negativ nettomarkedsvserdi. Den 
aktuelle markedsvaerdi fremgar af en saerlig konto, 
som kan ses i netbanken. Du kan lukke swappen fdr 
tid til markedsvaerdi, der beregnes ud fra det 
aktuelle rentemarked. Ved saerlige, ekstreme 
markedsforhold, uden aktuelle markedspriser, kan 
det dog ske, at Jyske Bank ikke kan tilbyde lukning 
af forretningen, hvilket kan medfdre tab.

Ud over den basale serviceaftale kan en aftale om 
renteswap i visse situationer indeholde din eller 
bankens ret til at afbryde aftalen i utide - ogsa 
kaldet en break clause.

For yderligere information - se de saerskilte 
faktablade "Opgdrelse af risiko pd afledte finansielle 
instrumenter” og ”Om break clause”. Disse kan du fa 
ved din radgiver.

Side 2 af 4 juli 2018
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Omkostninger og markedsvaerdi
Den marginal, banken beregner sig for 
forretningen, indgar i den Idbende beregning af 
markedsvaerdien. Derfor vil markedsvserdien som 
udgangspunkt vasre negativ fra swappens start, 
fordi alle de fremtidige betalinger diskonteres 
tilbage til nutidspunktet med en rente, der svarer 
til markedsrenten.

Om risikoen
Hvis du betaler fast rente og modtager variabel 
rente, savil du opleve, atmarkedsvserdien bliver 
negativ, hvis renten falder.
Det er vigtigt, at du har tilstraekkelig finansiel 
styrke, nar du anvender finansielle instrumenter. 
Du skal vsere i stand til at klare eventuelle negative 
konsekvenser af sendringer i renten og 
markedsrisikoen - ogsai tilfselde af ekstreme 
bevaegelser i renten. Det betyder, at du kan blive 
stillet darligere bade med hensyn til kreditvilkar og 
lanemuligheder.

I modsaetning til at laegge eksempelvis de 
bagvedliggende lan om pa traditionel vis, skal du 
vsere opmserksom pa, at der er tale om et afledt 
finansiel instrument.

Ved anvendelse af benchmarks (f.eks. 
rentebenchmarks), i renteswaps, skal du vsere 
opmserksom pa risikoen for, at disse benchmarks er 
eller kan blive genstand for nationale, 
Internationale eller andre initiativer, der kan fpre 
til, at benchmark’et udregnes anderledes end 
tidligere eller forsvinder helt.

Du kan Isese mere herom pa-.
jyskebanlc.dk/omjyskebank/aftaler/tilbagefaldsplane
r.

t
s

O IYSKE BANK

Jf. risikomaerkningen er renteswap et rpdt finansielt 
produkt. Lass mere om risikomserkning af 
investeringsprodukter pa: 
jyskebank.dk/investeringsinfo

Vi anbefaler, at du spger radgivning ved reviser for 
at fa afklaret de regnskabs- og skattemsessige 
konsekvenser, inden du indgar renteswaps.

Vaerd at vide f0r du handler
0nsker du at modtage individuel radgivning i 
forbindelse med etablering af og den Ipbende 
udvikling af renteswappen, skal der gennemfdres 
en egnethedstest, hvor banken skal vurdere 
egnetheden af renteswappen i forholdtil formalet 
og tidshorisonten. Heri inddrages din finansielle 
styrke, risikovillighed og kendskab til og erfaring 
med renteswaps. Vi anbefaler, at du kontakter din 
radgiver, hvis du er i tvivl om noget, der er 
beskrevet i dette faktaark, eller hvis du generelt vil 
have noget uddybet.

Skat
Vi radgiver om skat i forbindelse med de konkrete 
handler. Skattereglerne er forskellige afhasngig af, 
om du handler som privatperson, som personlig 
virksomhed, som selskab eller for pensionsmidler. 
Safremt du pnsker at fa fastlagt skattereglernes 
konkrete betydning for dig, anbefaler vi, at du spger 
radgivning ved revisor.

Side 3 af 4 juli 2018
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Bilag 115. 
Side 4/4

0 IYSKE BANK

Fordele og ulemper
DU BETALER FAST RENTE OG MODTAGER 
VARIABEl RENTE
Fordele
• Du si'krer dig mod generetle rentestigninger.
• Hvis renten stiger, udvikler 

markedsvserdien af renteswappen sig 
positivt og kan lukkes fprtidigt med gevinst.

DU BETALER VARIABEL OG MODTAGER FAST
RENTE
Fordele
• Din rente er typisk lavere pa grund af 

rentestrukturen.
• Du far glsede af rentefald.
• Hvis renten faider, udvikler 

markedsvaerdien af renteswappen sig 
positivt - og kan Lukkes med gevinst.

Ulemper
• Du far ikkeglaedeaf rentefald.
• Hvi s renten faider, udvi kler 

markedsvasrdien af renteswappen sig 
negativt og kan ikke indfries til kurs 100, 
som eksempelvis konverterbare 
realkreditobligationer. Det kan medf0re 
krav om stprre sikkerhedsstillelse eller krav 
om f0rtidig lukning med tab.

• Fast rente er - ved en normal rentestruktur 
- typisk hdjere end den variable rente. 
Denne merrente betaler du, indtil den 
variable rente er steget op til niveauet for 
den faste rente i swappen.

• En traditionel renteswap er inkonverterbar.

Ulemper
• Du kender ikke din rente i den aftalte 

Ipbetid.
• Hvis renten stiger, udvikler 

markedsvserdien af renteswappen sig 
negativt - hvilket kan medfpre krav om 
storre sikkerhedsstillelse eller krav om 
fprtidig lukning med tab.

• En traditionel renteswap er inkonverterbar.

Side 4 af 4 juli 2018
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BILAC 87 

LUNDCRENS

Jyske Bank 22-08-2018
Juridisk afdeling 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg

Vedr. svig og falsk sagen BS 99-698/2015

Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S 
for SVIG / bedrageri,

Vi sendtc koncernledelse i jyske bank en anmodning 07-08-2018

Dette var en opmaerksomhed pa bcstyrclscs ansvaret, for dette her fortsatte bedrageri mod os, 
som efter oplysning maj 2016 er sendt til koncerns bestyrelse, ogsk dennes advokater.

Anmodning for at fa en underskrift fra de medlemmer af bestyrelsen, der onskede at sagen 
fortsaettes over for en dommer.

1 enkelt traek. handler sagen om vi i Nykredit bar lant 4.328.000 kr.
Som jyske bank pastor, er et bagvedliggcndc lan for en rentebytte med jyske bank overfor retten.

Et pastaet lan 4.328.000 kr. som jyske bank alene siden vi oplyste bestyrelsen / CEO Anders Dam 
25-05-2016 Og tilbod at betalc 250.000 kr. i gebyr, for beviser herfor.

liar valgt at haevet 423,961 kr, i renter for, selv om dette lan af kunde er oplyst ikke findes.
At jyske bank koncemen siden maj 2016 bar naegtet dialog med kunde, som siger at jyske bank 
lyver at kunde bar lant 4.328.000 kr. i Nykredit

Dette efter Jyske Bank svarede 31-05-2016 pa en mail af 25-05-2016 
“indholdet er oplyst Here gauge for som 03-05-2016 til Juridisk afdeling ”

Bestyrelsesmedlemmet Philip Baruch svare 31-05-2016 pa mail af 25-05-2016 
Og skriver dette er pa vegne af Anders Dam, der ikke selv vil svare.
Selv om man er en stor maegtig og kraftfiild bank, bor man vacre en haederlig virksomhed.

Philip Baruch Skriver at lanet vi sporger til i mail 25-05-2016 var udbetalt
dog uden at Philip Baruch ville bevise bvad vi i mail 25-05-2016 beder om bevis for.

I stedei vaelger nu koncembestyrelsen, som mindst siden maj 2016 bar vist at vi ikke har optaget 
no get lan, pa 4.328.000 kr. i Nykredit.
at jyske bank blive ved med at haeve renter, af et lan som banken pasta findes, men ikke vil bevise
DET ERET PROBLEM
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Det er ogsa et problem at jyske bank bar fjernet bilag, rettet i bilag, byttet bilag ud.

Som en rente bytte, Jyske bank siger, er aftalt 15-07-2008 men fkrst lavet og sendt 16-07-2008 
for dette her jyske banks pastaet lan i nykredit pa 4.328.000 kr.

Bestyrelsen ved at vi skriver 25-05-2016 at vi har godkendt en rente 15-07-2008 
Bestyrelsen ved, at rente swap som er aftalt 15-07-2008 er lavet 15-07-2008

Lige som koncem bestyrelsen, ved at jyske bank uden aftale med os selv laver en ny rente bytte 
16-07-2008 hvilken vi har oplyst, ikke er aftalt med storbjerg erhverv.

Dette vil jyske bank 31-05-2016 ikke svarer pa, men skriver kun at lanct er udbetalt.

Eftersom jyske bank i perioden eftcr bestyrelsen af kunde bliver oplyst 
At kunde ikke har lant 4.328.000 kr. i Nykredit

Jyske bank pastar stadig de 4.328.000 kr. er optaget i Nykredit og rentebyttet med jyske Bank 

Bankens bestyrelse vselger i perioden efter maj 2016. til nu.
AT Naegte, bevise over for kunde at de har lant de 4.328.000 kr. i Nykredit, som jyske bank pastar 
er et underlaeggende lan, til en rentebytte, og nsegter at bevise at kunde har aftalt en ny rentcbytte 
den 16-07-2008

Jyske bank bestyrelse vaelger at ignorer alle henvendelser med oplysninger fra kunden der siger at 
Jyske bank rent faktisk laver og fortsaetter bedrageri.

Nar Jyske bank 28-06-2016, 28-12-2016, 28-06-2017, 27-12-2017 samt 29-06-2018 
vaelger at haevc i alt 423.961 kr. i renter for dette pi staet lan 4.328.000 kr. i Nykredit

Ved en rentebytte i Jyske bank.
Og Bankens Bestyrelse ved der ikke fmdes noget lan

syntes bedrageri straffelovens § 279 om bedrageri stadig at passe til bankens handlinger.

”at man ved at vildlede nogen fir dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget 
okonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding”

Om det er sa^rlig groft
At en bestyrelsen i en dansk bank godt ved kunden ikke har lint 4.328,000 kr. 
og si ulligevel ladcr et bedrageri fortsaette, forelobig i over 2 ar eftcr bestyrelsen blev oplyst at der 
ikke fmdes noget lan 4.328.000 kr. at bytte renter af, og jyske bank derfor uberettet har hsevet fra 
kundes betroet midler i jyske bank, for netop dette lin

ALTSA TAGET renter for et lan, pi 4.328.000 kr. som bestyrelsen med sikkerhed ved ikke fmdes,

Vi i Storbjerg Erhverv syntes der er af saerlig grov beskaffenhed at jyske banks bestyrelse nsegter at 
stanse et si klart og oplyst bedrageri imod kunde i Jyske Bank, OG BEDER OM DIALOG IGEN

Z-3
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Vi forseger dertor stadig med dialog, som jyske bank kontinuerlig bar afvist siden raaj 2016
Hvis del stadig ikke lykkes og ma vi erkende at vi har pravcdc at komme i dialog men dette ikke 
kan lykkes, hvorfor sagen snarest skal fortsjette i retten.

For vi er s& tratte af at prove at komme i kontakt med jyske bank i derme her lille sag.
Og kan vi ikke lose sagen ved forlig, ma sagen snarest processuel fortsaette, en sag om Bank SVIG

Vi vil bare f'orud for sagen kommer videre i retten
Geme have medlemmeme i koncemledelsen. hver isasr underskriver den side 2 
i det rettede brev fra 07-08-2018 saledes vi ved 100 % hvem der stotter at Anders Dam ikke 
indrommer og stopper et bedrageri imod jeres kunde Storbjerg Erhverv ApS

Hvis Medlemmeme af jyske banks bestyrelsen stadig naegter at stoppe med at haeve renter fra et lan 
4.328.000 kr. som bestyrelsen ved ikke findes

Og at jyskebanken fortsat naegter dialog med kunde, om de forhold der er naevnt pa banknyt.dk og 
andre steder, som gennemgang af bilag

SA MA SAGEN FORTSAETTE I RETTEN. FORTS/ETTES PROCESSUELT

Vi hverken kan eller vil leve med at Danmarks naest storstc bank laver svindel mod os 
kunder, og tro banken er haevet over loven, bare fordi banken er sa magtfuld som jyske bank 
nu er blevet.

Vil de medlemmer i jyske banks koncernbestvrelsen underskrive side 2. i brev fra 07-08-2018 
og returnere det, til Anne-Marie Skaarup safremt medlemmeme ensker sagen fortsat i retten.

Jeg______________ 0NSKER SAGEN FORSATI RETTEN__________________underskrift og date________
Du kan ogsa underskrive her med henvisning side 2. da sagen skal foriiges eller indlcdes for retten

0nsker nogle i bestyrelsen at mdromme, at jyske bank siden 1. januar 2009 & til 29. juni 2018 
Uberettet har haevet 1.495.730 kr. fra deres kunde, i rente for et lan banken ved ikke findes

Jeg ansker ikke laengere at vasre ansvarlig for dette af jyske banks fortsatte bedrageri imod bankens 
kunde, og efter derme dato vil jeg geme fritages for ansvar.

Jeg medgiver kunden Storbjerg Erhverv at jyske bank uberettet at lavet og starlet rentebytte af et lan 
pa 4.328.000 kr. i Nykredit som ikke findes, og i perioden 1 januar 2009 til nu har vildledt kunde til 
at tro et sadanne lan fandtes

___________________ _______________________________ __________ 2018
Venligst underskriv og pafor dit navn her Dato
Underskrives og returneres senest inden 10 daee. fra 22-08-2018

Til Dircktor Anne-Marie Skaamp Storbjerg Erhverv.
Sovej 5. 3100 Hornbaek 
22227713
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BILAC 86 

LUNDCRENS

Bestyrelsen Jyske Bank 07-08-2018
Vestergade 8-16 Rettet kopi
8600 Silkeborg.

Kaere Bestyrelses Median. Bedes udleveres til den samlede bestyrelsen. i og Direktionen

Vedrerende denne sag som alle nok kender i hele Jyske bank koncernen.

En lille sag som startede i ankenaevnet 2013 sag. 328/2013
og herefter viderefort i Byretten som BS 99-698/2015 men som er aendret fra dMig radgivning til i 
2016 en sag om svig og falsk.

Sagen er godt beskrevet pa Banknyt.dk ved div. link og opslag. (er vores dagbog, )

Er det virkelig ikke noget Jyske Bank selv syntes de skal holde op med, altsa at haeve renter, ved en 
rente bytte af 16-07-2008 af et lan "tilbudt 20-05-2008”

Som hele ledelsen i Jyske Bank og alle i Lund Elmer Sandager ved, at vi Storbjerg Erhverv ApS 
nu ved ikke findes, ”og ved at vi siden 2016 har vist dette” men som jyske bank fastholder findes.

Vil Jyske Bank ikke finde en der vil tale om det.
Og si holde op med at fortsastte dette svigforhold, der er korcnde pa lOende ar. i mod os.

Ingen i familien gnsker sagen. men vi er heller ikke ligefremt tilfreds med at blive udsat for et 
fortsat bedrageri, som dette her svig efter straffeloven er.

Ilvad har vi gjort Jyske Bank siden i lyver, og fortsaetter med at haeve renter for et lan pa 4,328.000 
kr. i udmaerket ved ikke findes, og som Jyske Banks ledelse mindst siden maj 2016 har vist, at vi 
godt ved der intet lan som jyske bank pastar, er et underliggende lan, for en renteswap findes.

At forholdet fortsaettes med ledelsens kendskab, viden og accept, gor bestemt ikke sagen bedre.

Vi har bet om at modes med banken, og bet om at fa udleveret beviser pa at vi har lant disse
4.328.000 kr. i Nykredit, lige som vi har bet om bevis, som en bandoptagelse eller underskrift, pa at 
vi har lavet en ny rente bytte 16-07-2008, og dette siden maj 2016.

VI er ganske tratte af sagen, og dette fortsatte efter vores opfattelse meget grove svig i mod os, 
kunne jyske bank ikke idet mindste svare, dette her er for at opfordre til at vi modes og taler 
sammen om sagen, eller i det mindste gennemgar tidslinjen, til date sammen.

Har Jyske bank ret i understaende, betaler vi gerne, men ingen i Banken vil jo hjaelpe med 
opklaring, sa det har vaeret meget svaert at kasmpe det store og ulige styrke forhold. 1/5
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SIG HVIS JYSKE BANK FASTHOLDER
At Jyske Bank intet gait bar lavet, ingen regler eller love bar overtradt.

At kunden Storbjerg Erhverv ApS har lant 4.328.000 kr. i Nykredit, og oplvs sk liee en dato 
At Nykredit har amnodet jyske bank om en garanti pa 4.328.000 kr. vedr. et Lan fra Nykredit 
At Jyske bank ikke har misbrugt nogle af de begraenset fuldmagter der er lavet, og givet til Jyske 
Bank
At Jyske bank ikke har aendret i nogen bilag.
At kunden Storbjerg Erhverv ApS har underskrevet en hjemtagelses anmodning til Nykredit pa
4.328.000 kr, og oplvs hvilken dato
At kunden Storbjerg Erhverv ApS den 16-07-2008 har anmodet eller telefonisk 16-07-2008 aftalt 
med jyske bank, at Jyske bank skulle lave en nv rentebytte pa kundes opfordring, pa nye 4.328.000 
kr. klar, safremt kunden vaslger at optage et lan 4.328.000 kr. efter et Nykredit tilbud 20-05-2008 
At kunden har omlagt ’’omlaegger et optaget lan” et bagvedliggende )An, som er optaget i Nykredit 
pa 4.328.000 kr. og hvilket dato dette lan er aftalt omlagt, samt dato for selve omlaegningen.
At Jyske bank ikke har kraevet kunden skulle tvangssaslge grunden Bybjergvej 45, for at nedbringe 
det lan kunde har optaget 03-07-2009 efter tilbud 06-05-2009, Som banken pastar er det 
bagvedliggende lan til en rentebytte i jyske bank.
At Jyske bank ikke har haft noget med salget Bybjergvej 45 at gore.
At Jyske bank fastholder kunden selv har fundet pa at saelge Bybjergvej 45. 3060 Espergaerde 
At Jyske bank ikke selv har anmeldt og givet Nykredit oprykkende pant i Bybjergvej 45, og 
samtidig har jyske bank rykket bagud i pantraekkefolge.
ALTSA Jyske Bank fastholder at banken ikke har lavet nogle bilag, ej heller har sorget for asndring 
af pantraekkefolge, og fastholder at det er kunden selv der har aendret pant raekkefolge i Bybjergvej 
45, uden jyske banks medvirken hertil.
At Jyske Bank kun har kraevet de sikkerheder, altsa at jyske bank kun har kraevet og taget det pant 
som matcher den gaeld kunden faktisk har af reelle, faktiske lan
At Jyske Bank ikke har afkraevet salgs fuldmagter, pa flere ejendomme, uden dette har vaeret yderst 
pakraevet, altsa der er ikke tale om nye sikkerheder eller salgs fuldmagter for gammel gaeld.
At ingen af Jyske banks medarbejder pa noget tidspunkt, har lojet over for deres kunde.

Hvis Jyske Bank mener og fastholder alt dette, og mere til.

Underskriv venligst at___________/_____ fastholder ovennaevnte, onsker sagen fortsat i retten.
Koncernledelse Bestyrelses__________________NAVN / Dato 2018 13 medlemmer

Retumeres underskraevet til Storbjerg Erhverv ApS 
Att Anne-Marie Skaarup 
Sovej 5. 3100 Hombaek.

Sa opgiver vi som kunde at forsoge at komme i dialog ved breve som dette, op opdateringer 
sendt til koncern direktionen CEO Anders Dam / Ellers onsker vi stadig en losning, men NU

Vi onsker stadig at kurme finde en losning her inden vi rykker ind i retslokalet med vel nok en 
ganske banal lille sag, som i sikkert syntes er morsomt, men sagen er til stor skade for familien bag.

2/5
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Kaerer Jyske Bank bade Koncernledclsen og Koncerndircktionen. 07-08-2018
BEDES udleveres til alle Koncernledelse medlemmer / bestyrelse, som stadig personligt, har ansvar
for bankens fortsatte svig forretning imod storbjerg Erhverv ApS mv. ogsa ved en dom for svig.

Sven Buhrkall (Formand) Anders Dam
Kurt Bligaard Pedersen (Naestformand) Niels Erik Jakobsen
Rina Asmussen Per Skovhus
Philip Baruch Peter Schleidt
Jens A. Borup 
Keld Norup
Christina Lykke Munk (Medarbejderrepraesentaint)
Johnny Christensen (Medarbejderrepraesentant)
Marianne Lillevang (Medarbejderrepraesentant)

I gores hcrmcd alle 13 tnedansvarlig, for at vi udsaettcs for bevist Svig NU pa 10 cndc ar.

Er der noget som heist vi kan gore for at r&be jyske bank op, og fa Jyske Bank til at holde op 
med at haeve renter ’’Swappe” ’’Bytte” renter for noget der ikke findes.

TAL NU MED OS.
Og lad os sammen gennem ga hele sagen i tidslinien, har vi ret, eller har jyske bank ret.

Vi onsker stadig at se om vi kan forlige sagen, ved i Jyske banks bestyrelse sikkert er ligeglade med 
de sager i har, og lader jeres advokater fikse det.

Denne her sag kunne vasre lost allerede i maj 2016 dajeres jurister og advokater samt jeres leder 
Anders Dam direkte blev oplyst at der ikke fandtes noget lan 4.328.000 kr. lige som de blev oplyst 
at der var 2 rentebytte lavet, og vi ikke har godkendt andet end den forste, safremt lanet efter 
tilbudet 20-05-2008 blev optaget.

Vi er selv om vi er sure over at Jyske Bank 29-06-2018 fortsatte svig forretningen stadig indstillet 
pa at modes og lukke sagen.

Jyske bank hvis i vil lukke sagen, sa tal med os, vi er abne og udadvendte, og onsker bestem ikke 
sagen som i.

Bare Jyske bank ikke fortsat, vil forsoge at snyde os, som da Philip Baruch 02-11-2016 
forsogte at ville lokke os til et forliges mode, hvor den skjulte hensigten, som var at ville have os til 
at indga en rente bytte pa det lan vi blev tilbudt 06-05-2009 til et andet projekt, et tilbud som vi 
faktisk valgte at optage lan af, og derfor hjemtog 03-07-2009

For at kunne modes og lukke sagen har vi abne kort, Jyske Bank er sky Id i vi har haft store 
omkostninger bla. til advokat grundet vildledning, derfor skriver vi stadig direkte for at spare pa de 
pa vores penge, vi har Direkte og Indirekte tab grundet det, vi nu oplyser jyske bank laver.

3/5
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HAR F0LGENDEDE FORSLAG. 1. - 3 ER 22-08-2018 ikke modtaget retar

1. Alle i LEDELSEN Underskriv side 2. hvis Jyske Bank ensker sagen fortssetter i retten.

2. Forslag 1. Jyske bank betaler en kontant personlig skattefri erstatning, efter forslag 
som i kan tale med os om, eller fa et belob af vores nye Advokat, som vi kan blive enige 
om,

Samt opgore og tilbagebetaler Jyske hank til selskabet.
’’Swappen” med et tillaeg af procesrente fra dag 1. 01-01-2009 til betaling sker.
Senest opgjort til 2.199.522 kr. til 20-08-2018 inkl. procesrente

”det hsevede tinglysnings gebyr for lan 4.328.000 kr. fra dag 1. 15-04-2009 til betaling sker. 
Senest opgjort til 119.474 kr. til 20-08-2018 inkl. procesrente

”det hsevede Sikkerhedsstilles for l&n 4.328.000 kr. If a dag 1. 16-04-2009 til betaling sker. 
Senest opgjort til 24.318 kr, til 20-08-2018 inkl. procesrente

”det hsevede Lanesagsgebyr for lan 4.328.000 kr. fra dag 1. 16-04-2009 til betaling sker. 
Senest opgjort til 42,308 kr. til 20-08-2018 inkl. procesrente

Alle advokat omkostninger som har vaeret nodvendige i forbindelse med sagen, og 
de omstsendigheder i forbindelse med sagen. fra dag 1. til betaling sker. Ca. 475.000 kr.

Fra dag 1. menes procesrente fra forste dato belob skal betales
Kunden ma ikke have nogle omkostninger til skat eller andet, ved et forlig.

Dette indeholder at vi ikke g&r ned i alle de faktiske forhold eller andre tab, som folge af 
sagen.

Vi far sammen ryddet op i oprab, og fjemer det som er muligt, (i fellesskab)
Og vil naturligvis glemmer den dariige oplevelse, og se frem af.

Vi vil ikke udgive nogen boger som tiltasnkt.
Vi vil ikke tale om denne oplevelse mere.

Jyske Bank undskylder IKKE eller indrommer ikke SVIG eller FALSK

3. Jyske bank kan forsla en laverer erstatning
Mod at Jyske Bank giver indrommelser og undskyldninger 
Vi udgiver vores boger
Vi gennemgar vores tab og hvad Jyske bank har udsat os for, og matcher en erstatning ud fra 
dette.

4/5
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Ved dette brev, 07-08-2018 er den samlede Ledelse i Jyske bank personligt underrettet,
Til brug for sagens videre forleb i retten, hvem bar kendskab og viden til det fortsatte svig.

SIDE 2. tilfaj de 13 navne, for ikke at misforsta Ledelsens holdning eller deres medvirken til Svig.

Bestyrelscns 13 mcdlemmer er hermcd alle oplyst
At have modtaget oplysning om den svig og falsk sag, at Jyske bank udsaetter kunde for et bevidst 
forsat svigforhold, selv om banken ved der intet lan findes, hsever jyske bank pa lOende ar renter 
for dette, banken er derfor i Ond tro, nar jyske bank ikke vil dokumentere dette l&neforhold pa
4.328.000 kr. som Jyske bank over for retten fastholder, som et optaget bagvedliggende kin, til en 
rentebytte p& 4.328.000 kr. med Jyske Bank der er lavet 16-07-2008.

Ja sagen fylder meget og har odelagt 10 ar af vores liv, men med en mand der ligger syg efter 
hjerneblodning. fortjener vel ikke Jyske Bank ogsa udsaetter os for svig, og forsoge alle mulige 
madcr at ville skuffe i retsforhold for at tjene mest muligt.

INGEN KUNDE B0R UDS/ETTES FOR SADANNE FORHOLD.

Lad os nu sammen fa lukket denne sag
Selv om Koncembestyrelsen nok er ligeglade, som den ovrige Koncemledelse, bor ingen kunder i 
Jyske bank udsaettes for svig, det har banken udsat os for, og udsaetter os stadig for Svig.

DETTE ER EN HANDSUDR^KNING TIL DIALOG
Bare jyske bank ville lukke denne sag, vil vi ogsa naturligvis med vores advokats godkendelse.

Men vi holder hvad vi lover, ogsa selv om det kun er mundtligt ©
I kan skrive til os pa privaten, eller allerhelst bare ringe. 22227713

VI 0NSKER SAGEN LUKKET,
OG 0NSKER JYSKE BANK OGSA DET, SA LUK DEN DA.

Vi korer stadig gerne belt til Silkeborg, for at fa en afklaring og lukket sagen, hvis jyske bank 
koncemen onsker vi sammen finder en losning, for vi er iede og kede af at vi ikke kan fa dialog.

Har vi lant 4.328.000 kr. i Nykredit efter tilbudet 20-05-2008 og aftalt en rentebytte 16-07-2008 
er det en ting, og vi skai betale.

Men har vi ikke optaget noget lan, sa har jyske bank ingen berettclse til at starte en rente 
bytte, og haevc de dertil afledte betalinger.

Mvh
Direktor Storbjerg Erhverv aps.

Anne-Marie Skaarup 
Sovej 5
3100 Hombaek +45 22227713 5/5
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BILAG 88

LUNDGRENS

Jyske Bank
Juridisk afdeling / Koncernledelsen 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg

19-09-2018
Rettet.

Vedr. svig og falsksagen BS 99-698/2015

Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S 
for FALSK & SVIG / Bedrageri.

Undskvld men er bare sa rasende 
0nsker en afklaring DOM eller FORT JG

K&rc medlemmcr af koncernledelsen.
Sven Buhrkall 
Kurt Bligaard Pedersen 
Rina Asmussen 
Philip Baruch 
Jens A. Borup 
Keld Norup 
Christina Lykke Munk 
Johnny Christensen 
Marianne Lillevang 
Anders Dam 
Niels Erik Jakobsen 
Per Skovhus 
Peter Schleidt

Vi har skrevet til jer 07-08-2018 og gensendt det rettet, med brev igen 22-08-2018
Jyske banks koncernledelsc har stadig ikke svaret, eller reageret nogle af de henvendelser der er
tilgaet Koncernen og juridisk afdeling siden maj 2016.

Hvor vi oplyser koncernledelsen, utallige gange siden maj 2016 og til jeres advokater. samt dem i 
Lund Elmer Sandager

At vi ikke har lant de 4.328.000 kr. som jyske bank pastar, og har ha;vet renter af siden 31-12-2008 

At vi mener vi er udsat for bedrageri

Dette er lobende sket i, henvendelser til Jyske bank Havkatten, for vi blev blokeret der, men ellers 
ved breve og mails pa disse datoer, for at nasvne et par.

10-05-2016. 17.51 
16-05-2016. 17.12
18- 05-2016. 08.10
19- 05-2016. 11,48 
19-05-2016. 12 16 
25-05-2016.20.00
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21-06-2017. 12.23
21- 06-2017. 12.49 
28-12-2017 
02-01-2018, tilretten 
18-05-2018 
25-05-2018. 12.32 
25-05-2018. 14.17
04- 06-2018. 16.04
05- 06-2018. 15.42
08- 07-2018
09- 07-2018 
24-07-2018 
07-08-2018
22- 08-2018

I dag bruger vi kun breve

Vi beder Koncemledelsen igen, her 18-09-2018 svare pa de fremsendte anmodninger 
07-08-2018 & 22-08-2018 kopi vedlsegges af siderne der bedes imderskrives.

Safremt ingen i koncemledelsen vil underskrive, eller bankens koncernledelse ikke underskriver, 
forstas dette til jyske bank mener at have ret i den genfremsendte side 2/5 fra 07-08-2018 
Og stadig onsker en hurtig doms forhandling, som jeres advokater ved Kristian Ambjorn Buns- 
Nielsen skriver 24-01-2018

Dette er virksomhedens opfattelses, eftersom Jyske Bank Bestyrelsen forholder sig passive, og har 
vaeret passiv siden maj 2016 og lader Jyske Bank fcrtsaette med at haeve renter af et lan pa 
4.328.000 kr. som bestyrelsen et utal af gange er oplyst ikke findcs, og som koncemen naegter at 
bevise findes.

Nar Ledelsen lader Jyske bank haeve renter 28-06-2016, 28-12-2016, 28-06-2017, 27-12-2017 samt 
29-06-2018 for et l&n, 4.328.000 kr. som Jyske banks koncern holder fast i at kunden har lant, ma 
Kunden Storbjerg Erhverv som et minimum forlange at jyske bank beviser dette.

Sagen handler stadig om:
Har Storbjerg Erhverv lant 4.328.000 kr. i Nykredit som jyske bank pastar, efter tilbuddet 20-05- 
2008 som er udleveret tii Storbjerg direkte af Jyske Bank

Og at dette lan sa skulle vaere et underlaeggende lan pa 4.328.000 kr. for en rentebytte / SWAP af 
samme belob 4.328.000 kr.

Det nasste sporgsmal er om vi forst har aftalt og dernaest godkendt, at jyske bank 16-07-2008 laver 
en ny rente bytte pa 4.328.000 kr. safremt det af jyske bank oplyste lan i Nykredit pa 4,328.000 kr. 
bliver optaget/hjemtaget

Hvis intet af det som jyske bank har oplyst Carsten, mens han la syg med hjemeblodning, er sandt 
er virksomheden, udover at vaere udsat for bedrageri, sandsynligvis ogsa pafort store tab bade 
direkte og indirekte, banken har modtaget dentidligere afleveret tabs opgorelse fra 2017. (bliver 
rettet)

2.
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Der cr derfor vigtigt at bestyrelsen i jyske bank tager stilling, om bestyrelsen handler i god eller ond 
tro, ved at naegte at svare deres kunde, Storbjerg Erhvervs mange hcnvcndelser og oprab, og 
vedbliver at holdc fast i at jyske bank handler haedcrligt, ved at fastholde kunde til en rente swap 
som Storbjerg Erhverv oplyser, er falsk, eller lavet ved svig falsk og udnyttelse.

Derfor heder vi igen om at jyske hanks koncernledelsc lever op til deres ansvar og svare

SAGEN 0NSKES FORTSAT PROCESSUELT, SAFREMT KONCERNEN LEDELSEN 
FORTSAT VIL BEDRAGE OS.

De medlemmer af koncernledelsen som ikke mener at Konccrncn ledclsen g jyske bank bar 
handle! forkcrt.
Bedes bare underskrive PUNK 1.

Dc medlemmer af koncernledelsen som vil give Storbjerg Erhverv ret 1
At jyske bank har optradt uhasderligt og vasret i ond tro, og at jyske bank har skaffet sig en 
uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en 
anden til en handling eller undladelse, hvorved der pafores dennc eller nogen, for hvem handlingen 
eller undladelsen bliver afgorende, et formuetab, sa bedes de medlemmer som er enige heri 
underskrive underst PUNKT 2.

Punkt 1.

Vil de medlemmer i jyske banks koncernbestvrelsen underskrive side 2, i brev fra 07-08-2018 
og returnere det, til Anne-Marie Skaarup safremt medlemmerne onskcr sagen fortsat i retten.

leg_____________0NSKER SAGEN FORSATI RETTEN_______________underskrift og dato_______
Du kan ogsa underskrive her med henvisning side 2. da saeen skal forliges eller indlcdes for retten

Punkt 2.

Onsker nogle i bestyrelsen at indromme, at jyske bank siden 1. januar 2009 & til 29. juni 2018 
Uberettet har haevet 1.495.730 kr. fra deres kunde, i rente for ct lan banken ved ikke findes

Jeg onsker ikke laengcre at vsere ansvarlig for dette af jyske banks fortsatte bcdrageri imod bankens 
kunde, og efter denne dato vil jeg gerne ffitages for ansvar.

Jeg medgiver kunden Storbjerg Erhverv, at jyske bank uberettet selv har lavet og startet en 
rentebytte af et lan pa 4.328.000 kr. i Nykredit som ikke findes, og i periodcn 1 januar 2009 til nu 
har vildledt kunde til at tro et sadanne lan fandtes, og med teksten til punkt 2. se ovenover.

__________________ _________________________ ______  2018
Venligst underskriv og pafor dit navn her blokstavcr Dato

Underskrives og returneres senest nv dato indcn 8 dage, fra 26-09-2018 til Storbjerg Erhverv
”FCopi af side 2/5 07-08-2018 og kopi af side 3. af 22-08-2018 var vedhseftet brev af 18-09-2018" det som herer rettet.

Til Direktor Anne-Marie Skaarup (Storbjerg Erhverv.)
3.
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Sevej 5. 3100 Hornbaek 
22227713

Koncemledelsen kan ogsa som tilbudt
At indgd et forlig safremt bankens ledelse ikke 0nsker at paf0rer kunde og familien Here un0dige 
lidelser, ved at fastholder kunden til det svig banken udsastter kunden for, ved at pasta jyske bank 
intet gait bar lavet, og fastholde bankens uskyld, og sa blive ved med at hasve renter at et lan der 
ikke Andes, for sa at lade en dommer afgore sporgsmal omkring Jyske banks hacdcrlighed

Vi er ikke bekendt med biiag, der viser at Jyske bank 0nsker og er indstillet pa at ville indga det 
tilbudte forlig, derfor bar vi skrsevet til vores advokat 30-08-2018 for at fa en losning, eller at vi far 
en dom, da vi vil have lukket sagen, dom eller forlig.

Vi skriver
’’Sagen er til stor psyktsk skade for vores families sammen liv. 
og meget 0kono1ni.sk belastcnde for vore dagligdag 
vi onskcr at fa lukket sagen ved forlig NU
Eller at der laves processkrift og far den reltet svig sag indbragt for retten.
For at der kan opnas en dom.” KOPI vedhaeftet 18-09

”Vi syntes jyske bank bare traekker tiden, og ikke vil indromrne eller betale det vi tilbyder at ville forlige sagen med.
Mener derfor tiden er klar til og fit indledt sagen rigtig overfor retten, da jyske bank jo stadig forts a;tter svig imod os.
0nsker derfor at brugc tiden pa sagsanlseg imod jyske bank for svig og falsk.

Er ved at klar gore tidslinjen
Som indeholder breve fremsendte oplysninger til jyske banks koncembestyrelse, hvilket gcrne skulle bevise at koncemledelsen, ved 
passivitet er bevidst og medvirken til at sagens svig mod os fortsasttes, og at bestyrelsen derfor er ansvarlige herfor.

Opdater og retter samtidig tabsopgorelsen.

Er do enig ? i
At vi skal indlede sagen imod jyske bank for svig nu, for at fa banken og ledelsen domt.

Bedste hilsner

Anne-Marie Skaarup Alexander Skaarup Carsten Skaarup ” KOPI vedhaeftet 18-09

Familien er stadig indstillet pa et forlig som tilbudt.
0nsker banken en forhandling omkring det tilbudte cr cn indr0mmelse som punkt 2. onskeligt samt 
en gennemgang af tidslinje, og tab som folge heraf.

Et forlig indebaerer ogsa at vi far ryddet op i fortiden og ser fremad, altsa sletter hvad muligt og 
straks fjemer reklamer pa biler, hvilket kan ske umiddelbart efter et forlig.

Vi er i ovrigt ligeglade med teksten, det kan skrives pa 1. side og bor ikke tage mere end 10 
minutter at skrive, safremt jyske bank onsker sagen lukket, men ikke vil indromrne svig & falsk 
Forlig som opfvlder vores betingelser kan godkendes, sa opfylder vi dem vi bar undersknevel til 
vore adv, blandt andet at vil ikke iaenger taler eller skriver om sagen, der bar fyldt og fylder meget.

Hvad bar vi gjort jyske bank siden vi skal udsaettes for det fortsatte bedrageri i forlobet 10 ar-. 
Mvh Storbjerg F.rhvcrv. ApS Sovej 5. 3100 Hornbaek 22227713 
4.
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BILAG 58 

LUNDGRENS

- Faktura

Fakturatekst
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K. UNDE NR 057325437
KUNDE STORBJERG ERHVERV APS
bakkegArdsvej 411 
3050 HUMLEB/EK 
EJENDOM NR. 1344714 
BYBJERGVEJ 43 
3060 ESPERG/ERDE 
L0BENR.

1'?1
PERIODE 
FONDSKODE 
LANTYPE 
RENTE % P.A.
LANETS RESTL0BETID 
HOVE DS TOI.i 
NY RESTGiELD

01.04.18'
01

30.06.18

OBI,. RESTG/ELD

3%,

0950238
tilpasningslAn

. ) PT. -0,081.9 
11,00 

2.067.681,17 
1.167.484,98 
1.181.992,85 

-244,78 
27.273,39 
8.960,69 

35.989,30

588,84 
36.578,14

AFDRAG 
BIDRAG 
YDELSE
MORARENTE VEDR.
11.03.2018 
I ALT
SP0RGSMAL TIL DENNE OPKRiEVNING, KONTAKT NYK 
70109000 ELLER EMAIL: SERVICECENTER@NYKREDI
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Fakturatekst

I ■;

j j KUNDENR 057325437 
|j KUNDE STORBJERG ERHVEFW APS
| bakkegArdsvej 411 I! 3050 HUMLEB^K.
EJENDOM NR. 1344714 
jBYBJERGVEJ 43 I 30 60 ESPERGJERDE
[L0BENR. 01
PERIODE 01.07.18-30.09.18

:FONDSKODE 0950238jLANTYPE TILPASNINGSLAn
|RENTE % P,A, (VAR.) PT. -0,0819

10,75 
2.067.681, .17 
1.140.217,18 
1.181.992,85 

-239,19 
27.267,80

BIDRAG 8.756,14
ERHVERVSKRONER -437,81

ILANETS RESTL0BETID 
HOVEDSTOL 
NY RESTGELD 
jOBL. RESIGNED 
|RENTE 
j AFDRAG

BIDRAG-ERHVERVS KRONER 8.318,3 3 
YDELSE 35.346,94
sporgsmAl til denne opkravning, kontakt NYKREDIT
70109000 ELLER EMAIL: SERVICECE'NTERO NYKREDIT . DK

pA t
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kære Mette

o

JØLER VI ER RET ALENE OM
DET HER

Bilag 35. side l.

27. november2018kl. 22. 38

^ 1 -1

Har modtaget mail, så vi forbereder os.
har kikket kort her på mobilen

^
o

lund elmer sandager taler fortsat usTndt, med hensyn til lanetilbud og tilbudt rentesiknng. og fastholdt os i vildk^ning ved al
lyve. bytte bilag om rette i bilag o'
banken har udnyttet Carsten blev lagvarig syg
skal vi fremlægge en lægeerklæcing ?

0~ -Q-
U! har ikke anmodet nicolai liansen al forsoge al optage lån 15-04-2009 efter det tilbud der er udløbet 20-11-2008

vi arbejder med nyt procekt pé en anden grund udstykning, hvilket er i tidslinje

der ligger ingen aftaler mellem nykredit og storbjerg med hensyn til pantebreve eller andet om omkring tilbud på 4, 328. 000
kr som jyske bank egen håndig har reseveret,

^-^>
linp5 :(;mail. 90l>gle. coilVmailfu/0?. k-OWe76a710Sview=pt&seaich^ll8p<!rmlhid=thread.f%3A16183rø0500786229158simpl»irsg^%3M618310 ^
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jyske bank har arbejde! for egen vindning på egen hånd og har selv tinglyst forældet pantebrev, uden aftale
dette aflyser nykredit da de opdsger gt jyske bank har værel lidt hurtige i fart

"Æ" ._. "._. _. <>.
tilbudet 20-05-2008 hal inlet med tilbud 06-05-2009 al gøre.

vi har fremstillet sage for retten som svig og falsk

vi holder fast i at jyske bank laver faedrsgeri
har fremlagt flere bilag for retten, de skal alle bruges i sagen og opsumeres med rest bilag fra tidslinje således de passer
med tidslinje og forhoid, og viser de 2 forskellige procekter, som jyske bank sammenblander som de sammenblader
virksomheder

^> lige så vigtigt er det at banken tvinger grund solgt, og dermed nedbringer fan.
projekt 2

for søren vi er rasende når vi er oppe imod en prof svindler
vi giver den lidt mere gas o
vil jyske bank ikke forlige som vi gerne vil må vi jo fortsætte, og gå efter svig falsk dom

vi er helst fri, men med bedrsgeri som banken ikke vil holde op med bliver vi jo tosset
:-)

bedste hilsner

Rie og Carsten
22227713

so vej 5
3100 hornbæk

ifitp. p' (t^ii , -r i. ki;if
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Lundgrens advokater                                                                       06-12-2018                      Bilag 214.  s 1-7 

Tuborg Boulevard 12. 

2900 Hellerup . 

 

J. Nummer   62032                      Sag BS 99-698/2015  (BS 1-698/2015)   

Kære Dan  

 

Jeg har nu prøvet så godt jeg kan, og forsøgt at gennemgå og svare på de af Jyske banks fremlagte 

påstande, i forbindelse med den indklagede sag, for pengeinstituttet ankenævnet sag. 328/2013 som jyske 

bank fik afvist, sagen blev derfor inden 1 år efter denne blev afvist, forsat sagen for Byretten sag BS 99-

698/2015  

 

AT Jyske Bank 05-11-2018 ænder og fremstiller nu sagen anderledes, efter vi har opdaget vi ikke 

har lånt de 4.328.000 kr som Jyske har påstået, og at jyske bank har løjet som et underliggende lån  

 

Vores sag er blevet fremlagt retten, men handler om Jyske Bank processuelt har løjet, og 

tilbageholdt flere oplysninger, som har stor betydning for sagen, vi er blevet vildledt under hele 

sagen og spildt vores advokaters tid, hvilket dermed også bliver et økonomisk tab.  

 

Vi nødsaget at være helt skarpe og præcis dokumentere hvad Jyske Bank vidste, eller burde vide, 

efter som, det er Jyske Bank selv der har lavet alle bilag.  

Sagen i mod Jyske Bank som den skal fremlægges, men på skarpt juridisk sprog opdelt med 

beviser.  

• Om FULDMAGTS misbrug 

• Om vildledning, fjernet bilag, ændret i bilag, sammenblander virksomheder og deres konti.  

• Om de konstante løgne og udnyttelsen 

• Om kraftig overpant og sikkerheder for lån banken bevisligt ved ikke findes 

• Om Krav af salg af grund og nægter at afslutte handlen, nægtet modtagelse af provenuet 

• Om krav og salg og nedbringelse af det lån banken lyver er det bagved liggende lån for en rente 
bytte, uden at lade swappen følge med ned. 

• Om de mange Svig forhold vi har bevist. 

• Om afkrævet salgs fuldmagter, nægtelse af advokat forbehold 

• Om spærrede konti for at presse underskrifter på salgsfuldmagter uden advokat forbehold. 

• Om koncernledelsens viden til svigsagen, mindst siden maj 2016. uden at ville indrømme noget 
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Bilags listen nederst, starter med bilag 19. mail fra Nykredit 18-10-2016. mine bilag tilføjes 

efterfølgende. sætter et sæt rene bilag, med rigtige bilags nemmere ind i en mappe  

 

Vi fastholder vores sags bilag beviser, at jyske bank bevidst laver og fortsætter groft svig, og at det siden 

maj 2016, er med ledelsens viden, og dermed deres medvirken, dette indskrives og dokumenteres.  

Selv om jeg ikke er så god til dansk, og kan derfor ikke fremstille sagen bedre end dette her, formoder 

der findes mange andre kunder i Jyske bank, der som vi bliver snydt og bedraget på samme måde  

😊 

10 års liv. har vi som familien mistet, vi ønsker at 

jyske bank holder op med at udsætte os for svig.  

 

SUK DETTE HER ER SVÆRT  

Syntes ikke Jyske Bank kan værre bekendt at udsætte os kunder 

og deres familie, for sådanne meget modbydeligt Psykisk præs, 

og så faktisk samtids udsætte dem for dette her bedrageri.  

 

Kan denne sag løses og lukkes 

Så er det vores ønske, Jyske Bank kan jo bare 

betale så er den sag glemt.   

 

Ellers FASTHOLDER VI SVIG (bedrageri)  

Falsk, Misbrug af fuldmagter, udnyttelse, overpant, vildledning.  
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OG ALLE BILAG SKAL FREMLÆGGES SOM BEVIS 

Da de alle hænger sammen i denne for os meget belastende sag.  

Hvorfor vil jyske bank ikke bare indrømme, det er jo bare Svig  

😊 Vi tager et erstatningsforbehold   

 

Sagen der 03-01-2018 er fremlagt for retten, er blevet ændret, til en sag om SVIG og FALSK   

Tidslinjen bliver kun et hjælpedokument, for at kunne huske under vidneafhøring.   

 

1. Der findes ingen underliggende lån 4.328.000 kr. og swappen Bilag 1. er ikke aftalt. 

2. Jyske Bank laver Manipulation af aftalebilag / aftale datoer. / Bortskaffet bilag. 

3. Jyske bank laver Vildledning 

4. Alle fremlagte bilag som fra 10-07-2008 er lavet for tilbud Bilag. Y. for et Projekt 1. 

5. Jyske Bank er i Ond Tro  

6. Jyske bank laver fuldmagts misbrug. 

7. Jyske Bank i fortsat Ond Tro  

8. Om Fuldmagts misbrug og ugyldighed  

9. Den fortsatte vildledning & Ond Tro, Jyske Bank udnytter kunde ikke har opdaget løjen. 

10. Groft svig efter tvangssalg af byggegrund benægter jyske bank står bag salg nedbringelse 

11. Jyske Banks koncernledelse er bevist om der sker svig. og dette siden maj 2016 
12. Jyske Bank har vildledt og løjet for kunde og retten om et lån 4.328.000 der ikke findes.  

13. Jyske Bank har uhæderligt, startet en rentesikring 30-12-2008 uden der findes noget lån 

14. Jyske bank handler uden fuldmagt efter 20-11-2008 Bilag K. er først rettet 19-05-2009  

15. At Jyske Bank har taget overpant og sikkerheder, dette uden der var noget lån.   

16. At Carsten nægtes at tage advokat forhold for rådgivning, JB spærre konti for at få nye 

salgsfuldmagter uden advokat forbehold  

 

Carsten kan meget nemmere forklare og vise det på bilag, er ikke så god 

til at stave eller skrive, så ring og vi kommer hurtigt, det er afgørende 

vigtigt for sagen at alt kommer med. 

Jyske bank kan stadig nå at komme med indrømmelser, så et forlig er 

muligt, VI ØNSKER IKKE DANNE SAG, MEN EN UNDSKYLDNING FOR SVIG 

1090



4 
 

Sagsfremstilling / anbringer    SOM VI KAN FORKLARE DET 

Der findes ingen Rentesikring af lån, som kunde er vildledt til at tro fandtes.    

 

1. 

Rente bytte 4.328.000 kr. W015785999 Bilag 1. 16-07-2008 er FALSK og Urimelig lavet i strid med hæderlig 

handlemåde.   

Rentesikringen W015785999 Bilag 1. var af jyske bank 16-07-2008 selv blevet lavet, og forberedt som en 

afdækning af renterisikoen på et eventuelt underliggende / bagvedliggende lån 4.328.000 kr. i Nykredit som 

tilbudt 20-05-2008, dog kun såfremt dette låne tilbuddet Bilag Y. blev hjemtaget og udbetalt.         

 

Det gøres gældende  

At Tilbuddet Bilag Y. 20-05-2008 alene blev lavet for projekt 1. Budget Bilag 28. 

 

PROJEJKT 1. omhandler / Bilag 20. udstykning på 1.599 m2. 16-04-2007. / Bilag 21. Faktura for 

udstykningsforslag 25-10-2007. / Bilag 22. grund 1 ar. før udstykning. / Bilag 23. tilbud 22-11-2007. / Bilag 

24. tilbud 2.403.496 kr. 13-01-2008 / Bilag 25. Nicolai oplyses 1 ar. skal udstykkes i 6 grunde 15-05-2006 / 

Bilag 26. Sender kopi med tilbud 2.403.496 kr. 23-01-2008. / Bilag 27. Nicolai Hansen er 14-02-2008 gået de 

forskellige pairer igennem. / Bilag 28. Budgettet på byggeomkostning 4.334.765 kr. med projekt tilbud af en 

bygning på 678 m2. fra Bilag 24. på en byggegrund som Bilag 20.  er afleveret til Nicolai Hansen / Bilag 29. 

Nicolai aftaler 10-03-2008 med Nykredit, at de ser på grunden, Nykredit sender 13-03-2008 oplæg Bilag X. / 

Bilag 30. 25-04-2004, sender Nicolai kopi af bygge kontrakt af 21-04-2008, efter tilbuddet Bilag 24. på 

2.403.000 kr. 

 

Det gøres gældende  

Tt Projektet 1. efterfølgende er blevet kasseret, og tilbuddet med tilhørende bilag er herfor bortfaldet, 

senest 20-11-2008, ved udløb af tilbud Bilag Y.   

 

Det gøres gældende  

At låne tilbuddet i Nykredit fra 20-05-208 Bilag Y. Ikke kan anvendes efter 20-11-2008, at tilbuddet er 

bortfaldet senest 21-11-2008 såfremt tilbuddet Bilag Y. ikke er hjemtaget inden fristen. aftalelovens § 2. 

 

Det gøres gældende. 

At W015785999 Bilag 1. er lavet 16-07-2008 efter den af Carsten godkendte 15-07-2008 er blevet lukket, 

og Bilag 1. er lavet af jyske bank selv. 
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Dette uden jyske bank, foregående hverken mundtligt eller skriftligt, har lavet nogle nye aftaler med 

Storbjerg erhverv hvad Carsten selv ønskede.  

 

Jyske Bank har dermed ikke sikrede sig, at Storbjerg selv vil bede Jyske bank laver en ny rentesikrings aftale, 

til Nykredits lånetilbud Bilag Y. efter den af Storbjerg godkendte W015776999. Bilag E. Side 4 & 5 er lukket 

30-12-2008. ved Bilag 31. 16-07-2008. W015776998.  

 

Det gøres gældende. 

Jyske Bank handler 16-07-2008 har handlede efter jyske Banks egne interesser.  

 

Det gøres gældende. 

At Storbjerg Erhverv kun har godkendt en rentebytte, og denne er med denne aftale dato 15-07-2008 

W015776999. Bilag E. Side 4 & 5. 

 

Det gøres gældende. 

Den af Storbjerg godkendte renteswap. W015776999. er lukket W015776998. 30-12-2008 

 Det er sket ved fremlagte Bilag 31. 16-07-2008. W015776998 med teksten  

”din renteswap er lukket pr. den 30-12-2008”   

At Jyske banks ansatte, bagefter manipulerer med aftale bilag, efter den af kundes godkendte rentebytte 

med aftale dato 15-07-2008 W015776999. Bilag E. Side 4 & 5. og som LUKKES 30-12-2008. 

 

Det gøres gældende. 

At en rentesikring af renterisikoen på et bagvedliggende lån, kun skulle startes såfremt Storbjerg ønskede 

og faktisk hjemtager det tilbudte lån fra Nykredit Bilag Y. som var gyldigt til og med 20-11-2008 Bilag Y. 

side 3.BEMÆRK Carstens Risiko Profil Bilag 93. Carsten ønsker Lav Risiko. & Høj Sikkerhed. 

Tilbuddet som er sendt til jyske bank, 20. maj 2008 er markeret med en streg ud for teksten   

”Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008”    

LÅNET ER IKKE HJEMTAGET. 
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2.  

Manipulation af aftale datoer & bilag samt Bortskaffet Bilag  

Det gøres gældende. 

Realisationskontoen 5050-280118-1 Bilag B. / er lavet for W015776999 Bilag E. Side5 

 

At jyske bank har manipuleret med aftale datoer, for rentebytten W015776999 Bilag E. side 4 og 5. 

Når der er forberedt en rentesikring 15-07-2008 Bilag E. Side 5. til tilbuddet Bilag Y. fra 20-05-2008, og 

Jyske bank hertil ved Bilag 2. har lavet en låne ramme, såfremt tilbuddet hjemtages     

Datoer for Bilag E.5 & Bilag 2. skal herfor iagttages.   

 

Jyske bank aftaler den 10-05-2008 Bilag 2. hvilket kun er forberedende, såfremt Storbjerg Erhverv aps. 

vælger at hjemtage tilbuddet på de 4.328.000 kr. Bilag Y. så har jyske bank i den forbindelse alleræde 

tilbudt en låne-ramme, der er således ikke tale om noget lån, men kun en låneret Står ved dato 11-07-2008 

Bilag 2. er således forberedende aftalt 10-07-2008 med en låneramme på 1.650.000 kr. dette beløb 

fremkommer ”dagen efter” Bilag B. side 1. datoen 11-07-2008. Låneret er ændret med 1.650.000 Kr. 

Bilag E.5. som er aftalt 15-07-2008 til Bilag Y.                                                                                                    

fremkommer ”dagen efter” Bilag B. side 1. datoen 11-07-2008. Starter med -205.808,74 kr.  

Denne negative saldo forstås ikke og derfor spørges der til betydning, Nicolai siger det ikke betyder noget.   

Bilag 3. er således forberedende aftalt 11-05-2009 med en hævet låneramme på 150.000 kr. lånerammen 

er således 1.800.000 kr. ”dagen efter” Bilag B. side 5. datoen 12-05-2009. Låneret ændret med 150.000 kr. 

 

Det gøres gældende.  

At W015776999 Bilag E. side 4 og 5. godkendt 15-07-2008 således fremkommer på Bilag B. side 1. og at det 

er med dato 16-07-2008 altså ”dagen efter ” er Bilaget E.5 indsat på Bilag B. Side 1.  

 

Det gøres gældende.  

At Jyske bank har bortskaffet finansielle aftaledokumenter fra 15 & 16/07-2008 E. side 4 & 5 + Bilag 31.  

Når Jyske bank har bortskaffet den finansiel aftalen Bilag E. side 4 og 5, som jyske bank telefonisk har 

indgået, lige som jyske bank har bortskaffet Bilag 31. som lukker denne aftale Bilag E. side 4 og 5 kan det 

ikke være tilfældigt, efter som de 2 bilag heller ikke findes på Bilag O. årsopgørelsen 2008, hvor aftalen er 

indgået, bilagene som er fremlagt 10-09-2015 er alle fra før vi opdagedes jyske bank løj i retsforholdet.  
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Det skal bemærkes Storbjerg Erhverv på tidspunktet ved Bilag 3. 11-05-2009 ikke har lånt nogle penge, 

ligesom at jyske bank i brevet 05-05-2009 fra Nykredit er blevet oplyst i et nyt tilbud Bilag AG. Det står 

meget klart på side 4. at tilbuddet for et finansielt aftaledokument til Bilag Y. er bortfaldet.  

 

På dette tidspunkt 11-05-2009 er jyske bank alleræde i fuld gang med at rentebytte, lånet Bilag Y. som altså 

kun er et tilbud, og som jyske bank manipuler kunden til at tro findes optaget, blandt ved at 19-02-2010 

fremsende Bilag 32. hvor Nicolai Hansen skriver du har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit. Bilag 19. siger noget 

andet.  

Bilag 32. Din Låne oversigt.  

Nykredit             4.328.000 kr. 

Fastrentebytte  4.328.000 kr.   

 

Der er bare det problem at Jyske bank har løjet for deres kunde der ligger syg efter en hjerneblødning,  

26-11-2009. Bilag 33. lægeerklæring (Læge skriver en erklæring, denne er lovet til 12-12-2018)    

Og har siden 30-12-2008 ladet som om tilbuddet, Bilag Y. fandtes, og det var rentebyttet med jyske bank, 

som en afdækning af det bagvedliggende / underliggende lån i Nykredit på 4.328.000 kr.  
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Bilag 150

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

Storbjerg Erhverv ApS 
C/o Carsten Skaarup 
Spvej 5
3100 Hombsek

I

O JYSKE BANK

BackOffice, Derivater 
Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 
Telefon +45 89 89 73 14 
Fax +45 89 89 73 38 
SWAPS@jyskebank.dk 
www.jyskebank.dk

11. december 2018 
29532-36994

Dato:
Reference:

Betalingsadvisering pa renteswap

Handelsdato 
Startdato 
Slutdato 
Hovedstol

IS.juli 2008 
30. december 2008 
29. december 2028 
DKK 4.328.000,00 /

Betalinger

Nuvaerende hovedstol
Betalingstype
Belpb

DKK 2.828.166,85 
Rente
DKK-76.065,12

Nuvserende hovedstol
Betalingstype
Belpb

DKK 2.828.166,85 
Rente
DKK-2.144,69

Afvikling af betalinger

Storbjerg Erhverv ApS betaler 
Valor

DKK 78.209,81 
28. december 2018

Afvi klingsoply sninger:

Betalinger i DKK til ]yske Bank A/S Hseves pa konto nr.: 5050-0001258029

Betalinger i DKK til Storbjerg Erhverv Indsaettes pa konto nr.: 5050-0001258029
ApS

Venlig hilsen

SWIFT JYBADKKK 
CVR-nr. 17616617

1/2
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27/12/2018 Jyske Netbank Privat

Bilag 151.

IJ,
j mangier at godkende Hjaslp

Elektronisk indbetalingskort - Faktura

Modtager Fakturatekst

NYKREDIT REALKREDIT A/S 

KALVEBOD BRYGGE 1-3 

DK-1560 K0BENHAVN V

1KUNDENR 057325437 
KUNDE STORBJERG ERHVERV APS
bakkegArdsvej 411 
3050 HUMLEBffiK 
EJENDOM NR. 1344714 
BYBJERGVEJ 4 3 
3060 ESPERG/ERDE 
L0BENR.
PERIODS 
FONDSKODE
lAntype
|RENTE % P.A. (VAR.) PT.
LANETS RESTL0BETID 
|HOVEDSTOL 
NY RESTG.ELD jOBL. RESTGELD 
RENTE 

; AFDRAG 
BIDRAGI ERHVERVSKRONER -427,58 

!BIDRAG-ERHVERVSKRONER 8.124,05 
YDELSE
MORARENTE VEDR.
11.09.2018 
I ALT

!SP0RGSMAL TIL DENNE OPKREVNING, KONTAKT NYKREDIT PA TELEFON 
70109000 ELLER EMAIL: SERVTCECENTER@NYKREDIT.DK

Indbetaler

01
CARSTEN STORBJERG SKAARUP 
S0VEJ 5

DK-3100 HORNB/EK

01.10.18-31.12.18 
0950238 

tilpasningslAn 
-0,0819 

10,50 
2.067.681,17 
1.112.954,97 
1.181.992,85

-233,60
27.262,213X 8.551,63

35.152, 66

418,35
35.571,01

OK

https://portal.jyskebank.dk/wps/myportal/jyskebank-dk/!ut/p/z1/jZDBCoJAFEW_pS-Y-0x0Xlo6Oil6po42m3AIQImL6PsTC4lg8-4enPse5zHDOmam... 1/1

1096



Bilag 133.
Bilag 
side 1/2

Jyske Bank A/S 28-01-2019
Koncernledelsen ved CEO Anders Dam ;
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg

Til Koncernledelsen CEO Anders Christian Dam Kopi af brevet og Bilag
98. 99. 100. 101. til I L Tvedes Vej 7

Vedr. Jyske Banks sag om svig og falsksagen BS 1-698/2015

Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S 
for FALSK & SVIG / Bedrageri / Dokumentfalsk.

Vi skriver til jer som ejer af Storbjerg Erhverv ApS cvr. 27374476

Til alle medlemmer af koncernledelsen i Jyske Bank A/S
Sven Buhrkall 
Kurt Bligaard Pedersen 
Rina Asmussen 
Philip Baruch 
Jens A. Borup 
Keld Norup 
Christina Lykke Munk 
Johnny Christensen 
Marianne Lillevang 
Anders Dam 
Niels Erik Jakobsen 
Per Skovhus 
Peter Schleidt

I sa fald nogle af jer bestyrelsesmedlemmer ikke er fuldt ud bekendt, med anklagerne mod jyske 
bank for Svig / Bedrageri / Dokumentfalsk / Udnyttelse / Misbrug af foraeldet fuldmagter uden for 
dets begraensning / Skjulte bilag for at skuffe i retsforhold / lojet for retten ved at skrivc usandt i 
retsforhold. Osv, selvfolge fremlaegges og forklare vi det som Svig Falsk Udnyttelse Vildledning 
osv.

Det er muligt der bare er tale om en misforstaelse, men da ingen i jyske bank har ville tale med 
virksomheden Storbjerg Erhverv efter maj maned 2016, men valg at bedrage virksomheden i stedet 
Sa har det vaeret svaert at finde ud af, om Jyske Banks direktion har nogle kommentar til denne her 
efter handen lange udnyttelse, eller har en undskyldning for at bedrage jeres kunder.

1
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Bilag 133.
Bilag 
side 2/2

Og det er fremlagt retten 28-12-2018 i sagen, medf0lgende Bilag 28 til 30 og Bilag 31 - 101.
For at vaere sikker pa at jeres medlem Philip Baruch, i Lund Elmer Sandager advokater, ogsa har 
delt fremlagte vidneforklaring, med bilag med resten af koncernbestyrelsen, sendes hermed en kopi.

Sagen handler stadig om bedrageri / svig som fremlagt 28-12-2017 overfor jyske bank, da Storbjerg 
Erhverv igen anmodede den samlede koncern som forening, at holde op med at bedrage 
virksomheden.

Nar Jyske bank Koncernledelse 28-12-2018 pa trods af breve som Bilag 73. 74. 75. som sendt til 
bestyrelsens medlemmer, og bestyrelsen har valg at fortsastte, det vi kalder bedrageri efter 
straffelovens § 279 men som bestyrelsen vaelger at vaere sammen som en forening om at fortsaette 
for koncernen.

Vi som ejer mener at der er tale om organiseret kriminalitet, og de mange medvirkende her iblandet 
bestyrelsen deltager som flere i forening og det sker i sammen arbejde med bla. jeres advokater.

I den forbindelse vil vi som ejer af virksomheden Storbjerg Erhverv ApS
Oplyse at Jyske bank A/S udsaetter Elvagten Storkobenhavn for tab, da Storbjerg Erhverv ikke kan 
betale os, efter som virksomheden er udsat for bedrageri.

Jyske bank aendrer forklaring for retten, men fastholder 05-11-2018 at bilag 1. fra 16-07-2008 
Jyske Banks ledelse bedes laese vidneforklaringen del 1. og 2. Bilag 100. & Bilag 101.

Og sorger for at svare retten 19-02-2019 pa disse anklager.

Vil venligst foresporger den samlede bestyrelsen, om de enkle bestyrelsesmedlemmer, er fuldt ud 
orienteret om alle forhold i sagen, ellers tilbyder vi naturligvis at forklare beviserne, for vi skal 
gennemga dem under hovedforhandling.

Hvis Bestyrelsens ordstyrende formand Anders Dam har mod pa at modes, og tor modes med 
Elvagten Storkobenhavn ApS som faktisk er ejer, sa er dette her et tilbud om at modes

Naturligvis uden advokater.

Syntes jyske bank skulle forsoge sig med dialog, frem for som forening at fortsastte svig.

Mvh
Elvagten Storkobenhavn ApS 
Sovej 5.
3100 Hornbaek
22227713 Mail Skaarup56@mail.com

2
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RETTEN I VIBORG 
RETSBOG

Den 14. februar 2019 kl. 12.00 holdt Retten i Viborg møde i retsbygningen.

Dommer Bybjerg Nielsen behandlede sagen.

Sag BS-19908/2018-VIB

STORBJERG ERHVERV ApS
og
Carsten Storbjerg Skaarup

mod

JYSKE BANK A/S
(advokat Philip Baruch)

STORBJERG ERHVERV ApS og Carsten Storbjerg har hævet sagen ved meddel-
else af 5. november 2018.

Jyske Bank A/S har påstået sig tillagt sagsomkostninger og har i skrivelse af 9. 
november 2018 udtalt sig nærmere herom.

Retten har ad to gange forsøgt at formå sagsøgerne til at udtale sig om spørgs-
målet om sagsomkostninger, men Carsten Storbjerg har – senest ved almindelig 
mail af 11. januar 2019 -  blot henvist til, at sagen er hævet.

Retten bestemte på dette grundlag at træffe afgørelse om sagens omkostninger, 
og bestemte, at STORBJERG ERHVERV ApS og Carsten Storbjerg in solidum 
inden 14 dage skal betale 6.650,00 kr. i sagsomkostninger til JYSKE BANK A/S.

Bilag AQ 1099



2

Retten bemærker, at sagens omkostninger udgøres af advokatomkostninger og 
er fastsat under hensyn til sagens værdi samt, at sagsøgerne har hævet sagen, 
efter at sagsøgte havde afgivet svarskrift, og er fastsat excl. moms. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Sagen blev sluttet.
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Publiceret til portalen d. 14-02-2019 kl. 14:30
Modtagere: Sagsøgte JYSKE BANK A/S, Sagsøger Carsten Storbjerg 
Skaarup, Advokat (H) Philip Baruch, Sagsøger STORBJERG ERHVERV 
ApS
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Tingbogsattest

Udskrevet:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vel:

11,O3.2019 11:27:33

Bybjergvej 43
3060 Espergarde

100015547

25.08.2009
Mordrup By, Mordrup
0001ay
2875 m2
0m2

LUND
ELMER
SANDAGER

BILAG ilI<

Adkomsthavere:
Navn:
Cvr-nr.:
Ejerandel:

Dokument:
Dokumenttype:
Dato/labenummer:

Adkomster

Skode
23.05.2007-15181-13

AAB-Elvagten 1 ApS
27374476
1t1

O DKK
O DKK

23.0s.2007

Anmerkning
anm byrder

Tillegstekst
cvr-nr.27374476

Kobesum:
Kontant kobssum:
Ksbesum i alt:

Dato for overtagelse:

Tillegstekst:

11.03.2019 11:27:33 Side 1 af 4

Ejendom:
Adresse:
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Dokume nt:
Dato/lsbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Haftelser

22.O5.2009-',t0218-13
4
Realkreditpantebrev
4.300.000 DKK
kil

16.O2.2016 11:37:49

Nykredit Realkredit A,/S
12719280

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/lobenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Senest pitegnet:
Dalo:

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Fu ldm agts b estem me lse r:
Fuldmagtshaver:
Navn:
Cvr-nr.:

Underpant:
Dato/lsbenummer:
Prioritet:
Underpantsbelob:
Underpanthavere:

22.O5 .2009-10219-13
5
Ejerpantebrev
2.000.000 DKK

15.O2.2016 13:35:29

AAB-Elvagten 1 ApS
27374476

Jyske Bank A,/S
17616617

29.03.201 1 -1 002345942
1

2.000,000 DKK
JYSKE BANK A/S
17616617

'11.O3.2019 11:27:33 Side 2 af 4

Senest pitegnet:
Dato:

1103



Dokument:
Dato/lobenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitutter

18.11.1996-506292-13
I
Servitut

658

13 J 420

Forsyning / aflob

Andet

Tillegstekst
Dok om forsynings-/afl obsledninger mv

Anmarkning
byrder og haftelser

OgsA tinglyst p6:
Antal:

Akt nr:

Ledninger:

Andet:

Tillagstekst:

Dokument:
Dato/lobenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

05.04.2004-13844-13
2
Servitut

14

13 AD 382

Tillagstekst
Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v.

Ogs6 tinglyst pi:
Antal:

Akt nr:

Tillagstekst:

11.03.20'ts 11:27'.33 Side 3 af 4
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Dokument:
Dato/lobenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

05.12.2006-42036-13
3
Servitut

Anmarkning
anm byrder

Tillagstekst
Dok om byggepligt, evt. tilbageskodning,

forbud mod salg i ubebygget stand m.v

Ogs6 tinglyst pA:
Antal: I

Tillagstekst:

Ejendomsvurdering:
Ejendomsvardi:
Grundvardi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):

Avrige oplysninger

3.200.000 DKK
718.800 DKK
01.10.2018
02',t7
251329

'l'1.O3.2O19 11:27:33 Side 4 af 4
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n*y*Bilag 135.NYKREM-T-REALKREDIT A/S

000057325430019KUNDENR

13.05.2019UDSKREVET DENCARSTEM STORBJERG SKAARUP

S0VEJ 5

3100 HORNB/EK
28.06.2019BETALINGSDATO

SIDE 1 AF 14041

KUNDENR 057325437 

KUNDE STORBJERG ERHVERV APS 

BYBJERGVEJ 43 

3060 ESPERG/ERDE * BETAUNGSSERVICE
y

EJENDOM NR. 1344714 

BYBJERGVEJ 43 

3060 ESPERG/ERDE Beta! ©g tiimeSd 

regningen pa 

2 man utter

L0BENR.

PERIODE 

FONDSKODE 

LANTYPE 

RENTE % P.A. (VAR.) PT. 

L.ANETS RESTL0SETID

01

01.04.19-30.06.19 

0952060

tilpasningslAn
-0,1407 

1 0.00

£

c

7

HOVEDSTOL 

NY RESTG/ELD

2.067.681.17

1.058.369.17 S
OBL. RESTG/ELD

RENTE

AFDRAG

I1.073.492,73 

-382,09 

___ 27.329,17

Hent BefaSingsservice app’en 

og skan QR-kodem pa 

indbetalingskortet

l
—

8.142,74I
ERHVERVSK^ONER -407,14 

BIDRAG-ERHVERVSKRONER 

YDELSE

S.

I
7.735,60

34.682,68

RYKKER

24.04.2019 100,00

MORARENTE VEDR. 

11.03.2019 1.017,14 

35.799,82

sporgsmAl TIL DENNE OPKR/EVNING, KONTAKT nykredit pA telefon 

70109000 ELLER EMAIL: KUNDESERVICE@NYKREDIT.DK

m
21 ^

I ALT

li
K[i p pes af inden beta I i tX

Fteg.nr. Kontonr.
Ved betaling i pengeinstitut er det udelukkende 

pengeinstitutiets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket bele 

der er indbetalt.L
Setalings-!D og indbetaler Kreditornummer og belobsmodtager 

82507949

Kreditornummer og belabsmodtager 

82507949

NYKREDIT REALKREDIT A/S 

KALVEBOD BRYGGE 1-3 

1560 K0BENHAVN V

CARSTEN STORBJERG SKAARUP
S0VEJ5

3100 HORNB/EK

NYKREDIT REALKREDIT A/S 

KALVEBOD BRYGGE 1-3 

1560 K0BENHAVN V

i iimeldingsoplysninger: Underskrift ved overforsel fra konto Kvittering

PBS nr.: 08385394 Deb.gr.nr.: 00199 
KUNDENR 000057325430019

BETAUNGS SERVICE J
Kroner 0re™ 0reJ- Betalingsdato Kroner

11

35.799 82 35.799 8228.06.2019
i I

r maskinel aftesning - Undga venligst at skrive i nedenstaende felt Dag “*MSned“" Ar Tilmeldingsoplysninger:

PBS nr.: OSSSSBSA DeV.gr.nr.: 

KUNDENR 000057325430019 

Betalingsdato: 28.06.2019+71<000003576978807+82507949<
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Bilag 105.

• 75 ■,

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

Storbjerg Erhverv ApS 
C/o Carsten Skaarup 
Spvej 5
3100 Hornbsek

BackOffice, Derivater 
Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 
Telefon +45 89 89 73 14 
Fax +45 89 89 73 38 
SWAPS@jyskebank.dk 
www.jyskebank.dk 

i'f'V
13. juni 2019 
29532-36994

Dato:
Reference:

Betalingsadvisering pa renteswap

15. juli 2008 
30. december 2008 
29. december 2028

Handelsdato
Startdato
Slutdato

DKK 4.328.000,00HovedstoL

Betalinger

DKK 2.726.023,47Nuvasrende hovedstol
28. december 2018 til 28. juni 2019 
182 dage 
"Act/360"

Renteperiode
Renteperiodens Isengde
Renteberegningsmetode
Betalingstype
Belpb

Fast Rente 
DKK -73.317,92

DKK 2.726.023,47Nuvaerende hovedstol
Renteperiode
Renteperiodens Isengde
Renteberegningsmetode
Betalingstype
Belpb

28. december 2018 til 28. juni 2019
182 dage
"Act/360"
Variabel Rente
DKK-1.688,24

Positive belpb er i favpr af kunden og 
negative belpb i favpr af Jyske Bank A/S.

28. juni 2019Afvikling af betalinger, valpr

DKK 75.006,16Storbjerg Erhverv ApS betaler

Afvi klingsoplysninger:

SWIFT JYBADKKK 
CVR-nr. 17616617

1/2

i
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Bilag 134.»g.
side 1/2

Jyske Bank A/S 

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg

Koncemledelsen direktion@iyskebank.dk

20-06-2019 

post ret 24-06 

BS 1-698/2015

STADIG "BEDRAGERI" SVIG & FALSK sag

Stavefeil rettet

CEO Anders Christian Dam, udleveres til hvert medlem af bestyrelsen som brev af 13-06-2019

Sven Buhrkall, Kurt Bligaard Pedersen, Rina Asmussen, Philip Baruch, Jens A. Borup, Anker 

Laden-Andersen, Keld Norup, Per Schnack, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne 

Lillevang, Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt

Kaere Anders Dam og alle jer andre VI TIGGER JYSKE BANK OM IKKE AT LAVE MERE BEDRAGERI

Vi skrev tidligere til den samlede bestyrelse 13-06-2019 og 29-05-2019 hvor vi gjorde bestyrelsen klart at 

disse sammen i forening, star bag Jyske Banks forbrydelser imod jeres kunder, hvilket Bedrageri er.

Nar vi igen skriver til alle medlemmer i jyske bank koncernbestyrelse vedr. det Svig og Falsk "BEDRAGERI" v[ 

siden maj 2016 bar forspgt at fa ledelsen i tale omkring, er det grundet modtagelsen af en rente nota.

Altsa at Storbjerg Erhverv Ap5 pa mange mader bar pnske, og forspgt at komme i kontakt Dialog med Jyske 

bank koncernen, sadan set var for at gennemga beviserne mod jyske bank, samt nu ogsa den samlede 

koncemledelsen for jeres medvirken i Jyske banks fortsatte bedrageri mod Nile virksomhed, hvilket i kunne 

svare pa 19-02-2019 efter fremlaeggelse af Bilag 28 til 101. den 28-12-2018, men valgte at udeblive med 

jeres bemaerkninger.

Nar Storbjerg Erhverv ApS, her oplyser koncemledelsen at Jyske bank laver og fortsaetter bedrageri imod 

bankens kunder, hvis virksomheden pa ingen made udsat for svindel, skulle Ledelsen sa ikke svare frem for 

at gemmer jer, bag jeres skumle advokater i "Lund Elmer Sandager" som flere gange har Ipjet i retsforhold.

VIRKSOMHEDEN STORBJERG ERHVERV ANMODER JYSKE BANK LEDELSE OM IKKE AT H/EVE 75.006,16 KR. 

28-06-2019,

MED MINDER DEN SAMLEDE KONCERNLEDELSE INDESTAR PERSONLIGT FOR AT JYSKE BANK IKKE PA NOGLE 

MADE LAVER SVIG OG FALSK "DOKUMENTFALSK & BEDRAGERI"

Dette brev skyldes at, Virksomheden 20-06-2009 modtaget en rente nota dateret 13-06-2019 pa 75.006,16 

kr. og at virksomheden har en hovedstol pa 2.726.023,47 kr. ved en rente swap i Jyske bank fra "16-07- 

2008" Bilag 1. at jyske bank skiver handelsdato som 15-07-2008 er klart usandt, hvilket er fremlagt er Bilag 

E. side 5. som lukkes 30-12-2008 Ved Bilag 29.

Prpv nu for fanden at tage jer sammen, og spprge nogle andre advokater end dem i selv har i jyske bank, 

og Lund Elmer Sandager, om der ikke er noget om at hvis Jyske bank 28-06-2019 haever 75.006,16 kr. sa gpr 

i jer igen skyldig i fortsat graft bedrageri mod bankens kunde, Storbjerg Erhverv.

1
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Bilag 134. jss
side 2/2

At jyske bank syntes bedrageri imod bankens kunder, er bade sjovt og morsomt, fordi Politiet kun vil hjaelpe 

jyske bank mod de rpverier banken er udsat for, og ikke hjaelpe kunder der er udsat for rpverier i jyske 

bank, hvorfor denne million svindel sag er tvuriget fprt i byretten, af kunden selv, jo det det er da morsomt.

Vi som virksomhed Storbjerg Erhverv 22227713 anmoder igen som mange gange fpr og siden maj 2016 

VI JIGGER IGEN JYSKE BANK & KONCERN LEDELSEN, OM IKKE at udsaette os for dette fortsatte bedrageri. 

Uanset Bilag 1. er falsk og frembragt ved svig og falsk.

BEDRAGERI Hvilket det er nar Jyske bank ved Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55 kraever salg af byggegrunden 

Bybjergvej 45-47. som Jyske Bank bar givet Nykredit oprykkende pant i Bilag 60, og som Jyske bank star 

som anmelder af, fpr jyske bank tvinger/ kraever Storbjerg Erhverv ApS saelge byggegrunden, for at 

nedbringe gaelden i Nykredit Bilag AG. der jo af Jyske Bank bar faet fprste prioritet.

Pa et mpde hvor jeres bankdirektpr Anette Kirkeby i Jyske banks Afdeling i Helsingpr, det var inden Anette 

Kirkeby kom med hendes bemaerkning pa vej ud af dpren. "Nu er du ogsa blevet en darlig kunde" mddet 
der handlede om at jyske bank skulle have mere sikkerhed, ogsa fortalte at jyske bank ville kraeve en 

salgsfuldmagt safremt grunden ikke blev solgt. "dette blev sagt mundtligt"

I dette her brev glemmer vi de andre forhold som jyske bank laver Mandatsvig, dokumentfalsk osv. 0£ 

fokuser kun pa at jyske bank, star bag nedbringelsen af det tilbudte Ian Bilag AG. Tilbudt 06-05-2009 og 

Optaget 03-07-2009

Som koncernen ved aendret forklaring overfor retten 05-11-2018 pastar nu er aftalt rentebyttet ved SWAP 

Bilag 1. fra 16-07-2008

Vi har fremlagt det i Bilag 100. og 101. sa nar jyske bank pa syvende ar, haever renter af pt. 2.726.023,47 

kr. ud af en restgaeld fra lanet Bilag AG. Der er 1.058.369,17 kr.

SA ER DER TALE OM GROFT BEDRAGERI, GENNEM UDNYTTELSE OG TVANG.

Ja vi er oppe imod en svindel, der maske ikke tidligere er blevet opklaret grundet omfanget i den 

bilagsmanipulation der er udfprt.

VI JIGGER JERALLE SAMMEN I JYSKE BANK OM AT TALE MED OS, OG AT JYSKE BANK IKKE FORTS/ETTER 

BEDRAGERI.

Vedlagt Kopi af Bilag E. og brevet hvor Jyske Bank ikke mener at have noget ansvar, fra Birgit Bush, op 

Nykredit opgprelsen 30-06-2019 samt Jyske banks rente nota fra 13-06-2019, samt Bilag 49. 50. 51. 52. 53.

54. 55. 56. 59. 60 l!ila«104- Bilag10S-

Mvh Storbjerg Erhverv ApS ledelse

Spvej 5. 3100 Hornbaek. telefon 22227713 DIALOG / RETSM/EGLING / GENNEMGANG 0NSKES RING NU

li

2
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Bilag 106

i^/2 G.

mWit
' '

I v^l
iwi

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

Storbjerg Erhverv ApS 
C/o Carsten Skaarup 
Spvej 5
3100 Hornbask

m;b.

© JYSKE BANK

BackOffice, Derivater 
Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 
Telefon +45 89 89 73 14 
Fax +45 89 89 73 38 
SWAPS@jyskebank.dk 
www.jyskebank.dk

28. juni 2019 
29532-36994

Dato:
Reference:

Rentefastsaettelse pa renteswap

IS.juli 2008 
30. december 2008 
29. december 2028 
DKK 4.328.000,00

Handelsdato
Startdato
Slutdato
Hovedstol

Variabel rente
Renteindeks 
Rentefastscetteisesdato 
Renteperiode 
Renteperiodens lasngde 
Renteberegningsmetode 
Rentesats for renteperioden 
Naeste rentefastsaettelse

"DKK-CIBOR-CIBOR="
28. juni 2019
28. juni 2019 til 30. december 2019
6 maneder
"Act/360"
-0,2375%
30. december 2019

Nuvserende hovedstol
Renteperiode
Renteperiodens Isengde
Renteberegningsmetode
Rentebelpb
Betalingsdag

DKK 2.621.132,89
28. juni 2019 til 30. december 2019
185 dage
"Act/360"
DKK-3.199,06 
30. december 2019

Fast rente
Rentesats for renteperioden 5,32%

Nuvaerende hovedstol DKK 2.621.132,89
28. juni 2019 til 30. december 2019
185 dage
"Act/SGO"

Renteperiode 
Renteperiodens Isengde 
Renteberegningsmetode

SWIFT JYBADKKK 
CVR-nr. 17616617

1/2
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Lundgrens Advokater                                                  18-08-2019                                                            Bilag 216 

Dan Terkildsen                                                             Svig og Falsk Sagen BS 1-698/2015 

Tuborg Boulevard 12 

2900 Hellerup  

 

Kære Dan  

Tak for mødet i tirsdags, 13. august.  

 

Vi har noteret at du gerne vil gøre det nemmer for dommeren at forstå sagen, vi ønsker heller ikke at du 

gøre sangen kompliceret, du skal bare medtage og fremlægge alle vores påstande, og fremhæve at Jyske 

Bank har lavet svig og falsk, og stadig laver svig, lige som vi har fremlagt det fra du indtrådte i sagen.  

 

Du har ikke fortalt os, om du er enige eller uenige i nogle af vores svig og falsk påstande, du sagde bare at 

du vil komme med de grimme ting under proceduren, uden at fortælle hvilken grimme ting. 

 

Men vil du ikke godt bekræfte, at du vil fremlægge og medtage alle vores påstande, som vi siden 15-03-

2018 har fremlagt, ”det handler om at få gennemgået alle forhold i retten og få en oprejsning.”  

 

Hvis du på nogle måde er uenig i at jyske Bank har lavet noget svig og falsk, vil vi gerne have du klart skriver 

hvilket af vores påstande, du ikke mener er svig, da SVIG og FALSK jo er vores hoved påstand, og vores tabs 

opgørelse længer nede, er en direkte følge af disse mange svig forhold, efter det jyske bank har lavet.  

 

Du forklarede på mødet, du vil lægge vægt på, blandt andet det punkt, i vores påstandsdokument, at der 

ikke findes noget lån, Bilag 28. og derfor heller ikke nogle rente bytte Bilag 1. W015785. ”lavet 16-07-2008” 

 

Som Carsten fortalte er vores påstand AT BILAG 1. ER FALSK hvilket stadig er vores påstand. 

Og omkring dette Bilag 1. har jyske bank lavet et utal af svig og falsk forhold, for at skjule, vi ikke har aftalt 

denne, disse svig og falsk forhold skal du, som skrevet før stadig medtages i vores påstandsdokument.  

 

Jyske Bank skriver 10-09-2015 i svarskrift på side 17, om ugyldighed 

Vi har først ved Bilag 28. 18-10-2016 kunne påvise at være udsat for svig.  

Da der er tale om svig, og fortsat svig, er de 10 års forældelsesfrist, vi har forsøgt at få koncernledelsen til 

at stoppe jyske bank med at besvige os. 
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Politianmeldelse over jyske bank for svig og falsk 

Du sagde at det nok var andre på konteret, som nok arbejdede for jyske bank, og du derfor i forbindelse 

med sagen, ikke ville lave en politianmeldelse mod jyske bank, da det var imod de etiske regler. 

Som før oplyst, har politiet i 2016 sagt, vores påstande først skal fremlægges i Civilretten, og først efter en 

svig dom vil vi anmelde Jyske bank på ny, med det nye beviser.  

 

Du skal medtage vores svig og falsk påstande, hvilket vi har fastholdt er vores påstand siden 2016.  

 

Vi påstår at jyske Bank er i ond tro, ved at påstå vi har lånt 4.328.000 kr. Bilag 30. og omlagt dette 

bagvedliggende lån ved Bilag D. og fortsætte med at påstå dette i retsforhold, ved påstand om vi har et 

underlæggende lån til en swap. ”som tilbudt Bilag Y.”  

 

 

Svig forholdende gøres mere klare længer nede. 

Vi fastholder at banken har lavet flere forhold af svig, for at fastholde Bilag 1.  

 

Du skal fremlægge i vores påstandsdokument, og på advokat sprog skrive 

At vi 15-07-2008 kun har godkendt 1. Renteswap.  

Og dette er Bilag E. side 4 og 5. W015776 samt at denne aftale lukkes 30-12-2008. Bilag 29. 

 

 

Vi påstår stadig at jyske bank har lavet bilagsmanipulation. 

Ved svig og falsk er forældelsesfristen 10. år.  

 

Du fortalte også, du mente der også er tale om rådgivning, ikke ville kaste denne mulighed væk.  

Og sagde du ville skriver noget om dette, rådgivnings spørgsmålet er kun interessant hvis dommeren ikke 

giver os medhold at jyske bank udsætter os for svig, og at Bilag 1. er falsk.  
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Du må ikke undlade nogle af vores svig og øvrige påstande.  

 

Jyske bank har nægtet os agtindsigt, nægtet at svare og give os bevis på om vi har lånt de 4.328.000 kr. 

Nykredit har hjulpet jyske bank med at dække over dette spørgsmål, således vi først måtte stævne Nykredit 

inden det overhoved lykkes os at få Bilag. 28.  

 

Jyske bank har udover at have løjet at vi har hjemtaget lån på 4.328.000 kr. forsøgt at skjule for os at Jyske 

bank lyver, om vi slet ikke har optaget noget lån på 4.328.000 kr. efter tilbuddet Bilag Y.  

Jyske bank har overfor retten løjet om at Bilag 1. er den aftale vi har indgået 15-07-2008  

Jyske bank løjet at vi har lånt, 4.328.000 kr. og løjet at vi har omlagt dette underliggende lån, nægtede os 

aktindsigt, jyske bank har fremlagt bilag overfor retten, som jyske bank har ændret i, efter vi har 

underskrevet, misbrugt vores fuldmagt efter denne var udløbet, og handlet direkte mod vores instruks.  

Og når jyske bank som vi påviser det, har løjet flere gange i hele retsforholdet, er det for at skuffe i 

retsforhold, ved hjælp af bankens svig og falsk.  

 

DERFOR ER SKAL SAGEN FREMLÆGGES I HELHED  

 

Vores mange fremlagte breve til koncernledelsen 

Var for at få bestyrelsen til at tage ansvar, og stanse denne udnyttelse og for at få bestyrelsen, til at få jyske 

bank til at indrømme vi ikke har noget lån, på 4.328.000 kr. eller nogen rente bytte til dette lån.  

Uanset du i tirsdags flere gange sagde at bestyrelsen er uden ansvar, er ledelsen vel øverste ansvarlige for 

at vi stadig, i Jyske bank udsættes for svig.  

 

Burde bestyrelsen have stoppe op alleræde 19-05-2016 da vi skrev til Anders Dam og skrev vi ikke troede 

på vi har lånet ”4.328.000 kr.” og skrev at vi mente vi er udsat for et kæmpe bedrageri. 

  

Det er helheden i vores sag du skal fremlægge, ikke kun at vi ikke har noget lån på 4.328.000 kr. og derfor 

ikke kan have nogle renteswap på 4.328.000 kr.  

  

Da vi 3. og 25. januar 2018 meddelte retten, at sagen er ændret til en svig og falsk sag 

Var det for at få dette fremlagt, som vi også selv har genfremlagt det.  
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Skriver også vildledning, jyske bank har fra dag 1 ønske at vildlede, til at en eventuel klage, ville komme det 

forkerte sted, således banken har spekuleret i at tiden skulle gå fra kunde opdager   klage i ankenævnet 

ikke skulle afbryde forældelsen  

 

Vi beder dig fremhæve i processkriftet 

At ved afgivelse af klagen i pengeinstitutankenævnet 24. oktober 2013,  

Har sagsøger blot, fulgt jyske banks anvisning i Bilag 2. 3. og Bilag 4 

Hvor i banken skriver på side 5. punkt 17. til Storbjerg Erhverv, at der kan klages til jyske bank, eller til 

pengeinstitutankenævnet, Storbjerg Erhverv befandt sig i en retsvildfarelse, og Jyske bank har vildledt 

Storbjerg Erhverv til at klage først i pengeinstitutankenævnet, for derefter så at kræve sagen afvist.  

 

 

Du skal fremlægge som vi forklare bla. 28-12-2018 og i vores kladde påstandsdokument 11-08-2019 

AT vi i 2016 opdagede, at jyske bank har løjet både overfor pengeinstitutankenævnet, i sagen 328/2013, og 

igen løjet overfor retten BS 1-698/2015 den 10-09-2015 og igen 02-02-2016, for at ville skuffe i retsforhold. 

 

Dette har vi penslet ud, og dette er vores påstande om svig og falsk i sagen mod jyske bank 

 

 

VI VED DET ER PÅSTANDSDOKUMENETET, OG BILAG DER ER GÆLDENDE, FOR HVAD RETTEN VIL DØMME. 

 

Når vi læser vores vidneforklaring op, ”ud fra” BILAG 100. og Bilag 101. skal vores svig og falsk påstande 

være nævnt i påstandsdokumentet, svig og falsk udløser automatisk erstatningspligt. 

 

Vi opdater som aftalt 13-08-2019 vores tidligere tabsopgørelse, og til denne tabsopgørelse, fremhæver vi at 

Jyske Bank har begået flere forhold af Svig og Falsk, når vi løber vores tab igennem. 

Hvis vi efter hovedforhandling, ikke får en dom hvori Bilag 1. er ugyldig som følge af svig, anker vi dommen. 

  

Vi kan ikke i landsretten, få lov at medtage påstande som svig og falsk, hvis vi ikke alleræde har fremlagt 

dem i vores påstandsdokument, det af afgørende vigtighed, for vores retssikkerhed at, du fremlægger de 

svig og falsk forhold i vores påstandsdokument, som vi siden 2016 og til nu har oplyst og anmodet fremlagt. 
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Selvfølge så dommeren, nemt kan forstå at der er tale om svig, og kan forstå vores beviser 

Vi savner stadig, at du giver os ret i at vores påstande om svig og falske er gode nok, som da vi i sin tid 

opdagede at Rødstenen advokater varetog jyske banks interesser, og sagde ingen af vores beviser kunne 

bruges til noget, og vi skulle opgive sagen. 

Og derfor kontaktede Søren Nav i 2017 og gennemgik vores beviser, hvor efter Sørgen siger DET SER HELT 

KRIMINELT UD. hvis fremlagte bilag er ægte, dette skal vidnerne jo bekræfte.   

 

DER SKAL INDSKRIVES I VORES PÅSTANDSDOKUMENT, som vi skrev til Mette 3. januar 2019. kr. 15.16 

AT Bilag 1. er ugyldig efter aftalelovens § 11. § 30. § 31. §32. § 33. som følge af falsk, svig, vildledning, 

udnyttelse, misbrug af fuldmagt osv.  (formuleret på dit advokatsprog, vi kan jo ikke den slags.) 

 

Som vi også skrev til Mette 28-02-2019, vi går efter at få en dom, for at Bilag 1. er ugyldig som følge af svig 

og falsk, kommer påstanden om Svig og falsk ikke til at stå i dommen, skrev vi at dommen skulle ankes.  

 

DU SKAL DERFOR MEDTAGE AT VORES PÅSTAND ER SVIG OG FALSK = Erstatningsansvar så skal fremlægges.   

 

 

VIGTIGT FREMHÆV AT JYSKE BANK HAR. løjet overfor både pengeinstitutankenævnet og Retten,  

 

OG FREMHÆV AT JYSKE BANK HAR.  ”Lidt af påstanden fra 11-08-2019 det er kort forklaret”  

 

Alle Bilag, AC. 87. Y. X. Z. 88. Æ. Ø. 89. Å. 7. som fuldmagter og aftaler der var begrænset til 

tilbuddet Bilag Y. er alle udløbet 20-11-2008 

 

Jyske bank har i perioden 20-11-2008 og frem til 06-05-2009 handlet direkte mod instruks, og 

forsøgt uden gyldig fuldmagt at hjemtage et lån på 4.328.000 kr. ved Bilag 7. AD. AC. AB. AA.  

 

Nykredit gør Jyske bank helt klart 06-05-2009 i Bilag AG side 4 at Bilag Y. & Bilag 87. er bortfaldet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118



 
 

 
6 

 

Jyske Bank skal erkende at have løjet også i retsforhold, og dermed lavet svig. 

1. Løjet for pengeinstitutankenævnet, at vi har et underliggende lån til en rente Swap. Bilag 35. 

 

2. Løjet for retten 10-09-2015 i svarskrift, side 5. at vi har et underliggende lån til en rente Swap. 

 

3. Løjet for retten 10-09-2015 i svarskrift, side 34. og 35. skriver sagsøger, har et underlæggende lån. 

 

4. Løjet for retten 10-09-2015 i svarskrift, side 7.  Bilag D. at vi har omlagt dette bagvedliggende lån 

 

5. Løjet for retten 10-09-2015 i svarskrift side 6. 28. & 41. at Bilag 1. er aftalt / blevet indgået 15-07-

2008. når Bilag E. side 5. er aftalen der blev godkendt & lavet 15-07-2008, HVIS kunde ønskede at 

gøre brug af tilbud. Bilag Y.  

 

6. Løjet for retten 02-02-2012 i replik. side 11. punkt 7.7 at Bilag E. side 4. og 5. bare er byttet ud med 

Bilag 1. når fakta er jyske bank selv laver Bilag 1. 16-07-2008 en ny og ekstra renteswap til Bilag Y. 

 

7. Løjet for retten 10-09-2015 i svarskrift, side 7.  Bilag E. side 1. Ved at benægte krav om salg af 

grund, ”Bybjergvej 45 og 47.” krav om salg se Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.  

 

 

 

Jyske Bank skal erkende at have lavet Falsk, fremlagt rettede og manipuleret bilag 

ovenfor retten, og dermed lavet svig & falsk. 

8. Lavet falsk ved 10-09-2015 side 6. i svarskrift ved at fremlægge Bilag B. der er fra 10-07-2008, som 

om denne var lavet til Bilag 1. Sagsøger påstår Bilag B. er lavet til Bilag E. side 4 og 5. og jyske bank 

ikke har lavet en ny Realisationskonto for bankens Bilag 1. der findes i perioden 16-07-2008 til 30-

12-2008 Bilag på 2 rente swap. Bilag E. side 4 og 5 W015776 & Bilag 1. W015785. men kun en 

Realisationskonto. 

 

9. Lavet falsk ved 10-09-2015 side 8. i svarskrift ved at fremlægge Bilag K. og påstå dette bilag, er 

lavet 10-07-2008, selvom bilaget er lavet 19-05-2009. Bilag K. er et genbrugt Bilag 7. der udløb 20-

11-2008, men som er genbrugt 19-05-2009, til et andet tilbud, Bilag AG. fra 06-05-2009.  

 

10. Lavet falsk ved 10-09-2015 side 26. i svarskrift ved at fremlægge Bilag O. fra der en manipuleret 

årsopgørelse, hvor Jyske bank har fjernet 2 Aftale bilag, Bilag E. side 4 og 5. fra 15-07-2008 samt 

Bilag 29. fra 16-07-2008, som lukker aftalen Bilag E. side 4 og 5. 30-12-2008 der var lavet mellem 

Jyske bank og Storbjerg erhverv, er begge fjernet fra års opgørelsen 30-12-2008 

 

11. Lavet falsk ved 05-11-2018 side 2. i svarskrift, ved at fremlægge Bilag Z. som ikke er det bilag 

sagsøger har underskrevet. Jyske bank har rettet i Bilag 88, efter 10-07-2008, hvor det originale 

Bilaget 88. blev underskrevet og lavet klart, hvis Sagsøger ønskede at gøre brug af Tilbud Bilag Y.    
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Jyske Bank skal erkende at være i OND TRO og har lavet fuldmagts misbrug.  

Jyske Bank skal erkende at være. 

12. Er i OND TRO, når banken lader som om sagsøger, har hjemtaget lån 4.328.000 kr. efter tilbuddet 

Bilag Y. som er stilet til Jyske bank, med oplysning på side 3/6 at tilbuddet udløber 20-11-2008. 

 

13. Er i OND TRO, når banken i retsforhold fastholder Bilag 1. som om det er aftalt 15-07-2008 til et lån 

på 4.328.000 kr. der derefter er omlagt Bilag D. til lånet Optaget Bilag AH, som jyske bank har 

krævet tvangs nedbragt ved Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. & 60. 59. for så at nægte at modtage 

provenuet. Bilag 62. særligt når Sagsøger kontinuerligt siden maj 2016, har skrevet til 

koncernledelsen, med oplysning om at jyske bank, udsætter Storbjerg Erhverv for Svig, og bedt 

bestyrelsen om at få jyske bank til lade være. Bilag 67. 68. 73. 74. 75. 64. 66. 69. 70. 71. 72. 81. 82. 

86. 102. og senest 20-06-2019 ved Bilag 103. 

 

Velvidende at lånet, 4.328.000 kr. aldrig har eksisteret Bilag 28. 

 

Jyske Bank skal erkende at  

14. Lave fuldmagts misbrug, at forsøge ved udløbet Bilag 7. 15-04-2009 direkte imod mod instruks, at 

forsøge at optage, det udløbet låntilbud Bilag Y. på 4.328.000 kr.  

Og misbruger udløbene Bilag 7. 87. 88. 89. som er de originale 10-07-2008 er udløbet 20-11-2008  

 

Jyske Bank skal erkende at have lavet Svig. 

15. Lavet svig 19-02-2010 ved at påstå Sagsøger har lånt ”4.328.000 kr.” i Nykredit Bilag 30. / Bilag 28. 

 

16. Lavet svig 09-01-2012 ved at påstå det underlæggende lån ”4.328.000 kr.” er omlagt Bilag D.  

 

17. Lavet svig ved at hæve 13.517,36 kr. 16-04-2009 Bilag 42. side 1. og påstå er garanti til Nykredit for 

lån 4.328.000 kr. der ikke findes. se Bilag 28. 

 

18. Lavet svig ved at hæve 66.400,00 kr. 15-04-2009 Bilag 45. side 3. tinglysning af lån 4.328.000 kr. 

hvor projektet er kasseret og tilbuddet Bilag Y. og fuldmagten Bilag 7. er udløbet 20-11-2008. 

 

19. Lavet svig ved at hæve 23.517,36 kr. 16-04-2009 Bilag 45. side 3. låneformidling af lån i Nykredit. 

4.328.000 kr. hvor projektet er kasseret og tilbuddet Bilag Y. & fuldmagt Bilag 7. udløb 20-11-2008. 

 

20. Lavet svig 30-06-2008 ved at sammenblande flere selskaber, til samme konto nummer, samtidig og 

overlappende, og påfører Sagsøger Bilag 44. et tab på 280.7746,96 kr. ved at flytte en gæld fra 

anden virksomhed, til sagsøger, Storbjerg Erhverv. Bilag 45. side 1 og 2.  

 

21. Lavet svig ved at påstå Rentesikring Bilag 30. af et lån på 4.328.000 kr. der ikke findes Bilag 28. 

 

1120



 
 

 
8 

 

 

 

DETTE HER ene SVIG FORHOLD ER RET AVORLIG OG SKAL EKSTRA FREMHÆVES 

 

 

Jyske Bank skal erkende at have lavet Svig. 

22. Lavet, og laver fortsat svig ved at afkræve Bybjergvej 45 & 47 solgt, Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 

og dermed krævet nedbringe lånet Bilag AH. på 4.300.00 kr. der er optaget til 2,4987 % rente. er 

blevet hjemtaget 03-07-2009, efter tilbuddet Bilag AG. 4.300.000 kr. fra 06-05-2009, som Jyske 

bank i retsforholdet, siden 2013 har påstået er det bagvedliggende læggende lån på 4.328.000 Bilag 

30. og som sagsøger ved Bilag D. har omlagt i Nykredit. og lån er for rente swappen. Bilag 1. på 

4.328.000 kr. fra 16-07-2008 med 5,32 % rente. 

 

Først nægter Jyske bank, Bilag E. Side 1. at afslutte handlen Bilag 59. 02-05-2012, efter det 

afkrævet salg. Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.  og jyske bank fortsætter med at hæve renter, også af 

provenuet på det afkrævet salg, ved at fastholde Bilag 1.  

 

Jyske bank har 20-05-2009 Bilag 43. givet og anmeldt Nykredit oprykkende pant i ved pantebrev. 

Bilag 60. og ved at påstå kunden selv har fundet på at sælge Byggegrunde Bybjergvej 45, og påstå 

ved Bilag E. side 1. at Jyske Bank ikke aktivt medvirket til salg af grunden.  

 

Jyske Bank har herefter nægtet at afslutte handlen, med overtagelse 01-07-2012 Bilag 59. sagsøger 

fik overtalt Nykredit 24-11-2015 til at modtage Provenuet ved mail Bilag 62. således Køber efter 

1.259 dage kan overføre salgssummen Bilag 65. 16-12-2015.  

 

Selv efter overførelse og betaling af byggegrunden Bybjergvej 45 – 47. 16-12-2015 fortsatte jyske 

bank også herefter med at hæve renter at hele provenuet, uden at nedskrive hovedstolen / den 

fastholdte gæld på Bilag 1. hvorfor Storbjerg Erhverv ApS påstår at jyske Bank udsætter kunden for 

groft SVIG. Dette kan ses ved at sammenligne Restgæld på Bilag AH og den restgæld på Bilag 1. 

som Sagsøger i øvrigt påstår er falsk, lavet ved SVIG. 

 

Således har jyske bank fortsat med at hæve renter, også af den nedbragte del af gælden, som af 

jyske bank påståer rentebyttet, uden at lade hovedstolen på Swappen Bilag 1. følge, 

nedbringelsen på de. Ca. 1.500.000 kr. på lånet Bilag AH.  

 

Ved at fastholde Bilag 1. som Storbjerg Erhverv i sin påstand påstår er Falsk, og siden kravet om 

salget, og dermed nedbringelsen af lånet Bilag AH. som jyske bank påstår er rente byttet med jyske 

bank, sikker sig en u berettet gevinst, og påfører Storbjerg Erhverv et tab.  

 

Bilag 48. Jyske Bank hæver renter Bilag 1. af ”2.927.634,98 kr.” 29-06-2018 (LÅN 4.328.000 kr.) 

Bilag 47. Nykredit renter af Bilag AH. af ”1.167.484,98 kr.” 30-06-2018 (Lån 2.067.681,17 kr.) 

 

Bilag 91. Jyske Bank hæver renter Bilag 1. af ”2.828.166,85 kr.” 28-12-2018 (LÅN 4.328.000 kr.) 

Bilag 92. Nykredit renter af Bilag AH. af ”1.112.654,97 kr.” 31-12-2018 (Lån 2.067.681,17 kr.) 
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Bilag 105. Jyske Bank hæver renter Bilag 1. af ”2.726.023,47 kr.” 28-06-2019 (LÅN 4.328.000 kr.) 

Bilag 104. Nykredit renter af Bilag AH. af ”1.058.369,17 kr.” 30-06-2019 (Lån 2.067.681,17 kr.) 

 

Bilag 106. Jyske Bank vil igen hæve renter, ved Bilag 1. af ”2.621.132,89 kr.” 30-12-2019. 

 

 

Vi beder Retten om efter fremlæggelse og gennemgang af Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. og Bilag 

59. 60. 62. vurder om, der er tale om tvangs nedbringelse af lånet Bilag AH. uden at lade 

restgælden på Bilag 1. følge med, og Jyske Bank dermed sikker sig en u berettet vinding, og giver 

Sagsøger et Tab, som følge af SVIG.  

 

Sagsøger har siden 2013 anmodet koncernen om at give sagsøger agtindsigt, hvilket Jyske Bank har 

nægtet ved Bilag 90. 17-11-2015  

 

Om dette forhold.  og Bilag 1. har Storbjerg Erhverv gentagende, skrevet og oplyst koncernledelsen 

i jyske Bank, det er svig / bedrageri, at fastholde den renteswap på 4.328.000 kr. som jyske bank 

selv har lavet 16-07-2008, velviden at Sagsøger ikke har lånt 4.328.000 kr. eller omlagt nogle lån.  

 

Siden 25-05-2016 Bilag 68. har sagsøger mange gange anmodet koncernen bevise, hvad Jyske bank 

i retsforholdet har påstået, senest Bilag 103. 20-06-2019 oplyser sagsøger igen ledelsen i jyske 

bank, at banken udsætter virksomheden for groft svig, ingen fra jyske bank har ønsket dialog.    

 

Et forhold der udover svig og falsk, også handler om udnyttelse.  

§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt 

den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side. 
Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om omstændigheder, som 

kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig fortielse af sådanne 
omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste svig, medmindre det gøres 

antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen. 

§ 31. Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende 
indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt 

misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der således er udnyttet, ikke bundet 
ved den af ham afgivne viljeserklæring. 

Stk. 2. Det samme gælder, hvis tredjemand har gjort sig skyldig i et sådant forhold som omtalt i stk. 1 og den, 
til hvem viljeserklæringen er afgivet, indså eller burde indse dette. 

 

Sagsøger påstår Bilag 1. er lavet af jyske bank selv, ved brug af svig og falsk, dækket over dette. 

Vi henviser til aftalelovens § 30 og § 31 om ugyldighed, hvilket beviser er STÆRKE for 

 

ER KOMMET HERTIL og laver nu tabs opgørelsen  

 

JYSKE BANK har manipuleret, og misbrugt vores fuldmagt der udløb 20-11-2018, sammen med alle bilag 

der 10-07-2008 var forberedt til hvis vi ville optage lånet på 4.328.000 kr. tilbuddet Bilag Y.  

 Ligesom jyske bank også har rettet i dokumenter, efter vi har underskrevet dem.  
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Du talte på mødet 13-08-2019  

Om nogle af vores fremlagte bilag til at udgå, Vi i forbindelse med gennemgang. 

Vi har ikke kunne finde nogle bilag der kan udgå, da de skal bruges som bevis for vores påstande i svig 

sagen, og vi fremhæver flere af disse Bilag i påstanden, samt Som Part i vores forklaring overfor retten, der 

opdateres efter Bilag 100 og Bilag 101. 

 

 

Vores tabs opgørelse er her under, og disse skrives ind i vores påstands dokument, af 11-08-2019  

 

Bilag 107.  opgørelse for Bilag 1.vi synte opgjort 19-06-2019 til 1.648.946 proces renter 651.125 = 

2.300.071 kr.  

 

 

BILAGS LISTE FORLØBIG  

Disse nye bilag skal fremlægges, sammen med dem, der kommer i forbindelse med vores tabsopgørelsen.   

Bilag 102. Brev til Koncern ledelsen jyske Bank 28-01-2019. oplyser vores påstande i Bilag 100 og 101. 

Bilag 103. Brev til Koncern ledelsen jyske Bank 20-06-2019. oplyses at banken udsætter kunde for svig. 

Bilag 104. Nykredit 28-06-2019. Bilag AH. Hovedstol 2.067.681,17 & Restgælden er 1.058.369,17 kr.  

Bilag 105. Jyske bank 28-06-2019. Bilag 1. Hovedstol 4.328.000,00 & Restgælden er 2.726.023,47 kr. 

Bilag 106. Jyske bank 28-06-2019. holder Rente swap Bilag 1. med restgæld 2.621.132,89 kr. fast. 

Bilag 107. Opgørelse på Bilag 1. konto 5050 2801181 værdi. Pr. 19-08-2019 er -826.834,32   

Bilag 108.  
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12. 4. 2020 Gmail - BS 1-698 2015 Retten Viborg 21-08-2019 brev Mait til retten, anmoder om agtindsig, mangler

Bila
»

LegalBase
tKj, \, ai yj'on'TCTfernleclelse.

A t, ^\\\. Anne-marie Skaarup
Biag111

o
BS 1-698 2015 Retten Viborg 21-08-2019 brev Mail til retten, anmoder om agtindsig,
mangler bilag, har gjort koncernledelsen i jyske Bank klart at vi fremlægger flere svig'
fortiold, og retsafgift er overført.

Anne-marie Skaarup {,
J"il: ret. vib@domstol. dk
Cc: Dan Terkildsen <dat@lundgrens. dk>,[
Hald Winstrøm <emw@lundgrens. dk>

3

l, Anne-marie Skaarup <L

21. august 2019 ki. 11. 56

Emil

Retten Viboi'2

Kioslenmrken l O-12

8.SOO Vibors.

21-08-2019

Vcdr, SaacnBS 1-69S/2015

I'istand'Svig og Falsk <^3
CC j. Nr. 62032

t=>

Storbjcrg Efln'crv ApS mod Jyske Bank A/S

Vedhæftet ny anmodning af manglende dokumenter i sagen.
Og en kort gennemgang af sagen for processkrift og fremlæggelsen.

Hvad handler sagen om.
Som vi 3 og 25 januar 2018 oplyste retten er ændres til en svig og falsk påstand.

Hvem er øverste ansvarlig, for vi er stadig er udsat for svig i jyske bank-,
Som vi påstår J påstanden.

BS 1-6982015 Relten Viborg 21-08-2019 brev Mail til retten, anmoder om aglindsig, mangler bilag, ønsket retsmægling,^
gør klart der er flere forhold af svig, jyske banks koncernledelse er 19. august fuldt ud orienteret

Mvh

Storbjerg Erhverv ApS

S ø vej 5.
3100 Hornbæk

Carsten og Anne-Mane Skaarup

22227713

mail

BS 1-698 2015 Retten Viborg 21-08-2019 brev Mail til retten, anmoder om agtindsig, mangler bilag, ønsket
^ retsmægling, gør klart der er flere forhold af svig, jyske banks koncernledelse er 19. august fuldt ud

orienteret. docx
19K

Bilag 110.

htIps://mail, gDogle. com/mailfu(1'>ik-010e76a7lO&view=pl&search^, lllSpiirmmsgid=nisg-a%3Ari083092325831330967&simpl=msg-a%3Al. l0830. 1/1
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Bilag

'IL
LegalBase

.ejTag'nu:

Kctlcn Viboi-f

Klo.slermarken [0-12
S800 Viboru

21-Uli-2019

Vcdr. Sagen BS 1-698/2015
Pastand Svig (»g Falsk
CCj. Nr. 6203 2

Slurbjcry Krhverv ApS mod Jyske liank A/S

Kære domstol vi manalcr noale biliia f'i-a rctsbneen, samt 7 tidliucrc trcmlaetc bilag
. og beder om kopi. Aklintlsiyt.

Vi er ved at lave Påstandsdokumentel klar l'or vores advokal, dette for al sikker os alle vores
påstande fremlaiggcs, og særligt de maiiue gange, hvor sagsøgte "jyske Bank" siden 2008 i sagen og
retsforholdet el'ter saesøgers påstand, har begået flere forhold af svig.

^

Vi har 2. & j. auyusl 2019 i mail.

Ciensendt / fremlagl breve af 3 og 25jaiiuar. 201 S. de breve som vi iK-nviscr lil i brevet 2. au.uusl.
hvor vi meddelte retten, at sagen er ændret efter retsplejelovens § 358, og nu er en svie OK falsk så'.

^>

Vi anmodede i brevet til rtlten om "Rctsbogcn" kopi afallf breve, der er sendt og modtaget
mellem retten og vorus iitlvokal i sagun, for perioden 13. november 2018 og frem. Ej modtiigct

Vi har siden 16. april, anmodel vores advokat om at få en kopi, S. jiili oplyses vi at de er svære al
linde, men bliver lovcl at få dem inden for et par dage. vil tilbod selv al rcltc henvendelse lil rclten.
hvis de ikke blev fundet.

Derfor bcilcr vi um at fa agt indsigt
Og anmoder retten om al sende sagsøger kopi al'allc breve. mellem retten og vores advokat.
som er modtaget og sendt i perioden FRA 13. november 2018. og frem, således vi er orienteret.

Vi har fået en kopi al'brcvel 13. november 2018 og 12. april 2019. men mangler stadig resten.

c> \'i vil vi gerne sikker DS al have kopi af alle fremlagte Bilag, fra lidliycrc advokal mangler vi cl par
bilag, vi aniiioilrr rrllni om koni, al'f'rcmlaetf bil. ii; sum n.fviit lier iiL'tlcnundcr.

l Ivis tlissc bilay.s iiumincr L']' Ircinlaylc oy bruyl i sayun. anmodrr vi tiiii at fa en kopi hurtiyst inuliyl

Vi har bruy Ibr al l'ruii>]a;t;yi;s en del flere bilau. Ibr at uiKl.uå ;il l'renila.-.u.uc bila.u tier allcrædc er
l'rcmlagl. bcdrr \'i 0111 kopi. al'dissc 7 bilag. Bilag 18. l'J. 20. 21. 22. 2-1. 27
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Bilag 110.

Til rettens orientering i sa^cn iii<*d jyske blink tor s^ 'i^,.

KcKcns tilluitl um rclsnlÆgling 12. april 2019

Vi har flere yun.ic forgcuvcs Ibrsuyt oy la Jyske bank til al modes metl us. lil rcltcns tilbud om

micgling. vi Bnskcilc al holde omkoslningcrnc på denne her say nede. \'ed al sagen kunne holdes
ude 'di rctslokaJct

jyske bank har iynorcrel alle vores l'orsiiy på al lalc ug ucnncmgå vores Ibrhold uden Ihr retten.

Vi holder lubcndc den ansvarlige konccrnlcitdse orienteret om sagen.

Jyske banks direktion er derfor 19. august 2019 igen blevet orienlcrcl, al vi fremlægger sagen som
en ilcscendcrcl Svig sag. som oplyst og frcmlagl i BilasJOO^ng 101. som ousa er vores påshind

Vi har siden ina| 2016, labcndc oricnlcrel jyske banks bestyrelse, at vi påstår vi i jyske bank er
udsat for flere sviulbrhokl. hvtiral'dct ene er saddels grot'l. Disse sviylbrhold liar bel vores advokat
i'i-cmlccyge i påstand.sdokLimcnlct.

Konccinledclsen som de uverste aiisvarligc i denne her sag, er også de eneste der uden for retten
. kan stoppe det påstået, og iortsatlc svig.

Svig som vi i vores påstand siger vi er udsat tor.
Da ledelsen ikke mener noiilc af vores påstande om svig er sande, og derfor har ignorerel^alle \ ores
henvendelser, skal vi have alle vores svig påstande fremlagt i vores paslandstlokumeiil 16.
september 2019. hvorel'lcr vi kan la vores sag pravcl i retten.

O o ^>
Vi har således luEcnde oricnlercl konuurnlL -dclsen i Jyske baiik, Cl;0 Aiiders Uain. om livilkcl

datoer, »t; hvordan vi er iidsal for sviy. således bestyrelsen er luldl ud orie^ret i denne her sat;.
o ~ -o- ..<>,

19. august oplyses konci.-micdclsui], hvilkcl s(cdcrsagsi)ycr i rclslorholdL't Paslai'. ^skL' bailk har

bcgiieisvig, siden vi indlcdcl sagen i Ibrsl pcnycinslilulaiikcna. -vnct tilbage i ^28/201 3_OK^hen
saucn BS T-698/2015. hvor sagsogur påstår, at Jyske hanks advokater 10-09-2015 og 02-02-^016
flere sledcr overlbr rcilcn har skrevet usandt, delle frumlajgycr vi soin svig, Ibr al \'i]]c skul'fe i
relsfbrhoki.

Manglende rctsalgil'l
Vi har 14 auyust. ovcrl'on denne ekstra rets afgill 14. 890. 00 kr. lil konlo 0216 4069133649,
Mørket BS 1-6QS/2015 som rcllcn bedle om 12. april. 2019

Mvh

Slorbjcry Hrhverv a|is
Sin'cj 5.
3IO()lloniba;k 22227713 Mail

ved Car.slen OB Annc-Maric Skaarup
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26/12/2018 Gmail - Indsætter cfe afJB fremsendte bilag i min tidslinje 03-11-2018
Bilag 36.

i f^ !t Anne-maric Skaarup [^

Indsætter de afJB fremsendte bilag i min tidslinje 03-11-2018
1 meddelelse

Carsten <carsten. storbjerc^ 28. november 2018 k!. 11.57
Til: "mmn@iundgrens. dk" <mmn@lundgrens. cik>
Cc:| ^J:

Kære Mette

Lundgrøn advokater

Fik læst lidt mere på proces.

Jeg Indsætter de bilag i tidslinje som ikke allerede er indsat, men som jyske bank har fremlagt i deres nye påstand.

[=>

Tænker også indsætte de bilag Jyske bank har fremlagt med krævet sikkerhed, pant osv.
Delte gør jeg i løbet at næste uge,

SÅ ER VI KLAR
<»

Der er 2 forskellige projekter
og der er et tilbud til hver af dem

ALLE de Bilag fra 10-07-2008
er kun for forberedelser til projekt 1. Som er kasseret hvilket Nicolaj Hansen er bekendt med.

DER OPTAGES IKKE NOGET LÅN
PROJEJT ER KASSERET

alligevel misbruges, eller forsøger jyske bank Nicolai Hansen at misbruge disse bifag efter udiøb af tilbud, selv om de skulle
kasseres, sammen med projekt 1 .

Vi fremlægger også del pantebrev der høre til tilbudet af 06-05-2009 til projekt 2, i tidslinje.

(Det fik Dan med t aprit. Men skal også med i min tidslinje mappe,)

Hvis jyske bank ikke herti! projekt 2. har opkrævet del rigtigt gebyr
til et andet og mindre lin, som vi valgte optage 03-07-2009 mé banken opgøre og sende en regning på hvad banken mener
jyske bank har glemt at opkræve, de har hævet et gebyr ved tinglysning af det lån 4. 300. 000 kr, som iovrigt ikke hidrører
projekt fra 10-07-2008

For mig erdetlydligt at Jyske bank har forlaget sig disponering udover den begrænset fuldmagt, fra 10-07-2008 der kun
hidrørte projekt 1. og er for tilbudet der udløb 20-11-06

Jyske bank har misbrugt denne, for at få en uberettet vindning, og givet os tab.
e^<'- b, l'3

Jyske bank har overstregel matrikel nummer på deres biiag Z. <^ ^ j ^ j J c ^~ ^ ^'^5
Grunden cferforst skal udstykkes, inden den kunne bebygges 

^ 1,-^ <11, K/ ^ i/i ^ <-iiiT IT^' u^ P'' l1'/'^

banken er i ond tro 15-04-2009 benytter bilag som ^A til kasseret projekt 1. c-.. i. ;i.. " n *.... ^.. i. -"-i^ -.. -. i. . c n'
pé'irods'af'tHbud'er udlebet7mane£tid^re:'" .-~--..._____^ slb"aeafnl.Nykrcdi^<'"A^^T''A't

orginale udrn rettelser fra 10-07-2008 er billig 147.

Del er jyske bank alene selv der linglysei pante brev på 4. 328. 000 selv om banken ved tilbudt er forælder og ikke længer er

^>
gyldig.

Klart Nykredit sletter dette, af jyske Banks tinglysning, da jyske handler for egen vindning og ud over deres fuldmagt, ved at
tinglyse noget som banken ved ikke kan optages.

t!ttps. /,'msil. goog!e coni/inail/tJ/0?ik=010c76a710Åyicv/=pt&seBrch=all&permthid=thfea(l-f%3A1()183749526380G6166&sinipt=ms(]-f%3A161837^ . 1;2
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Mens vi skriver på klagen over Lundgrens, syntes det at mere tydligt, at klienten ikke MÅTTE får fremlagt deres pSstande,
Imens Jyske Bank's bestyrelses medlem Philip Baruch bare har fremlagt, endog falske og maniplueret påstande.

Som bilag der er rettet i. Bilag der er fremlagt med forkerte datoer, og at Philip Baruch usandt overfor domstolen, har
fremlagt Eks. Bilag O. en årsopgorelse hvor Aftale Bilag E. s4. og at denne lukkes 30-12 Bilag 28. s. 2 er blevet fjernet.

Jyske bank har alene selv tinglyst et låne beløb 4. 328. 000 kr. der ikke findes, og ikke kan optages da tilbud er udiobet 20-
11-2008
bilag Y side 3. Se Bilag Y. side 1. og side J.

Del slår 06-05-2009 Bilag AG side 4 nederst. '.
Tidligere tilbud og pantebrev er hermed bortfaldet ( ophørt med at eksistere ) Se Bilag AG. side l. Og side 4. nederst.

^>
VIGTIGT
Eftersom jyske bank sek har stået for hvifket oplysninger banken ville give Nykredit,
vælger banke også over for Nykredit at tilbageholde oplysninger.

at jyske bank alene har tænkt, og handler i bankens egne oknomiske interesser.

BILAG 37. 1 klagen over Lundgrens.

Er kopi af de i sagen BS-402/201S-VIB
Fremlagte Bilag 116.

Og valgte ikke at fremsende Nykredit det nye budget 2 Bilag 47. fremlagt 09-07-2019
og heft anden plan, en store bygning på anden og igen stører grundudstykning, men vælger alene selv godkender projekt 2.
Over for Nykredit, det er ond tro Bilag 49. Bilag 116. side 4. Punkt 2.

Godkender et budgelder er uden renter mm. dermed skaber banken et AFHÆNIGSFORHOLD^afremt byggeri projekt 2.
vedtages ' u-

jyske bank fra starten været i ond Iro deis ved ikke at oplyse Nykredit at projekt 2. det som vi nu planlage måske kunne
bygges

Er 734 m2 bliver dog til ca. 833 m2 på en grund al 2. 875 m2

Hvilket er Langt fra det projekt 1. Som ai!e fremlagte bilag 10-07-2008 handlede om c^>
SeBilag31. 39. 41.

Og var et færdigt projekt på 678 m2 på en grund af 1.599 m2 som det Nykredit kendte til uden at jyske bank har sendt dem
budget og udstyknings bilag

Se bilag X,
13-03-2008 forslag til Sammen arbejde

Skulle jyske bank få held til at fortsætte vildledning som hidtil, og overbevise en dommer om

al ui har godkend! hele 2 rentebytter voras bilag 60 S. 37 Bilae E. side 5. fra 25-07-2008. 02 Bilas l. lavet 16-07-2008.

Og at det nu er ren rente sikring at et foranliggende lån. tit en mindre rente, som banken har skjult ved at oplyse usandheder
vores bila^35 & 36/or vi ikke opdager at vil er 100 % vildiedt

..28. os 29.
^Det lån vi af banke ecafkrævet nedbragt ved grundsaig uden at banken (od rentesikring følge med.
!!!!!! ^»w Ti|»ANfc?^A->ri<Nteu»:i*uutSNnBI*"'iii<T Bilag 62. 63. 64. fi5. A6. 67. 68.

Ttilag so«) fi-sa.-rligc visti)ie nt frcnil. vggc, nar sassufitf Jyske BanL nctup ved lliliifi E. Mele l.

Vi er udsat for bedrageri uanset hvad banken påstår. "T"W" limtiif krav om !>IE .f.k.n byeBcgronil. lom h'nknirlvBil»c73. «idr 2. chM
y 

- ---- 

^- 
-- 

_^_ 
-- 
- , 

Nykrctlitoprvkkendt'pnnti. ll-<)S-2<t09, vctltmgtysi ning20-05-2009, f<>rdereftcratkrwvcs<)lgt
Og sum deraf en nrdbringflse af lun4. JOtt. OHO Bilas All. uden at lade Itilae l. fotre afdraget.

Vil gerne vi gennemgår sagen imod jyske bank ud fra tidslinje når vi har indsat bankens Samt vores nye bilag ""'e '. " ""Pl>r" 4.328.00(1

Det er meget nemmere f)^f er ingen fra Lundgrens som svare deres klient

Hvor er det (rats at skulle kæmpe imod åbenlyst vildledning og bedrageri, kunne det ikke bare forliges

Bilag til understøttelse af klientens påstande, er fra lidligie advokat Thomas S. Redstenen
Bedste hilsner Carsten oblevet overdraget til advokat Dan Terkildsen.

Klienten har desuden gentagende og mange gange, afleveret kopier af de samme bilag til
Lundgrens, for nt få deres sag og påstande om svig og Falsk fremlagt.

Dan Terkildsen svare første gang

13-0^20191 på klientenspåstande Klienten mener at når Advokat Philip Baruch selv S november. 2018 fremlæsser Bilae Z.
Og siger det ikke betyder noget og s^mme« med Bilas K. hvilket blever fremlagt for retten med aftale dato 10-0'7'-2008-
at Lundgrens ikke må bruge ord

som svig og falsk, der er mod god §3 ̂  klienlen/klager kontinoirligl fremlagt for Lundgrens advokater nt. Jyske Bank
advokat skik at brug i en retssag ^.^ ygi^ "g yg^ ̂ "".j ^imer Sanager manipluerer domstolen, for al ville skuffe i

retsforhold.
Sendt fra min iPhone

Bilae Z. er dokument falsk. dokumentet er blevet rettet efter underskrift 10-07-2008, selv
nllps/fmailgooglecom/inail/u/O'om Biln2 Z. Cr |](lll)l)Cl sanimen med fuldmaet Bilae 7. for tilbudet Bilae Y. 20-1 1-2008.

Fremlægger Philip Baruch ogsÅ Bilag K. under påstand at bilaget er fra 10-07-2008.
i-2018. kl. 11.57 p^^ er ogsA usandt, Bilaa K. er fra 06-05-2009 og er et genbrugt udløbet Bilae 7.

1128



Flq,-
fW

23-08-2019. 16.58.

Sta.5 T3»S?-
??

!"!" 2/L
Bilag 1't4-n?H ?,

ultz

!.4 )Å-J

!

Q

Lr?

J l
l

/'l/
Utj
J

den sms fra tidligere
0

'k/
/

w
e bare rtrsørp

ø diL

I% r?r4
i r'i s r

%- utJ u a'?St

e være rart at

du svarede
'%

-1

rror der

c
,)vigagtigt'ied

VOre:

v
1 l ?"

* +

l
l

å (

*4s

t l 1 %

Il Å
4 v

rid

forhold af

:der iille skaJ
a?OoeS sfremlægg (.'»cistcirids dokument

«

l

Ml må ikke fremlagge retter"i noget uden
!

at vi det har godkendt det.
&

] [

V'il du qodt bekræfte at du har læst
%-/

vores beskeder

]

l

l
l
l

I
t

God weekethd
Carsten og Anne-Mar *?

I!l

l

1.

[mii S'S'al'e ikke, mell fremlaagger Lundgrens
egen påstande 02-09-2019. Uden godkendelse.
Og uden at deler en kopi med klienten. og går
således dirækte imod klientens iiistrukser.

t

l
l

Il
'l

l

l

l

il

æ

1129



1 

 

Lundgrens                         Bilags nr. 28-103 se fremlagte hjælpe Bilag 168.                         27-08-2019  
Tuborg Boulevard 12                                                                                           Sagen som den er fremlagt  
2900 Hellerup                                                                          Vi har ikke ændret nogle af vores påstande. 
                                                                                                                                                       BS 1-698/2015 
Dan Terkildsen.                                                                                                    
Hej Emil     

Storbjerg Erhverv ApS imod Jyske Bank A/S.  
Vores sag skal fremlægges efter vores påstande, om svigagtig optræden, og Falsk. 

 
Skrev et par sms’er til dig 23-08, og bad dig bekræfte, du svarede ikke. 
 

• Skrev at der ikke måtte fremlægges noget Påstandsdokument til retten, uden vi først har 
godkendt dette, hvilket var for at sikker os, at alle vores påstande er medtaget.  
 

• Skrev også der nok var omkring, 40 forhold af svigagtighed, eller svigagtig optræden i 
vores påstand, som alle skal medtages i vores påstandsdokument. 
 
Når vores kladde til påstandsdokumentet er færdig, er den at forstå som vores 
påstandsdokument som bare skal færdiggøres.   

  
Til jeres orientering knokler vi for at vinde denne sag, efter at jyske bank har lavet mange forhold 
af svig falsk og svigagtighed, som vi også tidligere har fremlagt sagen for Mette 12-12-2018   
 
SAGEN PÅSTAND ER STADIG FALSK OG UGYLDIGHED. efter aftalelovens § 11. 30. 31. 32. 33. 36. 
 

• Dan fortalte på mødet 13-08-2019 kun at han ville fremlægge de nasty ting, under 
proceduren, uden at komme ind på hvad det var for nogle ting fra vores påstande, om 
det var svig, falsk, ond tro, udnyttelse eller andet,  
ALLE DISSE TING SKAL STÅ I PÅSTANDSDUKOMENTET, for at komme med i dommen. 

 

• Dan bekræftede ikke nogle af vores mange svig påstande, som at vores påstande at Bilag 
1. er falsk, vi er udsat for mange forhold af svig, hvilket vi har bet Dan skal fremlægge. 

 
Dan skal fører vores sag, som det Svig og Falsk vi har bet om bliver fremlagt.   
sagen som descenderet Svig og falsk, vi skal ikke til Viborg ret, uden vores påstande er fremlagt 
overfor retten, som det vi mange gange har bet om. 
 
Intet af det vi til dato har bet om at blive fremlagt, er blevet fremlagt for retten, vi beder om at 
blive bekræftet at Dan som vores Advokat fremlægger, vores sag, med de påstande vi har fremlagt 
 
For at sikker os at Lundgrens Advokater ved Dan Terkildsen, fremlægge og fører vores sag, som vi 
siden april 2018, har fremlagt den, altså fører vores sag imod Jyske bank A/S som en descenderet 
svig sag, som der også er skrevet på side 2 og 26. hvor lidt af vore påstande er nedskrevet. 
 
Det kræver en del flere bilag, at dokumentere og understøtte Storbjerg Erhvervs påstande og krav  

1130
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Sagen er enkelt, det handler om jyske bank, har gjort det vi siden marts 2018. har fremlagt og 
her fremlægger, Det er op til dommeren at vurderer. Her en præcisering af tidligere skrevet.    
 
 
Bilag 1. er ugyldig grundet falsk, svig, og svigagtig optræden, aftalelovens § 11. 30. 31. 32. 33. 36. 
 
Når vi gennemgår vores tab, grundet den svigagtighed Jyske Bank A/S står bag, kommer der 
løbende flere bilag til, det bliver til en hel del.  
 
 
SAGEN SKAL FREMLÆGGES SOM VI PÅSTÅR I VORES TIDSLINJE, OG I SAGSFREMSTILLINGEN 
Her kommer forholdende. 
 
 
Svig og Svigagtighed er vores PÅSTAND, og de forhold vi har fremlagt i Bilag 100. og 101. 
Er her i brevet præciseret, men er som vi siden 2016 kontinuerligt har skrevet.  
 
 
Når Jyske Bank eller vi så anker sagen, kan forhold der ikke alleræde er fremlagt i vores Påstands 
dokument i byretten, vel ikke komme med over i Lands retten, der må ikke laves flere fejl. 
 
I DERFOR MEDTAGE ALLE VORES PÅSTANDE, OM SVIG OG SVIGAGTIGHED I BYRETTEN.    
 
 
Vi skal nok sørge for at få det om dårlig rådgivning skrevet med, er ved at blive skrevet det ind i 
sagsfremstillingen, mens vi finder de mange flere bilag, der skal dokumentere vores påstande, det 
bliver altså til nogle stykker, og det bliver der ikke lavet om på. 
 

I retten er det beviserne der tæller, og vores beviser taler for sig selv.    
 
 
Fremlægger i vores sagsfremstilling og tidslinje, at allerede her starter den svigagtige optræden 
ved at banken lyver under rådgivningen, så jo det kommer også skal med.  
 
Det bliver præcist og skarpt, og vi VIL have det blive fremlagt sådan.  
 
Her er bare en kort udgave, med få forhold af jyske banks mange svigagtige optrædener. 
 

1. Jyske bank har talt usandt, at vi i Nykredit har lånt 4.328.000 kr. Bilag 30. 
2. Jyske bank har talt usandt, at vi har omlagt underlæggende lån 4.328.000 kr. Bilag D. 
3. Jyske bank har talt usandt, at i retsforhold skrive vi har et bagvedlæggende lån til en swap  
4. Jyske bank har talt usandt, at i retsforhold skrive Bilag 1. er aftalt 15-07-2008 
5. Jyske bank har talt usandt, at i retsforhold skrive Bilag E s4. bare er bytte ud med Bilag 1. 

Disse forhold er alle svigagtig optræden, og ugyldighedsreglerne i aftaleloven finder anvendelse. 
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At Jyske Bank alleræde ved Bilag 2. 3. 4. side 5. Punkt 17. har vildledt os til at klage i 
Pengeinstitutankenævnet, for derefter at få klagen afvist, og forsøge at få det forældet, ved at 
påstå afbrydelsen af forældelsesfristen, først starter ved anlæg af sagen BS 1-698/2015.  
 
Er en uredelig optræden, hvilket kun kan have haft et formål, at sigte efter at bankens kunde ikke 
fik anlagt sagen det rette sted, hvorfor jyske bank kan sigte efter forældelse, som her i sagen. 
  
 
 
Med hensyn til at Jyske Bank 05-11-2018 påstår at Bilag 1. skulle gælde for Bilag AG.  
 
Hvilket ville stride imod almindelig hæderlighed, Aftalelovens § 31. 36.  
Særligt da Jyske bank har tvunget nedbringelse af dette lån Bilag AH. ved tvangssalg af byggegrund 
Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55 og derfor også her gør sig skyldige i grove svigagtigheder, at banken 
så samtids med at sikker sig en u berettet økonomisk indtægt, og giver os et tab, er der tale om 
svigagtighed.  
 
Hvorfor Ugyldighedsreglerne i aftaleloven § 30. § 31. § 33. § 36. finder anvendelse. 
Dette gør vi meget skarpt i vores påstandsdokument.  
 
 
Ganske som vi har fremlagt det siden 15-03 -2018 & 30-08-2018 vi er udsat for falsk. svig / 
svigagtighed og udnyttelse.  
 
 
Om ugyldige viljeserklæringer  
Bilag 1. Er ugyldig af flere grunde, den er falsk, og fremkaldt ved svigagtig optræden. 
 
 
Som Carsten også fortalte både Dan og til Emil på mødet 13-08-2019, siden Dan indtrådte har 
Carsten sagt og påstået at BILAG 1. er falsk, og ikke er den aftale Storbjerg Erhverv har indgået 15-
07-2008. 
 
Er en viljeserklæring som er retsstridigt fremkaldt ved Falsk, er ugyldig. 
 
 
Hvis nogle på Lundgrens ikke er enige i vores påstande, vil vi gene vide hvilket af dem 
Ingen har på noget tidspunkt har modsagt nogle af vores påstande, eller sagt vi ikke har ret. 
 
 
Udover de 5 forhold som er nævnt på side 2.  har jyske bank har gjort sig skyldig i løbende 
svigagtig optræden, hvilket skal skrives ind i påstandsdokumentet, ganske som vi hele tiden har 
skrevet, at vi vil have sagen bliver fremlagt. 
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                                                                                                                                                                    Side 43 
 DET ER VORES SAG, VI ÆNDRE IKKE VED DET VI HAR FREMLAGT.   

Vi går i retten for at få jyske bank dømt for mange gange, af svigagtig optræden. 
  
 
 

Dan sagde på mødet 13-08 at vi skulle kende de spørgsmål Dan ville stille i sagen. 
Når vi er færdige med vores Påstandsdokument og tabs opgørelse  

 
Disse spørgsmål anmoder vi om at få på skrift, efter vores færdige påstandsdokument er sendt 

 
Og forud for mødet 15-09. således Dan få vores svar på spørgsmålene. 

 
 

Håber at vores svar alleræde findes i denne her foreløbige gennemgang af sagen. 
 

Det er i retten, vi skal fremlægge beviserne. 
 

Vi mener sagens forhold og påstande er yderst veldokumenteret, og er med det omfattende 
bevismateriale, som vi fortsat samler, imens vi opgør de tab vi har grundet bankens svig. 

 
Har vi en forventning om at jyske bank dømmes til at tilbagebetale alle vores opgjorte tab, med 

tillæg af procesrente fra dag 1. Grundet jyske banks svigagtige optræden overfor os.  
 
 
 

Vi vil godt have Dan henviser til andre sager, hvor der er begået svig og falsk.  
 
 

Vi er klar men venter på dan tager aktion på vores sag, som vi VIL have den skal fremlægges. 
 
 

Er ved at lave opgørelse og få flere bilag med 
så de alle kan komme med i Landsretten.  

 
 

 
Bedste hilsner Familien Skaarup  
Carsten og Anne-Marie Skaarup.  

Søvej 5. 3100 Hornbæk  
22227713 

 
Mail skaarup56@gmail.com 
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Bilag

9o
12 i202Q Gmail- Sagen BS 1-6S8/2015 Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S for svigagtig optræaen o§

"l L/. iTiaii

LegalBase ores advo

Anne-marie Skaarup
Bilag 125
side 1 af 2.

Sagen BS 1-698/2015 Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S for svigagtig
optræden og Falsk, har meddelt vores advokat, at bilag op til Bilag 132 skal være
fremlagt retten senest kl. 14. 00 idag, eker det ikke anses Lundgrens Advokater for at
være tilbage trådt

28. august2019kl. 09. 44
Anne-marie Skaarup <1- | _J-L
Til: ret.vib@domstol.dk
Cc: Dan Takildsen <dat@lundgrens. dk>, Emil Hald Winstrem <emw@lundgrens. dk>, peter_soerensen[

jm@jm. dk, fm@fm. dk, finan5tilsynet@ftnel. dk

Retten i Viborg.

Rets Afdelingen
Kiostennarken 10
8800 Viborg.

28-08-2019

BS-698/2015

Q Vedr. del til retten oplyste 3 og 25. januar 2018 al sagen mod Jyske Bank A/S er ændret i forhold og påstand.

l Vi kan konstaterer at vores Advokat Lundgrens Advokater direkte Imod hvad vi siden marts 2018, har fremlagt
^rae^dovd°e?aLtundg, ens om at fremlægge l sagen som er oplyst »ndre et en sag om svigag. ig optræden, i mod
vores instruks ikke er fremlagt.

Uden vores samtykke eller accept, har Dan Terkildsen Lundgrens Advokater valgt ikke at fremlægge vores sag, med de
> ^T. '^S^^^TeTde påstande og bilag . ̂ r sag. er vo.es sag, er vi blevet .o^eide,, og .o.es

blevet krænket.

^> Vi har derfor sendt krav at Lundgrens Senest idag 28. 08-2019 Onsdag inden Kl. 14. skal have fremlagt, "genfremlagf
vores bilag

Delte gælder dem fra 28-12-2018 med samme bilagsnummer, og indskyde det manglende bilag, se Oilagende 31. til og med
bilag 101. er litreret rigtigt.
Sariit også fremlægge foreløbige bilag 102. til bilag 132..

S^er.. - i-K. »f "nrn., »dvokat senest i d. gKL. 14. 00 har ^^9e-t^SS^3lSLy9 ^-^ w^^
?iate'igTtIræ>!de>!r'Da7L';^ds'en'L'^'dg^nsAd7okater.='SagsBger vil umiddelbarTi forlængelse heraf, selv kan fremlægge <

bilag Sagsøger finder nødvendige for sagen.

Q

. siden 16-04-2018 efterlyst de breve det métle findes mellem Retten og vores Mwkal. Ds^ TerkHdsen^^hsTnTe^6v°4212S8 t2eOtlThyas; ̂ oede1 ̂ lttenB l^"ak"W'sigt'°d'a v'°"re's advokat hkehar_ønsket at udleveres retsbogen

møodsta"gueseR^^n's b7e°va^ 8° j'a°nu°ar'. 'm7d oplysning at"vores~b11ag-fra 28-12-2018 ikke er fremlagt.
l Retsbogen 8. januar star det ,.>*/ellen_»i!Ullade^g^^bo^. ^a^^os^e^^^^2^^1^^^Vw°eTadyv'o'ka't'ha'r"hverten"anlydeY eller oplyst hans klient, al de fremlagte bilag fra 28-12-2018 skulle være tjernei igen.

Vi har i 8 måneder gået i troen, om at vores foreløbige beviser i sagen mod Jyske Bank, for svigaglig optræden var blevet
fremlagt,

h., lp»<n^, l. googl.. com/mail/u;1-', k-010e76a7108, »iew-pt&search. a«&pe,mmsgid. msg-a./.3Ar-3058965459270009655&simpl-msa-a. A3Ar. :»58 1,2
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12. 4 2CPO Gmail - Sagen BS 1-6E38/2015 Storbjcrg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S for svigagtig optræden og Falsk, har meddelt vores ad>/o

Dan siger på et møde 13-08 af vi jo stadig kan fremlægge flere bilag, uden at antyde retten har set bort fra vores fremlagte
bilag
VI er blevet vildledt, holdthen, til at tro vores bilag 28-101 var fremlagt,

Sagen er vores, og det er os der bestemmer hvad der skal fremlægges både af af Bilag og hvad vores Påstande er.

Alle de af os fremlagte bilag er af afgørende vigtighed for sagen, sam skal være fremlagt Byretten forud for en anke.

e> Vi er blevet meget usikker pé om vores advokat, har ønske om fremstille den sag vi har bedt ham om, siden han har
modarbejdet bevis fremlæggelsen.
Og ikke svaret på vores breve omkring beviser og påstand

^> iVi skal have vores beviser i vores sag imod Jyske Bank A/S for svigagtjg optræden fremlagt Domstolen
Med eller uden Lundgrens advokater.

Vi anmoder retten om at svare denne rnail til os.

Mvh Carsten og Anne'Marie-Skaarup.

Søvej 5.
3100 Hornbæk,

Søvej 5
3100 Hornbæk

22227713

kopi til
CC peter Sørensen
Lindevangsvej 33
2950 Vedbæk

Mlp., :"ma, l. google. com/m, lil/u/1?ik-010e76a710&. iew=pt(. s"a,ch. all<, permmsgid=msg-a%3A, -3058965459270009655&simpl-msg-a%3Ar. 30S8... 212
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Retten I Viborg 

Klostermarken 10

Side 1. af 6.

02-09-2019

Bilag 164.

8800 Viborg

viborg@domstol.dk Fremlaeggelse sammen med bilag.

Sagsnr. BS 1-698/2015

Kaere Domstol.

I forbindelse med sagen hvor vi er part, kan vi se der manglede fremsendelse af de bilag, vi finder er vigtig 

for sagen, desvaerre blev vores bilag fra 28-12-2018 ikke fremlagt, derfor laver vi en opdateret pastands 

forklaring som vi vil oplaese i retten, denne forklaring er en erstatning pa fremsendte Bilag 100 og Bilag 101.

Domstolen ma bruge vores vidneforklaring, og forklaring af sagens forhold, for at fa opklaret om Storbjerg 

Erhverv er udsat for svig, svigagtig optraeden, at sagspgte bar talt usandt i retsforholdet, at Storbjerg bar 

vaere udnyttet, vildledt, og at udnyttelsen er sket i Ond Oro.

Vi forspgte at fremlaegge bilag for vores forklaring, hvilket retten bar set bort fra. alle bilagene er vigtige for 

sagen og vores vidneforklaring i retten.

Det er derfor vigtigt for os, at bilagene fremlaegges, saledes vi kan forklare bilag overfor vores pastande, 

som at det fremlagte Bilag AH. udbetalte Ian, 4.300.000 kr. af jyske bank blev kraevet tvangsnedbragt, ved 

salg af byggegrund, uden at lade rentebytte Bilag 1. fplge tvangsnedbringelsen, Sagspger pastar Bilag 1. er 

falsk, Storbjerg bar ikke 16-07-2008 godkendt en Swap til.

Nar Jyske bank ved Bilag E.l benaegter at have med tvangssalget at gpre, og dermed nedbringelse af lanet 

Bilag AH. men fastholder Bilag 1. Nu er en rentesikring til Bilag AH. bliver bilagene meget vigtige.

Vi beviser at Jyske bank bade kraevede et tvangssalg, og bagefter tvangssalget, Vores Bilag 63. 64. 65. 66. 

67. 68. naegtede at modtage provenuet. Bilag 75. 76. 78. vi bar skrevet et utal af gange til Jyske Banks 

Koncernledelse enslydende som Bilag 80. 88. og Bilag 85. (kopi af det fremlagte til retten 03-01-2018)

Eftersom Jyske bank stadig her 28-12-2018 fortsaetter at haeve renter, ogsa af tvangsnedbringelsen af Bilag 

AH. fpler vi os bedraget og udnyttet. Bilag 150.151. viser forskellen selv om Bilag 1. fastholdes som aftalt 

15-07-2008. men nu i stedet til et overliggende Lan Bilag AH. der blev tilbudt til et andet projekt, end Bilag 

Y. var for.

1

1136



Bilag 164.
Side 2. af 6.

Vi skal ligeledes fremhaeve at den af Storbjerg erhverv godkendte rentesikring, er Bilag E.5. og at denne er 

lukket pr. 30-12-2008. ved Bilag 18.A. Storbjerg Erhverv bar ikke efterfplgende talt med Jyske bank 16-07- 

2008 omkring en ny rente bytte som Bilag 1. hvis Bilag Y. blev hjemtaget.

Det er ikke sandt at der bar vaeret noget underliggende Ian, som oplyst Bilag 29.A. og derfor heller ikke 

blevet omlagt som oplyst i Bilag D. selv om jyske Bank bade i sagen 328/2013 for ankenaevnet, og over for 

retten bar pastaet Bilag 1. var en rentesikring pa et underliggende Ian, bar det ikke vaeret muligt for 

Storbjerg erhverv at fa bevis for et sadanne var optaget, derfor er Bilag 30. fremlagt.

Carsten Storbjerg bar vaeret meget syg i flere ar, 2009 - 2014 Laege jonaler fremlaegges Bilag 142.143.144. 

145.146. og blandt andet derfor opdager Carsten Storbjerg ikke at jyske bank bar manipuleret med 

bilagene, som at tildele flere virksomheder samtids og overlappende med samme konto nummer. Bilag 54. 

55. 56. Carsten opdager ikke at Jyske Bank haever Provision Bilag 53. for at en garanti til et Ian der ikke 

findes.

Bilagene viser at Jyske bank naegtede Carsten Storbjerg at tage advokatforbehold. Bilag 69. og i den 

forbindelse spaerrede alle konti, for at fa de 2 kraevede salgsfuldmagter Bilag 74.A. uden advokat forbehold.

Bilag K. er lavet 19-05-2009 ved at rette i Bilag 7. der var udlpbet 20-11-2008 med tilbuddet Bilag Y.

Vores advokat skulle have sprget for disse bilag alle er fremlagt, til brug for hovedforhandling. 30-09-2019

Vores forklaring understpttes af bilagene som vi beskriver. samt at forholdet mod Storbjerg Erhverv ApS 

fortsaettes ved Bilag 150. 28-12-2018 pa trods af de mange fremsendte breve til Lund Elmer Sandager 

advokater og Jyske Bank siden april. 2016, hvor vi bar anmodet selv CEO Anders Christian Dam og 

Koncernledelsen, bevise at vi bar optaget det af Jyske Bank pastaet underlaeggende Ian pa 4.328.000 kr. 

Bilag 29. A. i Nykredit, som banken bar fremlagt det for ankenaevnet Bilag 124. og overfor retten.

Koncernledelsen naegter kontinuerligt at svare eller bevise Storbjerg Erhverv bar et underlaeggende Ian. 

Bilag 29.A. for en rentesikring i Jyske bank, den godkendte Bilag E.5. som jyske bank efter denne er lukket 

Bilag 18.A selv 16-07-2008 laver og indsaetter en ny Bilag 1. denne er derfor ikke aftalt.

Vores her delvise vidneforklaring til hovedforhandling, handler om mange pastande, bilagene er yderst 

vigtige for sagen, da de understptter denne vidneforklaring.

Nar Storbjerg Erhverv fprst sent opdager der nok ikke findes noget underlaeggende Ian, er det dels grundet 

Carsten Storbjerg var syg, hvilket er forklaret ved Bilag. 142. til 146.

Carsten Storbjerg forspger at underspge ved Nykredit. om der er udbetalt et sadanne Ian, som Jyske Bank 

har pastaet eks. Bilag 29.A. og ved Bilag 56. side 3. 15-04-2009 har taget 66.400 kr. for, og igen 16-04-2016 

tager 23.517,36 kr. for i laneformidling. Ligeledes pnsker Carsten Nykredit svare om dette Ian bagefter er 

omlagt, som Jyske Bank skriver 09-01-2012 i Bilag D. Nykredit svare ikke.

2
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Side 3. af 6.

Storbjerg Erhverv stsevner Nykredit for at fa svar, f0rst herefter svare Nykredit undvigende, vi far Bilag 30.

f

Vores forklaring er ogsa at Bilag Y. vedr0rer et Proiekt 1. Bilag 31. 37. 39. 38. dette projekt er kasseret. Alle 

bilag for tilbuddet Bilag Y. bortfalder 20-11-2008 hvor tilbuddet udl0ber, og som Nykredit Bilag AG. Side 

4/6 skriver er bortfaldet.

Herefter arbejder Storbjerg erhverv pa et nyt og andet proiekt 2. hvilket er fremlagt, Nicolai Hansen Jyske 

Bank Bilag 47. 49. Nicolai Hansen gennemgar med Carsten Storbjerg Budgettet Bilag 47. for om det passer 

og om alt er medtaget, f0r Nicolai oplyser ban vil sende Budgettet til Nykredit for et nyt tilbud. Dette sker 

dog ikke.

Bilag 47. er rettet af Nicolai som desvaerre ikke ser der mangier Provision & Renter til jyske bank i 

Budgettet, og ved Bilag 48. oplyser Casper Dam Olsen 08-07-2009 at dette ikke er medtaget i Budgettet, og 

SD0rqer om Storbierg selv har sma 800.000 kr.

Bilag 164.

Storbjerg Erhverv, har efter Proiekt 1. og der med tilbud Bilag Y. er kasseret, fremlagt proiektet 2. hertil 

opnas byggetilladelse, Bilag 50. 24.03.2009. Storbjerg beder herefter Jyske Bank om et nyt tilbud, dels er 

projektet et andet, og "aftaleloven § 2." for et tilbud er klar. Bilag Y. udl0b 20-11-2008.

Selv om Jyske bank forspger at hjemtage det udlpbet tilbud Bilag Y. ved fremsendelse af Bilag AB. 15-04- 

2009.

B0r Jyske Bank som Danmarks andenstprste bank kende "aftaleloven § 4."

Nar Philip Bauch alligevel 05-11-2018 fremlaegger Bilag AD. AC. AB. Y. /E. 0. A. for at fastholde Bilag 1. 

Gpres det gaeldende at alle disse bilag omhandlende tilbuddet Bilag Y. og som blev underskraevet 10-07- 

2008 kun var for hvis lanet blev hjemtaget, som Nicolai Hansen forklarede, bilagene skulle altsa kun bruges 

hvis det tilbudte Ian 4.328.000 kr. blev hiemtaget.

Det gores Gaeldende. At det er kunden selv der bestemmer om et Ian skal hjemtages. Bilag 52.

Det er IKKE Jyske Bank der bestemmer om en kunde vil hjemtage et Ian, selv om Jyske Bank ved Bilag 7. fra 

10-07-2008 der er en begraenset fuldmagt, og alene er lavet, og kun er gaeldende for Bilag Y. til projekt 1.

Selv om dette tilbud og fuldmagten Bilag 7. er udlpbet 20-11-2008, forspger Jyske Bank ved Bilag AB. 

direkte imod Carsten Storbjerg's anvisning, og uden avldia Fuldmagt, at optage et Ian pa 4.328.000 kr. for 

at kunne fastholde en godkendt rentebytte Bilag E.5 pa 4.328.000 kr. hvilket er direkte imod Kundens 

pnske.

Storbjerg Erhverv fastholder at jyske bank handler i strid med redelig bankforretning, ved at handle imod 

kundes anvisninger, og handle uden gyldig fuldmagt. "aftaleloven § 11." Jyske bank har dermed 

overskredet sin befpjelse, og en retshandel er ikke bindende.

Selv om Jyske bank retter i Bilag 7. 19-05-2009 og fremlaegger dette bilag som Bilag K. uden at oplyse til 

Domstolen at datoen for genanvendelse af det udlpbet Bilag 7. er lavet af Nicolai Hansen, saledes han slap 

for at lave en belt ny fuldmagt 19-05-2009. til tilbud af 06-05-2009 Bilag AG. For Projekt 2. hertil laves

3
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Side 4. af 6.

papirende igen klar Bilag 51. Jyske Bank laver flere bilag klar 28-05-2009 Bilag 90. til hvis Ian skal 

hjemtages, hvilket sker 03-07-2009 ved Bilag AH. udbetaling sker Bilag AJ. 06-07-2009

At Jyske Bank Bilag 48. ikke bar set gebyr og renter i budgettet Bilag 47. mangier, og budgettet ikke kan 

bruges, hvorfor Kunden 2 dage efter hjemtagelse, skal optage et nyt Ian, Bilag 103. Jyske bank bar ikke 

lavet tilsvarende opgprelse for hjemtagelsen af Lanet Bilag AH.

Bilag 164.

Fpr lanet Bilag 85. optags laver Jyske Bank en risiko profil Bilag 84. juni eller lull 2010 af Carsten Storbjerg 

heri star der.

"0nsker h0j sikkerhed og lav risiko, og Carsten har ingen planer om at indfri eller afvikle pa lanet."

Dette stemmer pa ingen made sammen med det som jyske bank laver og udsaetter deres kunde for, nar 

Jyske Bank Bilag 62. ogsa fremlagt som Bilag C. alleraede 3 maneder efter, Bilag 102. er lavet.

Jyske Bank "Overvejer fra salg af byggegrund, pant i anparter, virksomheds pant, forhpjet ejerpantebrev."

Jyske Bank fremhaever 05-11-2018 Bilag X. som har oplyst et Bidrag pa 0.8 % til Tilbud Bilag Y. Jyske Bank 

har ved fremlaeggelsen af tilbuddet Bilag Y, forklaret at en rente bytte (som Bilag E.5.) ville vaerre billigere 

og belt sikkert bedre end et normalt obligationslan, hvilket heller ikke var sandt, hertil fremhaeves Bilag 57. 

bidraget er hpjere end pa andre lantyper. Bilag 58. bidraget er 3 % og restgaeld pa 1.140.217,18 kr. Jyske 

bank haever renter at 2.927.634,98 kr. Bilag 59.

Altsa efter jyske bank kraevede byggegrunden Bybjergvej 45-47 solgt ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 

Jyske Bank benaegter dog dette over for retten ved Bilag E.l. og Bilag 89. og ville derfor ikke afslutte det af 

jyske bank afkraevet salg. Bilag 75. 50. 78. handlen er sket 02-05-2012 ved Bilag 72. skpdet.

Grunden blev udbudt til salg for 6.351.200 kr. og Ipbende nedsat som ved Bilag 71. til salg efter krav Bilag 

64. tilsvarende.

Uanset de mange skrivelser til Jyske banks advokater bestyrelsesmedlemmer, og ordstyrerne formand. CEO 

Anders Dam.

Har koncernen naegtet enhver form for dialog, pa trods af Bilag 89. og fortsat med U berettet at tage 

Storbjergs penge, Som Bilag 59. velvidende at dette er Uhaederligt. Og pa ingen made har noget med 

restgaelden pa Lanet Bilag AH. at gpre, Bilag 58.151. uagtet dette Ian slet ikke er aftalt rentebyttet.

Dermed fortsaetter Jyske bank med at give banken en U berettet 0konomisk vinding og Storbjerg Erhverv et 

tab.

Bilagene vigtige at fa fremlagt Domstolen saledes Storbjerg far sin sag forklaret, og for at kunne bevise 

under vidneforklaring, ved henvisning bilagene. at det er sandt hvad Storbjerg fortaeller retten.

Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg har siden april. 2016 har forsdgt at stoppe Jyske banks Svigagtige 

optraeden mod virksomheden, ved pa alle mulige mader at rabe banken og bankens ledelse op.

4
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Bilag 164.
Side 5. af 6.

Nar Storbjerg Erhverv oplyser Koncernen direkte at Storbjerg Erhverv udsaettes for SVIG, FALSK og 

udnyttelse, og at Ledelsen ikke griber ind, er ledelsen medansvarlig hvilket er oplyst der 13 medlemmer i 

koncernledelsen eks. ved Bilag 80. 81. 86. 87. 88. og pvrige breve Bilag 77. 79. 82. 83. 84. 85. 99. 100. 104.

Det gores Gaeldende at Koncern Bestyrelsen mindst siden maj 2016, bar vaeret fuldt ud bekendt med sagen 

og dermed er medvirken til at forhold som skrevet i mange breve til Jyske bank eksempel 28-12-2017 ved 

Bilag 85. er fremlagt Domstolen med bilag 03-01-2018 som vaerende Svig.

Det gores gaeldende at Jyske bank bar handlet bade uetisk og i Ond Tro, og fortsat handler i Ond Tro, nar 

banken overfor retten fastholder Bilag 1. men nu 05-11-2018 bare aendret forklaring i forhold til tidligere 

forklaring om rentesikringen, nu bare er til et overliggende Ian.

Jyske bank har Siden 2013 fastholdt Bilag 1. til at vaeret en rentesikring for et underliggende ISn, ses pa 

Bilag 124. fra 06-03-2014 og overfor retten i svarskriftet af 10-09-2015

Det gores gaeldende at Jyske Bank jyske bank pa alle mader har vildledt og naegtet kunde agtindsigt Bilag 

89. side 3. for Storbjerg ikke matte opdage, at jyske bank udsatte deres syge kunde Bilag 142.143.144. 

145.146. for svigagtig optraeden

Jyske bank kraever og har taget overpant, og flere sikkerheder som pantebrevet Bilag 73. se Bilag H. 11-05- 

2009, uden modydelser, dette Bilag 73. er lavet kun 5 dage efter Jyske Bank 06-05-2009 ved Bilag AG. 

Meget klart oplyses pa side 4/6 at tidligere tilbud Bilag Y. og pantebrev Bilag AC. er bortfaldet.

Jyske bank kraever grundet Bilag 1. at kunden afvikles hvilket sker ved Bilag 74. A. i forhold til den pant og 

sikkerhed som jyske bank har taget Bilag 93. kraever Jyske Bank alligevel Storbjerg underskriver 2 

salgsfuldmagter, disse underskrives 28-07-2013 Bilag 94. A. hvor der er taget Advokat forbehold i 

forbindelse med Jyske Banks radgivning, dette advokatforbehold, naegter Jyske bank Storbjerg at tage, og 

kraever nye underskrifter, og at salgsfuldmagter er uden advokat forbehold Bilag 70.

Da Carsten Storbjerg heist ikke vil underskrive uden at have et advokatforbehold, spaerre Jyske Bank alle 

konti, saledes Storbjerg Erhverv kan vaelge at ga konkurs, og Carsten Storbjerg ga personlig konkurs eller at 

underskrive Bilag 70. uden advokat forbehold.

Jyske bank har alleraede sikrede sig, at blive forfordelt ved en konkurs ved det I Bilag 78. oplyste pant og 

sikkerhed, at Jyske bank dermed ville tage alt fra virksomheden, og fra familien bag ejerskabet.

Carsten Storbjerg Underskriver Bilag 69. 18-12-2013 og haefter de 2 salgsfuldmagter sammen med Bilag 96. 

og sender dem til Jyske bank, som stadig ikke har ophaavet spserring af kundens konti 28-07 2014 Bilag 101. 

Der gar over 1 ar, fpr Jyske bank stopper med at administrer Storbjerg Erhverv. og haever spaerringen.

Med hensyn til fremlagte Bilag AC. vores Bilag 141. og Bilag 0. Vores Bilag 149. Som jyske bank 

fremlaegger 5 nov. 2018. har vi ikke faet en kopi med underskrift, og har ikke tildelt det betydning eftersom

5
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Side 6. af 6.

Nicolai Hansen 10-07-2008 oplyst at ban ken kun ville bruge disse bilaa. hvis vi hiemtoa la net efter tilbuddet 

Bilag Y. £

Jyske bank bar fremlagt Bilag Z. med udstreaet matr. Nr. begraenset for tilbuddet Bilag Y. ved fuldmagt 

Bilag 7. Jyske Bank bar pa et tidspunkt for fremsendelse af Bilag AB. 15-04-2009 rettet i originale Bilag 147.

Bilag 92. Men hensyn til renter, sa betaler man fprst renter fra det tidspunkt man hjemtager et Ian. Jyske 

bank bar uden der fandtes noget Ian, eller gyldigt tilbud startet med at beregne renter 30-12-2008 ved 

udnyttelse af Bilag 1. der i pvrigt uden aftale.

Bilag 164.

Nar Jyske Bank i pvrigt selv opfordre til Konstruktiv dialog Bilag 90.17-11-2015 forstar Carsten Storbjerg 

ikke jyske bank naegter at svare pa nogle af os fremsendte breve.

Storbjerg Erhverv opfordrer Jyske Bank til at fremlaegge bevise for, hvis der er aftalt og lavet en ny 

renteswap aftale 16-07-2008 Bilag 1. For en rentesikring af Bilaa Y. hvis dette lanetilbud blev hjemtaget, 

som Nicolai Hansen skriver i Bilag 29. A

Storbjerg fastholder at jyske bank kontinuerligt bar udsat Familien og virksomheden for lobende 

svigagtighed, og udnyttelse dette er sket ved misbrug bilag, tilbageholdelse af oplysninger, altsa talt usandt, 

og at jyske bank, ved deres advokater bar vaeret uaerlige overfor Domstolen, og ogsa der bar talt usandt.

Dette er sagen som vi bar fremlagt den, og denne fastholdes, vores advokat bar taget forbehold for 

erstatningssag, vores krav er opdelt pa 17 punkter.

Vi er med denne vidneforklaring overfor retten, klar til at den kan blive hovedforhandlet, vi anmoder at 

Jyske Bank dpmmes for vildledning udnyttelse og svig, at Bilag 1. er falsk eller ugyldig, efter aftalelovens § 

11. 30. 31. 32. 33. 36. og skal betale de af storbjerg Erhvervs opgjorte tab, der pr. 30-08-2019 er opgjort til 

2.597.474 kr. samt med tillaeg af procesrenter af 1.578.666 kr.

Den underskraevet vidneforklaring saledes fremlagt som bevismateriale.

Spvej 5.

3100 Hornbaek.

22227713 Mail skaarup56@gmail.com
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Til advokatsamfundet. 05-06-2020 

Kronprinsessegade 28. 

1306. København K 
 
Indsat sider fra klage Side 1-30 / 36-42 / 54-58 / 65-66 / 95 /136-139 / 159  

 
 
 

Klage over Lundgrens Advokat selskab. Klager Carsten Storbjerg Skaarup 

ved advokatselskabet og Partner Dan Terkildsen  Sagen Storbjerg Erhverv. 

 

Tuborg Boulevard 12. Søvej 5. 

2900 Hellerup. 3100 Hornbæk 

35352535 22227713 
 

 
Mail. info@lundgrens.dk 

 

 

Klagen er både en adfærds klage, og klage over salær. 
 

 
Klagen opdeles i punkter for de steder klager finder at advokat Lundgrens ved Dan Terkildsen har 

tilsidesat sine forpligtelser, som advokat over for klienten. Klagens Punkter SE Bilag 233 side 1-159 
 

 

Første en forklaring på den kamp det har været fra februar 2016 og til Lundgrens blev fyret 

september 2019. for at vi kunne finde en hæderlig advokat der ville hjælpe klienten, og fremlægge 

klientens sag for domstolen når Lundgrens realt var både illoyal, og uhæderlig. 

Sagen som Lundgren skulle have fremlagt. Bilag 204. og Bilag 153. men fremlagte Bilag 147. 

Klager undskylder for advokatsamfundet, at ikke alle klagepunkter henviser til alle bilag som 

understøtter klagen, men håber selve klagen, giver mening, og opvejer det at jeg ikke kan stave. Har 

beskrevet det godt jeg kan, og som kan i kan se, er klager ikke så dygtig til at skrive, tænker at det er 

derfor Lundgrens ikke vil svare deres klient / klager. Vil i godt skrive til dem, måske vil de svare jer. 
 

 

Side 1

skaarup56@gmail.com 
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Klagen over advokat Dan Terkildsen, handler om at Lundgrens advokater ansatte deriblandt partner 

Dan Terkildsen, har forhindret klager / modsat sig at klager fik fremlagt deres sag og synspunkter 

for retten. 

Lundgrens har på den måde modsat sig, at en dommer vil kunne udføre sit kald efter grundlovens § 

64. eftersom advokat Dan Terkildsen bevidst og uhæderligt har sørger for at klienten ikke fik 

fremstillet klientens sag for domstolen, hvorfor en dommer ikke ville kunne dømme retfærdigt. 

”Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven” Dommerne skal kun rette sig efter det, der står i 

lovene. 

En dommer kan derfor kun dømme efter hvad der står i loven, med hensyn til klienternes påstande, da 

Lundgrens har sørget for ingen af disse påstande blev fremlagt, dette ved Lundgrens advokater. 

Når Lundgrens bevist og uredeligt har sørget for at klientens påstande med beviser, ikke samlet af Lundgrens 

advokater er blevet fremlagt i retsforholdet, når Lundgrens advokater direkte har undladt at lade klientens 

påstande fremlægge, har Dan Terkildsen sørget for, at en dommer ikke ville kunne domme efter klientens 

påstande og beviser, eftersom Lundgrens advokater, netop har sørget for at klientens påstande med tilhørende 

beviser ikke er blevet fremlagt. 

At Lundgrens udover at have modsat sig deres kald som advokater for klager, i en sag om mulige strafbare 

forhold, hvor klient påstår at være udsat for million svindel, er det af afgørende betydning, at klienten kan stole 

100 % på at deres advokat er loyal, og aktivet udfører sine pligter overfor klienten, denne pligt har Lundgrens 

advokater tilsidesat, samtlige med at Lundgrens advokater og fuldmægtige uærligt har manipuleret med 

klientens påstande og beviser, som at ombytte klientens Bilag 225. med Lundgrens Bilag 226. 

Det har klart været magtpåliggende for Lundgrens advokat Partnerselskab, at klientens påstande under ingen 

omstændigheder måtte fremlægges for domstolen, dette understøttes ved at klienten faktisk selv forsøgte at 

fremlægge klientens påstande den 28-12-2018. understøttet af beviserne i som ses i Bilag 225. Lundgrens 

hemmeligholder frem til 23-08-2019. overfor klienten, at retten 08-01-2019 Bilag 51. skrev at retten ville se 

bort for klagers Bilag 225. dette holder Dan Terkildsen hemmeligt overfor klienten, i 8 måneder. 

Kun fordi klienten beder Retten om agtindsigt 21-08-2019. Bilag 110. får klienten en kopi af Bilag 51. 

Når Dan Terkildsen uærligt 28-08-2019 Bilag 126. skriver at alle klientens bilag, som omtalt i Bilag 51. er 

fremlagte, ved Dan Terkildsen udmærket at dette er usandt. 

Det er i særdeleshed skærpende, når Dan Terkildsen, ved at Lundgrens ikke har fremlagt Bilag 225. der 

indeholder de af klientens påstande, som klienten har ansat Lundgrens ved Dan Terkildsen til at fremlægge. 

At Dan Terkildsen, ved Bilag 126. henviser til Bilag 127. hvori der står Sagsøger har fremlagt Bilag 28-104 den 

09-07-2019. for at lade klientens klienten tro at Bilag 225. mere præcist Bilag 62. og Bilag 63. er fremlagt. 

Dog er Dan Terkildsen og mindst Emil Hald Windstrøm, velvidende om at Lundgrens har fjernet klientens 

påstande Bilag 62. 63. dette er sket ved at Lundgrens uhæderlige har ombyttet Klientens Bilag 225. med et 

andet sæt Bilag 226. i dette nye sæt, er klagers påstande Bilag 62. 63. fjernet, samtids med at Lundgrens i Bilag 

226, deler fortrolige oplysninger, som klager under ingen omstændigheder ønskede at dele offentligt. 
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Klienten anklager dermed advokat Dan Terkildsen og Lundgrens for ved denne handling, udover at have at 

have manipuleret med klientens påstande, også har overtrådt deres tavshedspligt. 

Efterfølgende fremlægger Lundgrens egenhændig et processkrift 2. Bilag 134. uden at lade klienten se eller 

godkende hvad Lundgrens fremlagde, dette gør Lundgrens på trods af at Lundgrens, endog har fået instruks om 

intet måtte fremlægges uden klientens godkendelse Bilag 114. 115. 118. 

Når Lundgrens har fremlagt Bilag 22. 47. 134. der ikke indeholder nogle af klientens påstande, og det det er 

sket modstrid og imod klientens instrukser, der ville have fremlagt det som klages skriver det i eks. Bilag 40. 

106. 109. 115. dette modsætter Lundgrens sig på en groft manipulerende måde. 

Det er med tydelighed klart for klienten, at Dan Terkildsen sigtede efter at møde til Hovedforhandling, uden at 

have fremlagt nogle af klagers påstande, som Dan Terkildsen mindst 85 gange er oplyst om er forhold som 

brug af svig, at sagens påstande indeholder brug af svigagtighed, uden at fremlægge det. Se Punkt 19. side 84. 

Lundgrens advokater og Advokat Dan Terkildsen, har modarbejdet retssikkerheden for Lundgrens klient, og 

sammen med flere ansatte i Lundgrens advokat partnerselskab, har Lundgrens forhindret klienten i at få deres 

sag / påstande fremlagt, sammen med klientens beviser i domstolen, således vil en dommer ikke kunne ville 

kunne udføres sig kald og dømme retfærdigt, eftersom Lundgrens advokatfirma har tilbageholdt klientens 

påstande og beviser for retten, en dommer kan kun dømme efter det fremlagte DET VED DAN TERKILDSEN. 

Advokat Dan Terkildsen som af klienten var ansat til at fremlægge klientens påstande, har sat sig uden for 

retsplejelovens § 126. ved uhæderligt at optræde på en måde der ikke er en advokat værdig. 

Lundgrens og Dan Terkildsen vidste at klienten ville anke såfremt Svig ikke fremgik af dommen, da Lundgrens 

ikke fremlagde klientens påstande, måtte det stå klart for Lundgrens at klienten ville anke, problemet ville så 

være at klienten ikke kunne få sine påstande med over i Landsretten, eftersom der ikke var fremlagt i Byretten, 

Lundgrens partner Dan Terkildsen har svigtet sin pligt som advokat og samtidigt forhindret Domstolene og 

dommerne i at kunne udføre deres kald, med at dømme efter de fremlagte påstande og beviser, og dermed 

fjernet retssikkerheden for klienten, som stod tilbage, imod en bank der ikke ville stoppe med at besvige 

kunde, uden domstolen har dømt banken for at have brugt svig og lavet falsk. 

Dan Terkildsen vidste at klienten / klager havde et særligt behov for at få advokat bistand, alligevel har 

Lundgrens og advokat Dan Terkildsen, og dennes elever, der klart love at hjælpe Lundgrens klient med at få 

fremlagt klagers sag for domstolen, valgt i stedet at modsætte sig at fremlægge klienten sag. 

Ved at Lundgrens advokater, har modsat sig at Lundgrens klient ikke måtte få lov at få fremlagt klagers sag for 

retten, og der på at råbe sig lovens bestemmelser og fremlægges deres sag for retten, ved at Lundgrens har 

fjernet de af klagers påstande som klager fremlagt 28-12-2018. Bilag 225. særligt Bilag 62. og Bilag 63. modsat 

sig retfærdighed og modvirke uret, klager skriver op oplyser retten bilag ikke er fremlagt 28-08-2019. Bilag 125. 

Lundgrens har optrådt på en måde der sandsynliggøre, at Bilag 12. er grunden, at Lundgrens har 

lavet en aftale med sagsøgte, om ikke at måtte fremlægge klagers påstande om sagsøgte, syntes 

åbenlyst, ellers giver det ingen mening at Lundgrens har tilsidesat deres stilling som advokat. 
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Klager undskylder, den lange klage, men at dette har været en kamp alene at finde en advokat som 

Ville fremme retfærdighed og modvirke uret, som for klager først lykkes efter 4 år. 

 
 

Klagens indledning og punkter: 1-27. klage over Lundgrens og advokater som Dan Terkildsen. 
 

 
Indledning og forhistorien: 

Side. 8 til 34. hvor klagen tager sin begyndelse. 
 
 

Punkt 1-27. Der klages over følgende som er beskrevet på Side 8 til 34 og 35 til 159. 

og er fordelt på hele tidslinjen. 

Oversigt over klagepunkter. Side 4 til side 7. 
 
 

Punkter er indsat løbende ved skrivning af bilagsliste forklaring, der ligger flere bilag som er 

indskrevet i tidslinjen, og forklare det svigt Lundgrens advokater har udsat klager for, forklare 

løbende bilagene, der løbende understøtte de enkelte punkter. 

 

 
1. At Lundgrens har hindret at sagen, er fremmet med fornøden hurtighed. 

Punkt 1. Side: 35-36. 

 
2. At Lundgrens ikke har ”udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt” efter klages breve. 

Punkt 2. Side: 36. 

 
3. At Lundgrens er i Ond Tro og i modstrid med klientens påstande, har fremlagt det Lundgrens 

selv ønskede at fremlægge, selv om det var i direkte modstrid med det klienten mindst 85. 

gange skrev skulle fremlægges, der fremgår af tidslinjen. 

Punkt 3. Side: 36-37. 

 
4. At Lundgrens ikke fremlægger klagers påstande, men lader sig ansætte af Jyske Bank og 

fremlægger Bilag 22. 47. 134. der er i modstrid med klagers sag, men som klager ved en 

anden advokat har fået fremlagt den 4. maj 2020. ved Bilag 204. og 153. 

Punkt 4. Side: 37. 
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5. At Lundgrens ikke besvarer klagers henvendelser, som da klager spørger Dan Terkildsen om 

Lundgrens arbejde for Jyske Bank som klager spørger om i Bilag 140 og 141. ikke svare på 

klage. Bilag 142. 143. eller Bilag 168. 202. og 203. når klager mistænkte at Bilag 12. er del af 

returkommission, for ikke at fremlægge klagers påstande. Bilag 204. og 153. 

Punkt 5. Side: 37. 

 
6. At Lundgrens overfakturer, afregning for deres arbejde. ”eller mangel på samme” Lundgrens 

har ikke fremlagt klagers sag. Lundgrens har ikke svaret på hvorfor, der er skrevet taxa 

regning på fra en anden klients sag. 

Punkt 6. Side: 38-39. 

 
7. At Lundgrens er inhabile, og har optrådt illoyalt overfor klienten, samtidig at udføre 

rådgivning for Jyske Bank i millionklassen, som Lundgrens ikke ville oplyse klager om. 

Punkt 7. Side: 39. 

 
8. At Lundgrens telefonisk har sagt et, og gjort noget andet der var i modstrid med klagers 

instrukser, Lundgrens kan på ingen måde sige de mange ansatte ikke forstod klages skriv. 

Punkt 8. Side: 39-42. 

 
9. At Dan Terkildsen, har holdt møde med Jyske banks advokat og Bestyrelsesmedlem Philip 

Baruch, uden at have fremlagt klientens påstande og beviser for klientens påstande, og at 

Klager ikke må svare sagsøgte og komme ”med klagers aspekter af sagen” 

Punkt 9. Side: 53-55. 

 
10. At Lundgrens, ved Dan Terkildsen har udnyttet, at klager der er afhængig af deres advokat, 

og har brugt dette, til at arbejde for at klagers påstande ej blev fremlagt. 

Punkt 10. Side: 56-57. 

 
11. AT Lundgrens advokater, ikke oplyste klager, at Lundgrens af Jyske Bank A/S. var blevet 

tilbudt et millionsammenarbejde, samtidig at Lundgrens opgave for klienten, var at føre 

klientens sag mod samme bank, omhandlende brug af Svig Falsk Udnyttelse, også punkt 19. 

Punkt 11. Side: 57-58. se også side 84-86. 

 
12. At Lundgrens ved Dan Terkildsen har haft til hensigt at bortlede klagers opmærksomhed fra 

sagens kerne, nemlig at sagen handler om Svig og Falsk, hvilket Lundgrens også selv har søgt 

oplyst Bilag 208. og er oplyst sagt mindst 85. gange at sagen handler om Svig. 

Punkt 12. Side: 61-62. 
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13. At Lundgrens Partner Dan Terkildsen imod god advokat skik, opfordrer klager til at udfører 

handlinger, som er mulige strafbare handlinger, for at bortlede klagers opmærksomhed fra 

klagens påstande, hvilket Lundgrens modarbejder blev fremlagt. 

Punkt 13. Side: 62-63. 

 
14. At Lundgrens laver litrerings rod, startet med fremlæggelse af Processkrift 1, og igen 

efterfølgende på trods at domstolen gør Dan Terkildsen opmærksom på problemet. 

Punkt 14. Side: 63. Se også punkt 27. Side 156-157 
 

15. At Dan Terkildsen vælger, hverken at svare klager eller retten, i en af de påstande som 

Lundgrens fik til opgave at fremlægge, hvor Jyske Bank har tildelt flere virksomheder samme 

kontonummer, både samtidig og overlappende, og på den måde flytter rundt på gæld, som 

klager forklare i Bilag 32. hvilket er bare et af mange forhold, se side 156 – 157. 

Punkt 15. Side: 65-66. 

 
16. At Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke straks efter modtagelsen af processkrift A. den 05-11- 

2018. har fremsendt klager en kopi, men at Lundgrens advokater venter 22 dage, med at 

fremsende en kopi til klienten, og nægte klager at svare på dette. Bilag 35. og Bilag 36. 

Punkt 16. Side: 66. 

 
17. At Lundgrens advokater og advokat Dan Terkildsen, ikke at give deres klient et udkast til 

processkrift, senest dagen før det skal afleveres til retten, Lundgrens giver på intet tidspunkt 

klager nogle muligheder for, hverken at se eller godkende noget af det som Lundgrens selv, 

uden om klager har besluttet sig for at fremlægge for retten. 

Punkt 17. Side: 73-75. 

 
18. At Lundgrens advokater optræder som om de er dommere uden at være det, og vil 

bestemme hvad en dom vil være, uden fremlæggelse af påstande og beviser, klager mener 

en dommer dømme efter påstande og beviser, Lundgrens mener ikke de er nødvendige og er 

ligegyldige. 

Punkt 18. Side: 77-79. 

 
19. At Lundgrens ikke har fremlagt klagers påstande, som er de påstande, klager skriver dem i 

Bilag 100 og 101. Klagens Bilag 225. se Bilag 125. mere præcis klagens Bilag 62. og Bilag 63. 

Punkt 19. Side: 84-86. 

 
20. At Lundgrens har overtrådt deres tavshedspligt, da Lundgren imod klientens ønsker, i flere 

tilfælde ukritisk deler oplysninger, klager ville holde hemmelige, skjult for sagsøgte. 

Punkt 20. Side: 86-91. 
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21. At Lundgrens har skrevet taxa regninger på klager, når der på intet tidspunkt har været, 

aftaler om at klager skulle betale for Lundgrens interne kørsel, sender påkrav uden at først 

at have rykket for påstandskravet, uden at svare indsigelser, og klager. 

Punkt 21. Side: 92-94. 
 

 
22. At Lundgrens partner Dan Terkildsen påstår at klager ikke må bruge ord, som Svig og Falsk i 

klagers sag over Jyske Bank, klager tror det er usandt. 

Punkt 22. Side: 95-96. 

 
23. At Lundgrens advokater, først 23-10-2019. kun 7 dage før, en frist til afgivelse til et 

processkrift, oplyser dette til klager. Klager har således kun 7 dage til at måtte lave det 

arbejde, klager ved Bilag 2. 3. 4. den 30 januar og 5 februar 2018. ansatte Lundgrens, til at 

fremlægge klagers påstande, at klager vil have fremlagt svig og falsk er oplyst 85 gange 

Punkt 23. Side: 101-104. 

 
24. At Lundgrens advokater har ændret i klagers påstande, og dermed, manipuleret med klagers 

påstande, ved at bytte klagers bilag ud, samtidig med at Lundgrens fjerner klientens 

vidneforklaring, som klager gentagende har opråbt var klientens påstande, mindst 26 gange. 

Punkt 24. Side: 115-116. 
 

25. At Lundgrens advokater, har fjernet 7. vidner af klagers 9. vidner. som klager mindst 22. 

gange har omtalt, samtidig med at Lundgrens ansatte har BYTTET klagers BILAG OM 

Det er Faktum at Lundgrens har handlet direkte imod klientens instrukser, og har forsøgt at 

fører klagers sag som om det var Lundgrens egen sag. 

Punkt 25 Side: 130-132. 

 
26. At Dan Terkildsen, skriver usandt, overfor klager, og at Dan Terkildsen, skriver at klager ikke 

må bruge ord som, at der er brugt svig og falsk, for at klager kan henvise til ugyldigheds 

regler i sin sag. 

Punkt 26 Side: 148-149. 

 
27. At Lundgrens advokater ved denne faktura Bilag 239. har skrevet udførte handlinger på en 

regning, der umuligt kan være udført, klager har ganske rigtig omtalt disse ved Bilag 40. 

dette fremgår i Bilag 42. 43. og klagers eget Bilag 236. Som Lundgrens har beholdt. 
 

Klager påstår at Lundgrens ikke har indhentet nogle Læge journaler, i så fald er det sket 

uden fuldmagt, og uden aftale med klager. 

Punkt 27 Side: 156-157. 
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Indledning og forhistorie. 

Side 8. til side 34. 

Klagers tidligere Advokat har kendt til de forhold som Lundgrens blev ansat til at fremlægge, klager 

ved ikke hvad Dan Terkildsen har talt med tidligere advokat om, klager ved kun at tidlige advokat ikke 

ville hjælpe klienten med at få fremlagt klagers påstande, hvorfor klager skifter til Lundgrens. 

 

 
Lundgrens Dan Terkelsen har talt flere gange med tidligere advokat, der ikke ville fremlægges klagers 

påstande, og måtte udskiftes til en der ville, Dan Terkildsen påtager sig opgaven. 

Men klager kan ved denne her tidslinje på ca. 159 sider, blot konstateret, at Lundgrens bare fortsatte 

hvor Rødstenen advokater slap, uden at ændre klagers påstande, som Lundgrens blev ansat for. 

 
 
 
 

Klagen indgives mod Lundgrens advokater, der har til side sat deres forpligtelser overfor deres klient, 

at klagen indgives først imod advokat Dan Terkildsen, er at Dan er hovedansvarlig for de øvrige 

ansatte hos Lundgrens, i selve klagen vil det kunne ses at Dan Terkildsen, ”de få gange han svare” 

bruger vendinger som. 

”Så vidt jeg er orienteret og jeg har ikke kendskab til.” hvorefter Dan Terkildsen henviser til hans 

elever. 

Dette kommer vi nærmer ind på i selve klagen, klager føler at Lundgrens ansatte og partner Dan 

Terkildsen, direkte i ond tro, og bevist har ladet som om de ikke har kunne forstå hvilket påstande 

klager bad Lundgrens om at fremlægge for domstolen, i sagen BS-402/2015-VIB, siden klagers mange 

henvendelser til Lundgrens advokater ikke bliver besvaret. 

 

 
Når Lundgrens ansatte, konsekvent vælger ikke at svare klager, de mange og gentagende gange, 

klager kontinuerligt gav Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Windstrøm fra Lundgrens 

advokater, meget klare instruks på at fremlægge klagers svig sag, som den siden februar 2016 er 

fremlagt for advokaterne, ligesom de i øvrigt også er blevet fremlagt til klagers tidligere advokat fra 

Rødstenen, hvor klager første gang, bliver udsat for et alvorligt advokatsvigt. 

 

 
Sagen handler om at klager siden 2008/2009 er blevet udsat for bedrageri, ved hjælp af 

dokumentfalsk, vildledning, misbrug af udløbet fuldmagt med mere, dette opdager klager først i 2016, 

sagen skal naturligvis fremlægges efter de bestemmelsen der finder anvendelse i bla. aftaleloven. 
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Forhistorien efter 4 års advokat svigt 

Klager der har været syg, kan ikke finde hoved og hale i det Jyske Bank laver, men da Jyske Bank i 

2013 vil tvangsafvikle deres kunde, kunden bliver af Jyske Bank presses til det yderste, og er ved at 

bryde sammen. 

Kunden der i forvejen er svækket efter sygdom, retter henvendelse til først advokat Søren Nav, der 

gør alt han kan for at hjælpe klienten. 

 

 
Desværre for klientens advokat og for klienten, handler Jyske Bank og deres advokater uærligt, ved at 

komme med ”falske oplysninger” Når Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade fremlægger påstande i 

ankenævn om at klager har lånt 4.328.000 kr. og at klager rentebytter dette UNDERLÆGENDE lån på 

4.328.000 kr. med en rente swap i Jyske Bank 

Så skal dette naturligvis også passe, klageren der har været syg siden nov. 2009 stolede på Jyske Bank 

ville hjælpe ham. 

Klagers advokat Søren Nav der førte sagen i pengeinstitutankenævnet anbefaler klager at opgive, ud 

fra de oplysninger Jyske Bank Helsingør ved Anette Kirkeby og Jyske Banks Advokat Morten Ulrik Gade 

er kommet med. Bilag 178. 27-04-2016. 

Her kunne klager alleræde første gang have tabt, alene grundet vildledning og at Jyske Bank ville 

skuffe i retsforhold, ved at fremlægge usande oplysninger for først pengeinstitutankenævnet og så 

bagefter overfor retten. 

Pengeinstitutankenævnet afviser at behandle sagen. 

Klager vælger ikke at lytte til hans advokat Søren Nav om at opgive mod Jyske Bank A/S, Bilag 174. 19- 

06-2014. som på det tidspunkt havde ret, ud fra de usande oplysninger, Jyske Banks advokat 

fremlagde. 

 

 
Klager vælger at sagen skal indbringes for domstolen inden for 1 år efter afvisning i 

pengeinstitutankenævnet 

 

 
Herefter finder klager frem til advokat Thomas Schioldan Sørensen, der fik sagen i 2015, først for 

dårlig rådgivning, som der stævnes for Bilag 1. 18-06-2015. / Bilag 229. 22-06-2015. sagen ændrede 

sig i februar 2016. Bilag 175. 12-02-2016. / 176. 14-02-2016. 
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Rødstenen er af klager informeret om at sagen er ændret, og klager ønsker at efterforske Jyske Bank, 

efter at klager har opdaget, Jyske Bank tilsyneladende har manipuleret med aftalebilag, og har 

bortskaffet eksisterende aftalebilag, aftaler der findes og bilag der findes, men som Jyske Bank skjulte, 

og derfor ikke er medtaget årsopgørelse for 2008. 

Da der ikke er tale om nogle fejl, og at disse aftalebilag eksisterer, selv om Jyske bank har skjult disse 

på den årsopgørelse Sagens Bilag O. som advokat Philip Baruch fremlægger 10-09-2015 i sagen. ses 

også i Bilag 134 efter processkrift 2, det Lundgrens fremlagde, uden at ville give klager en kopi. 

 

 
Altså før klager ved noget om, at Jyske Banks ansatte såvel som Jyske banks bestyrelse, og 

bestyrelsesmedlem Philip Baruch, og øvrige at bankens advokater er sadelles uredelige / uhæderlige 

overfor klager, ved at fremlægge manipuleret bevismateriale, for at have ønske om at skuffe i 

retsforhold, sagens bilag findes på USB nøglen der medlægges klagen, og klagens Bilag 1-239 mv. 

 

 
Klager påstår at det virker åbenlyst for klager, at Jyske Banks advokat og bestyrelsesmedlem Philip 

Baruch, er helt beviset om at han fremlægger bilag, for at bruge disse til at manipulere, og skjule 

sandheden, og at dette sker for at skuffe i retsforhold. 

At Lund Elmer Sandager har fået alle bilagene udleveret af Jyske Bank A/S er åbenlyst for klager. 
 

 
Det er Advokat Philip Baruch selv der ledder klager på sporet, af at Jyske Bank udsætter klager for svig 

”bedrageri” og at dette har stået på mindst siden 2009. 
 

 
Når advokat Philip Baruch fremlægger aftalebilag, som Sagens Bilag E side 4. der ikke fremkommer 

på års opgørelsen 2008 Sagens Bilag O. mener klager der er tale om dokumentfalsk. 

 

 
At Lund Elmer Sandager har denne viden, men tilbage holder denne viden overfor klager og klagers 

advokater er mod god advokatskik, om der også er ulovligt tænker klager at advokat samfundet ved 

mere om. 

 

 
Måden at Lund Elmer Sandager har fremlagt sagens Bilag E side 4 og 5 på antyder også mere at det 

var en fejl, og at dette skulle have været skjult over for klager, hvilket er grunden til at klager 

bemærker at Lund Elmer Sandager advokater Bilag 134. side 15. blot over for retten ændre forklaring, 

og skriver at Jyske bank bare har byttet om på nogle bilag. 
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Klager påstår igen at Lund Elmer Sandager advokater 

Mindst ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen manipulerer retten, ved at tilbage holde 

beviser – og dermed sandheden, hvilken kun kan være for at ville skuffe i retsforhold. 

 

 
Selv om Lund Elmer Sandager advokater gentagende ændret forklaring for retten, som Bilaget 134. 

side 15. 02-02-2016. 

At nu er aftalen af 15-07-2008 Bilag 134. side 11 og 12. blot blevet bytte om med Bilag 229. side 1. 

den 16-07-2008. 

Klager har den opfattelse at Lund Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn 

Buss-Nielsen ikke ønsker at oplyse noget om Bilag 134. side 17. heri står klart at Bilag 134. side 11 og 

12. lukkes 30-12-2008 

Bilagene ses også i Bilag 134. 
 

 
Efter klagers opfattelse er der tale om en ny swap, efter som en aftale der eksisterer frem til den 

lukkes 30-012-2008 ikke kan erstattes før efter denne dato, og dersom der ikke findes et gyldigt tilbud 

eller lån, har det ikke relevans hvilket Lundgrens skulle fremlægge. 

Klager fast holder at Jyske bank laver dokument falsk og at Lund Elmer Sandager advokater dækker 

over dette, ved at komme ved usande og falske oplysninger i retsforhold. 

Det er forhold som dette Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen skulle fremlægge. 

Eftersom Rødstenen advokater ikke levede op til deres forpligtelse som advokat, og klager der 

ansatte Lundgrens, har ikke forventning om, at klager igen skal udsættes for et advokatsvigt. 

 

 
Klager der ikke er advokat, bad Lundgrens fremlægge klagers påstande overfor retten 

At klager kontinuerligt påstår at Jyske Bank har lavet dokumentfalsk, og Sagens Bilag 1 er falsk. kan 

ikke komme som nogle overraskelse, det fremgår klart i klagen at Lundgrens skulle fremlægge dette 

 

 
At Jyske Bank og bankens advokater så ovenikøbet lyver / taler usandt, om at klager har optaget det 

underlæggende lån til swappen, og sener omlagt dette lån, skulle Lundgrens også fremlægge, igen 

svigter Lundgrens deres pligt om at fremme retfærdighed i samfundet. 
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Klager formoder at advokaterne Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen ved at skjule Bilag 

134- side 17. overfor klager, på den måde kan skjule at Jyske Bank laver dokumentfalsk, i og med en 

rente swap der er lavet 15-07-2008 Bilag 134. side 11 og 12. hvilket dato og aftale da også er 

fremlagt 10-09-2015. ved Bilag 134. side 7. er den af kundens godkendte se Bilag 134. som lukkes 30- 

12-2008 

 

 
Når Lund Elmer Sandager Bilag 134. side 7. skriver til retten ”altså i retsforhold” at klager har lavet en 

rente swap til et underlæggende lån i Nykredit, som både Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss- 

Nielsen er klar over ikke findes, uanset at Sagsøgte Jyske Banks ansatte påstår dette ved Bilag 134. 

side 16. 

 

 
Lund Elmer Sandager advokater fremlægger selv bevis herfor 05-11-2018. ved at fremlægge sagens 

Bilag Y. Se Bilag 230. side 187. 188. 190. og Sagens Bilag AG se Bilag 230 side 227. 228. 231 

 

 
Når Jyske Banks advokater som Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen overfor retten oplyste 

/ fremlægger at optaget underlæggende lån for en swap er omlagt, som det er fremlagt ved Sagens 

Bilag D. 

Efter klagers opfattelse, er at fremlægge falske oplysninger for retten ikke lovligt, uanset om formålet 

er at ville skuffe i retsforhold, og samtidig få en ubetinget vinding for sagsøgte, som bliver et 

formuetab for sagsøger. 

 

 
Klager føler sig udsat for bedrageri. ”svig” 

Og klager føler at Lund Elmer Sandager har optrådt på en måde der ikke er en advokat værdig ved at 

hjælpe Jyske Bank koncernen, at dække over de forhold klager i 4 år har kæmpet for at få fremlagt i 

retten, og som 4. maj 2020 blev fremlagt som Bilag 204, og 153. 

 
 
 
 

På samme måde føler klager at Lundgrens med Dan Terkildsen i spidsen har hjulpet Jyske bank mod 

sagsøger, ved at have tilbageholdt klagers påstande og beviser i at blive fremlagt. 
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Når Dan Terkildsen 13-08-2019. 

Siger der er bare nogle små fejl, og det er lige meget, så kan Dan Terkildsen ikke til sidesætte sin pligt 

som advokat i samfundet, at Dan Terkildsens elever ligefrem mener at Dan er en vorherre Bilag 93. 

punkt 68. der tydeligvis mener at det Dan Terkildsen udsætter klager for, er den måde eleverne hos 

Lundgren frem ad rettet skal behandle deres klienter, er ganske utrykt. 

Dan Terkildsen siger også at han ikke vil politianmelde Jyske Bank for bedrageri. 

Men Dan sagde jo også at banken sådan set ikke har lavet noget galt. 
 

 
Dan Terkildsen fik 30-01-2018. Bilag 2. 3. hvor klager skriver: 

Ønsker din hjælp i en sag om flere forhold af svig 

Hvilket klager gentagende har anmodet om at få fremlagt 

Med de påstande som er fremlagt retten 04-05-2020 Bilag 204. og 153. 

EFTER 605 dage 

Meddeler advokat Dan Terkildsen 

Så første gang ved Bilag 144. 27-09-2019. hvor Dan skriver at han ikke vil fremlægge 

klagers svig og falsk påstande, som Lundgrens er oplyst mindst 85. gange 

Og ved Bilag 146. 

Skriver at Lundgrens har handlet fuldstændig etisk 

Samt at klager er i et konspiratorisk univers hvor Dan Terkildsen ikke vil være med, så har klager en 

anden holdning, efter klager har lavet sin undersøgelse. 

Klager har hverken politiets eller advokatnævnets beføjelser, og møder stor modstand i sin 

undersøgelse af både Lundgrens men også af Jyske Bank. 

Klager mener ikke Dan Terkildsen har vist en optræden der ikke er værdig 

for en advokat, og at Dan Terkildsen har krænket klagers retssikkerhed 

 

Når Lund Elmer Sandager advokater skriver i retsforhold, at rente swap aftalen til det 

underliggende lån i Nykredit er lavet den 15-07-2008 men først sendt den 16-07-2008. var det netop 

det Lundgrens skulle fremlægge, at være usandt. 
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Klager anmoder advokatsamfundet til at se de bilag der vedhæftet, med 

henvisning til klagers påstande om at klager er udsat for svig og falsk. 

Hvilket klager klart og tydeligt og gentagende skriver Lundgrens skal fremlægge, Mette siger Bilag 91. 

punkt 42. at klager ikke har nogle beviser, men er det ikke en dommer der skal vurdere dette. 

 
 

Bilag 34. 11 siden samt Bilag 134. 18 sider. 

Bilag som efter klagers overbevisning, viser at der er tale om dokumentfalsk og svig 

”bedrageri” 

Hvilket Lund Elmer Sandager advokater i sagen og mindst ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss- 

Nielsen har tilbageholdt oplysninger om. 

Dette samtidig med at Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen har anvendt disse manulieret 

bilag overfor retten, uden at oplyse retten sandheden herom, så som rigtige datoer, og at der er tale 

om ugyldig fuldmagt som er misbrugt, fremgår også i det klagers nye advokat har fremlagt Bilag 204. 

 

 
Og når en bank lyver om lån der ikke findes, og manipulerer med aftalebilag over for deres kunder så 

er det en ting, men når bankers advokater og disses advokatvenner vælger lyver om det, svækker det 

tilliden til de danske advokater. 

Alvorligheden i at advokat Virksomheden Lund Elmer Sandager ved mindst, Philip Baruch og Kristian 

Ambjørn Buus-Nielsen i mod almindelig hæderlighed og imod god advokatskik, bestemmer hvilken 

bilag der er gavnlige for Jyske Bank at fremlægge. 

Når Lund Elmer Sandagers advokater på den måde, vælger at tilbageholde bilag, der har betydning for 

sagens udfald, og samtidig fremlægger manipulerede bilag, velvidne at der er rettet i de fremlagte 

dokumenter, også efter de er underskrevet, og i øvrigt var udløbet og kasseret af klager. 

 

 
Så mener klager det er ulovligt, det kan da umuligt være god advokat skik, at Lund Elmer Sandager 

advokater har fremlagt falske beviser, og tilbageholdt beviser der har indflydelse på sagens udfald. 

Og at Lundgrens tilbageholder klagers påstande overfor retten, samtids med at Lundgrens af Jyske 

Bank A/S har modtaget en million ordre, og vælger at påtage sig denne opgave, og samtidig svigte 

klagers sag mod Jyske Bank, ved enkelt an manipulere klagers påstande og ombytte Bilag 225. med 

Bilag 226. og dermed med sikkerhed fjerne klagers fremlagte påstande Bilag 62. 63. 64. må dette 

være sket for at dække over at Lundgrens nye sammenarbejdes partner udsætter klager for svig. 

1155



15  

 

Når advokat for Jyske bank Morten Ulrik Gade i 2015 nægtede at udlever klager kopi af de bilag 

banken lå inde med, som klager igennem flere år har forsøget at få udleveret, må det formodes at det 

var for at dækker over at klager blev udsat for svig. 

 

 
Når Advokaterne så tilbageholder sandheden overfor retten, hvilket kun kan være for at ville skuffe i 

retsforhold, mener klager ikke dette er en advokat værdig. 

 

 
Klager mener det er dokumentfalsk, at fjerne aftalebilag, at Jyske bank så 02-02-2016 Bilag 134. s 15. 

ved advokat Philip Baruch skriver at Jyske Bank bare har byttet om på nogle bilag, dette uden klagers 

viden, er efter klagers opfattelse af straffeloven stadig dokumentfalsk, i og med klager er ved at 

efterforske Jyske Bank, nu for bedrageri forventede at politiet ville hjælp, med at stoppe for klager en 

åbenbar forbrydelse. 

 

 
Klager bliver ved Bilag 198. 25-11-2016 oplyst, at det må klager realt selv klare i civilretten, 

problemet er bare at finde advokater som er hæderlige, for når Lundgrens lære deres elever at man 

skal vildlede sine klienter, og gerne må arbejde for modparten i en sag, uanset det er en anden sag på 

kontoret, så skal de bare holde mund om det. 

Hvis klager vidste at Lundgren indgik et million sammenarbejde med sagsøgte Jyske bank A/S, efter 

klager kontaktede Lundgrens, ville klager straks have bet Lundgrens trække sig, men Lundgrens må 

have haft en anden plan. 

 

 
Klager forsøger i perioden februar 2016 til december 2017 at får advokatfirmaet Rødstenen ved 

Thomas Schioldan Sørensen til at ændre klagers sag, og fremlægge hvad klager har fundet ud af, 

klager politi anmelder Jyske Bank for Bedrageri og Dokumentfalsk Bilag 169. 23-03-2016. Politiet 

mener ikke der er grund til efterforskning. Bilag 196. 27-05-2016. Rødstenen advokater orienteres 

løbende om de forhold af Bedrageri og Mandatsvig klager finder Bilag 177. 19-04-2016 at Jyske Bank 

tager Bilag 181. 31-05-2016. anmeldelse for bedrageri med sindsro. 

 

 
Og svare ikke på Bilag 90. 25-05-2016. at der er ikke optaget noget lån 4.328.000 kr. som ved advokat 

Philip Baruch skriver i Bilag 181. der er optaget et lån i 2009, men det er et bevidst forkert svar på 

spørgsmålet i klagers Bilag 90, og mange tilsvarende henvendelser besvares ikke, dette virker som 

bevidst vildledning. 
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Hvis bare Lund Elmer Sandager advokater bare ville holde op med at dække over Jyske Banks svig mod 

klager. 

Forhold mod Jyske Bank for svig, bedrageri, underslæb, hvis loven da er lige for alle, Bilag 170. 23-03- 

2016. og til politiet Bilag 171. 28-06-2016. 

Klager der har været over hos Rødstenen i Århus, hvor klager møder Rødstenen uforberedte og klager 

måtte i tidslinje henvise til et bilag af gangen, da Rødstenen advokerer sprang frem og til tilbage. 

For klager er sagen ret enkel, det handler om tidslinjen, har jyske ban fortaget de handlinger klager 

fremlægger, eller har Jyske Bank ikke fortaget de handlinger fremlægger? der er nogle som LYVER 

Rødstenen bekræftede på dette møde at der var tale om tvangssalg af en byggegrund, og dermed 

sket en nedbringelse af det påståede underliggende og omlagt lån i Nykredit, som var rentebyttet i 

Jyske Bank, med en swap klager påstår er falsk, hvilket da også er fremlagt i Bilag 204. 04-05-2020 og 

Bilag 153. 28-10-2019. men bare ikke af hverken af Rødstenen eller Lundgrens. Bilag 153. blev 

genfremlagt 04-05-2020. eftersom Lund Elmer Sandager ikke kunne forstå det klager selv måtte 

fremlægge for retten, i klagers afsluttende processkrift, efter Lundgrens advokater svigtede klager. 

Klager fremlagde også på mødet i Århus ved Rødstenen bevis for, at tvangssalget har indbragt et 

provenu, der er gået til nedbringelse af det lån i Nykredit som Jyske bank påstår er rentebyttet med 

Jyske bank, men uden at lade rente swappen følge det nedbragte lån. 

 

 
Klagers påstand er her at, også selv om Jyske Bank efterfølgende nægtede at modtage provenuet, og 

Nykredit var 3 et halvt år om at ville svare, og gik undtagelsesvis, med at modtaget provenuet, at 

Jyske Bank også fortsætter med at hæve rente at denne tvangs nedbringelse, er efter klagers 

opfattelse bedrageri, altså fremlægges her som svig, også selv om Dan Terkildsen og Lundgrens siger 

det er ligegyldigt. 

 

 
Der er derfor afgørende at klagers advokat fremlægger disse forhold, uanset det bare er svig. 

AT Rødstenen ikke ville fremlægge forhold om bedrageri og Lundgrens efterfølgende manipulerer 

med klientens påstande og laver lierings rod, kan kun have været for at skade klagers sag, dette 

tydeliggøres ved gennemgang af tidslinjen Bilag 231. i klagen over Lundgrens advokater. 

 

 
Et par dage efter mødet hos Rødstenen, skriver Rødstenen noget andet Bilag 182. 18-08-2016. nu er 

der ikke længer tale om tvang, klager der har haft kontakt til Rødstenen, får nu Bilag 183. 28-08-2016. 

skriver de Tvangs salg, dermed bliver det til bedrageri, da Jyske Bank efterfølgende salget, har taget 

renter af provenuet, hvilket Jyske Bank nægter at holde op med. DER ER IKKE TALE OM NOGLE FEJL. 
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Men de har glemt at swap aftalen Bilag 134. side 11. 15-07-2008. til tilbuddet som klager indgik 

lukkes Bilag 134. side 17. 30-12-2008, og Jyske Bank selv har lavet en falsk swap til tilbuddet, det er 

meget svært for rødstenen at forstå beviserne mod Jyske Bank for brug af svig. 

 

 
Jyske Bank Anders Dam, Morten Ulrik Gade og Lund Elmer Sandager advokater Philip Baruch ville jo 

ikke bevise at klager har lånt de påstået 4.328.000 kr. i Nykredit. 

Nykredit ville i øvrigt heller ikke fortælle klager det, Nykredit bliver stævnet og klager får så et møde, 

Bilag 37. og 173. 11-10-2016. er et referat, det ender dog med at Nykredit 18-10-2016. går med til at 

skrive der ikke findes et lån i på 4.328.000 kr. men klager ville jo have en underskrift. 

 

 
Efter som klager har søgt fri proces, ville det hjælpe på ansøgning, at kunne vise et dokument hvorpå 

Nykredit Bilag 215. 05-09-2017 har underskrevet, at klager ikke har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, mens 

klager stadig forsøger at få Jyske Bank til ikke at hæve renter af et lån der ikke findes Bilag 212. 21-06- 

2017, skriver at der er tale om falsk Bilag 213. 21-06-2017. 

 

 
Nykredit vil ikke underskrive at vi ikke har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, som bankens advokat siger, 

det kan jo være vi har lån de 4.328.000 kr. i Nykredit på en eller anden måde, så vi kan ikke bevise vi 

ikke har lånt de 4.380.000 kr. i Nykredit som, Jyske Bank påstår. Nykredit advokaten Mette Egholm 

Nielsen skriver at det ser ud som om lånet er lavet klart! enten har man lån eller ikke lånt. 

Klager må se til at Advokat Mette Egholm Nielsen også dækker over Jyske Bank, som Nykredit ejer en 

del af. Er de bagvedlæggende obligationer for lånet solgt, er lånet hjemtaget, ret enkelt at svare på 

Klager fik ikke fri proces Bilag. 199. 10-07-2017. og må selv kæmpe, klagers advokat svare ikke på 

klagers påstande, og rødstenen har heller ikke fremlagt at Klager er udsat for svig og falsk, klager 

forsøger selv at søge fri proces, men det hjælper ikke, Bilag 200. 28-08-2017. der er ingen hjælp at 

hente, klager vil jo gerne have fri proces og hjælp til advokat, og uden at Nykredit vil hjælpe med en 

underskrift er det svært, klager spørger igen Rødstenen Bilag 184. 05-09-2017 

 

 
Skriver til Rødstenen Bilag 214. 05-09-2017. at det er vigtigt Rødstenen får Nykredit til at underskrive 

en erklæring, at der ikke er lånt 4.328.000 kr. i Nykredit. det er jo ikke en vurdering om man har lånt 

eller ej. Bilag 217. 05-09-2017. 
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Klager skriver til Nykredits advokat 

Advokat Mette Egholm Nielsen, har sagt hun vil jo ikke leverer skyts imod Jyske Bank, mener på den 

måde at Nykredit advokaten, realt hjælper Jyske Bank med at dække over, at Jyske Bank laver Svig 

mod klager. 

 

 
Bilag 218. 05-09-2017 skriver til Rødstenen at Nykredit hele tiden svare uden om, Nykredit dækker 

over at Jyske Bank benytter usande oplysninger. 

Bilag 219. 03-10-2017. Thomas Schioldan Sørensen forslår et møde. Bilag 220. 09-10-2017. skriver 

igen til Rødstenen om vigtigheden, at alle forhold komme med, gør klart det ikke er om dårlig 

Rådgivning, men at sagen handler om svig / bedrageri ond tro henviser til mødet 15-08-2016. hvor 

klager også forklarede ved bilag, hvad klager ville have fremlagt for retten mod Jyske Bank. 

 

 
Der bliver afholdt et telefonmøde Bilag. 220.A 18-10-2017. samtalen er vedlagt i mp3. eftersom 

klager beskylder Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen 

for at lyve over for klager, Når Rødstenen advokater lyver om at det på dette møde, blev aftalt at 

hæve sagen mod Jysk Bank for svig og falsk, og eftersom Rødstenen med 2 advokater i mod klager 

påstår det er blev aftalt at hæve sagen Bilag 185. side 4. vedhæftet brev. 01-12-2017. som 

beklageligt blev borte for post Danmark, (hvis det overhoved blev sendt.). 

 

 
klager der ikke er advokat, men er jo oppe imod advokater, der helt bevidst lyver, hvem tror mon på 

klager, der er en lille håndværker der kæmper for den retfærdighed Lundgrens skulle hjælpe klager 

med at få, under henvisning til retsplejelovens § 126. svigtet i Lundgrens gør at klagers 

hovedforhandling 30-09-2019. blev om berammet mere herom i selve klagen. 

 

 
Klager ønsker at Jyske Bank holder op med at udsætte klager for svig, og ønsker at Jyske 

Banks ansvarlige, vil mødes med klager og gennemgå sagen mod Jyske Bank 

Dette fremgår af de delte breve, som er sendt til Bestyrelsen, koncernledelsen som CEO Anders 

Christian Dam. Jyske Banks advokater som Morten Ulrik Gade. Og Lund Elmer Sandager advokater ved 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen samt Philip Baruch, klager forventer der er tale om yderst kompetente 

mennesker i toppen af Jyske Banks koncern og i advokatfirmaet Lund Elmer Sandager 
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Klager ønsker kontakt og dialog med Jyske Bank, for at tale om dette her, men når hverken 

Rødstenen advokater eller Lundgrens advokater syntes at have interesse i at klager opnår 

retfærdighed, ved at disse 2 advokatvirksomheder, der ikke har fremlagt en eneste af klagers 

påstande, i en periode på 4 år. 

 

 
Hvordan Rødstenen overhoved kan foreslå at holde møde med Jyske Bank Bilag 221. 30-11-2017. Når 

rødstenen advokater ikke engang har fremlagt klagers sag og påstande, er det normalt for advokater? 

”klager ved ikke at Rødstenen ikke har fremlagt nogle af klagers påstande” 

 

 
Eftersom Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen Bilag. 14. 05-07-2018 benytter samme måde at 

arbejde på, altså holder møder uden at have fremlagt klagers påstande og beviser for deres påstande, 

Lundgrens Dan Terkildsen skriver Bilag 26. 15-10-2018. at han vil holde møde med Philip Baruch der 

er bestyrelsesmedlem i Jyske Bank, men skriver intet om klagers påstande, som Klager lige riser op i 

Bilag 27. 15-10-2018. 

 

 
Lundgrens Dan Terkildsen afholder dog møde med Philip Baruch, uden at have fremlagt klagers 

påstande, og fremlægger heller ikke efterfølgende klagers påstande, er dette sådanne danske 

advokater sørger for at deres klienter får retssikkerhed, med henvisning til de advokatetiske regler 

og retsplejelovens § 143, hvorfor klage over Lundgrens ansattes optræden indbringes for 

advokatrådet, da klager mener der er rimelig sandsynlighed for klagers retssikkerhed er blevet 

tilsidesat, til fordel for Lundgrens sammenarbejde med Jyske Bank. 

 

 
Vi vender tilbage til klagen over Lundgrens og advokater som Dan Terkildsen, og de øvrige 

advokater så som advokat Sebastian Lysholm Nilsen må have sagt til eleverne. SVAR IKKE KLAGER 

 

 
Efter at Rødstenen forslog Jyske Banks advokater Bilag 221. 03-11-2017. at mødes. Skriver Lund Elmer 

Sandager advokater det ønsker Jyske Bank ikke Bilag 222. 30-11-2017 med henvisning til domme i 

andre sager. 

Klager har gentagende og flere gange sagt, at klagers sag intet har med de andres sagers indhold at 

gøre, klager har intet lån, og rente swappen (Sagens Bilag 1. er i Klagers Bilag 1. og Bilag 134.) er falsk, 

derud over er klager udsat for flere forhold af svig, samt Jyske Bank og deres advokater har i retten 

fremlagt falske oplysninger, som klager siger er for at ville skuffe i retsforhold, dette får klager først 

fremlagt i Bilag 153. 28-10-2109 foreløbig processkrift 3. det klager selv må fremlægge i retten. 
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Efter som Jyske Bank ved Bilag 222. har afvist dialog, altså at den samlede Jyske Bank koncern ikke 

mener at Jyske Bank laver noget forkert, spørger klager Rødstenen Bilag 185. 04-12-2017. om der er 

noget nyt, klager henviser til at Lund Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch overtræder god 

advokatskik, ved at 

 

 
Philip Baruch lyver over for klagers advokater ”rødstenen” 

Philip Baruch har tilbageholdt oplysninger ”for at skade klagers sag” 

Philip Baruch har løjet i en igangværende retssag ”løjet i retsforhold” 

Klager forslog Rødstenen at de anmeldte Philip Baruch til advokat nævnet 

Klager er ikke oplyst om rødstene advokater ved Thomas Schioldan Sørensen har anmeldt Philip 

Baruch til advokat nævnet 

 

 
Hvis det ikke er sket, må det jo være Rødstenens vurdering at Jyske Bank advokater, gerne må 

fremlægge manipuleret og falske dokumenter / oplysninger overfor retten, som der er fremlagt for 

Thomas Schioldan Sørensen at Jyske Bank på den måde kan vinde retssagen, ved enkelt at ville skuffe 

i retsforhold. 

 

 
Når Rødstenen ved advokat Thomas Schioldan Sørensen, har været så forhippet, for at stoppet 

klagers sag mod Jyske Bank A/S, at advokaterne direkte lyver. 

Får det klager til at undre sig. Bilag 185. 186. 189. her oplyser Rødstenen at det 18-10-2017. ved Bilag 

220.A. Lydfil telefonmøde, er blevet aftalt at hæve sagen, og at det er drøftet at klagers påstande ikke 

skulle fremlægges, dette sadles usandt. 

Thomas Schioldan Sørensen siger gentagende, at sagen er dårlig, og selv om der laves svig er det 

forældet, også selv om Jyske bank selv uden om klager har lavet dokumenter, siger Thomas at det må 

Jyske Bank gerne, og så skal klager betale. 

 

 
Thomas Schioldan Sørensen siger også at selv om Jyske Bank har løjet overfor klager, at de har lånt 

4.328.000 og lagt det om, er det forældet, det skulle klager have opdaget. 
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Klager bliver også af Thomas Schioldan Sørensen oplyst at, selv om klager ikke har noget lån, skal 

klager alligevel betale renter på den renteswap Jyske bank har lavet, det skulle klager have opdaget 

selv om Jyske Bank har skjult det ikke findes. 

 

 
At Rødstenen siger et og Lundgrens siger noget andet, og ingen af dem fremfører klagers beviser for 

svig udført af jyske bank, virker meget mærkeligt. 

 

 
Klager har i forbindelse med gennemgang af sagen, og genhørt samtalen med Thomas hørt at Thomas 

Schioldan Sørensen, 18-10-2017 Optagelsen Bilag 220.A. siger. selv om Jyske bank har tvunget klager 

til at sælge grund og dermed nedbringer et lån som det sker slut 2015. og Jyske Bank efterfølgende 

hæver renter af afdraget, så er det også forældet. 

 

 
Alligevel har rødstenen ikke engang fremlagt det klager bad om, hvorfor Thomas Schioldan Sørensen 

har sørget for at klagers påstande om svig og falsk ikke er blevet fremlagt for retten. 

 

 
Om advokat samfundet finder at Thomas Schioldan Sørensen har handlet etisk rigtigt ved klager 

ikke, men klager ser en sammenhæng mellem Lundgrens og Rødstenens måde at føre sag på, 

hvilket er ikke af fremlægge klagers påstande. 

Så fremt advokat nævnet i denne klage over Lundgrens finder, at også Thomas Schioldan Sørensen 

har handler på en måde, der ikke er en advokat værdig, og har krænket klagers retssikkerhed, kan 

nævnet undersøge sagen uden at Rødstenen er blevet anmeldt af en klient. 

 

 
Rødstenen Thomas siger også 18-10-2017. 

At hvis klager skifter advokat, som så siger klager har en god sag, så arbejder han med ført pind, 

Modsat Dan Terkildsen der skrev september 2019. at klager havde er en god sag, ”bare vi ikke 

fremlægger Jyske Banks brug af svig og falsk.” 

 

 
Har der også været aftaler imellem Rødsten og Jyske Bank omkring et sammenarbejde? som det 

blev opdaget imellem Jyske Bank og Lundgrens, klager ved at både Jyske Bank A/S og klagers advokat 

Lundgrens ved Dan Terkildsen, ikke selv har ønsket at oplyse klager om dette sammenarbejde, som 

klager først opdager 21-09-2019. Bilag 12. 
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Med henvisning til breve / mails som ikke her er fremlagt i klagen over Lundgrens 
 

 
Henledes opmærksomheden, på at Thomas Schioldan Sørensen der skrev til Lund Elmer Sandager 10- 

10-2016. for at hører om Jyske bank ville tale med sagsøger. 

 

 
Advokat Philip Baruch svarer 02-11-2016.at Jyske bank vil gerne medvirke til dialog, og skriver. Det er 

dog nødvendigt at begge parter er indstillet på at rykke sig i forhold til de påstande, der er nedlagt, i 

den verserende sag. 
 

 

Eftersom klagers påstande hverken af Thomas Schioldan Sørensen er fremlagt eller nedlagt i sagen, 

under henvisning til de mange gange klager har skrevet til Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen, og 

andre i advokatvirksomheden, om hvilket påstande Rødstenen skulle fremlægge altså klagers sag. 

Som det skrevet Bilag 175. 12-02-2016. Bilag 176. 14-02-2016. Bilag 177. 19-04-2016. 

Rødstenens advokater ved udmærkede selv, at rødstenen ikke har fremlagt klagers påstande, og 

klager er naturligvis ikke indstillet på at rykke sig, i sadles hed når klagers påstande slet ikke er blevet 

fremlagt. 

 

 
Alligevel forsøgte rødstenens advokat, at få klager med til et møde med Jyske Banks advokat Philip 

Baruch, og dette u agtede, at Philip Baruch 02-11-2016. skrev at begge parter skulle være villige til at 

rykke sig, i for hold til de påstande i stævning. Bilag 1. som ikke indeholder nogle af klagers påstande. 

 

 
Thomas Schioldan Sørensen vidste på dette tidspunkt at Rødstenen ikke har fremlagt klagers 

påstande. ”og heller ikke efterfølgende fremlægger klagers påstande.” 

Derfor virker det ret underligt at Thomas Schioldan Sørensen, forsøger at få klager til at skulle bruge 

penge til en advokat, for at mødes med Philip Baruch, som Dan vagte at holde møde med Philip 

Baruch uden at have fremlagt klagers sag, over for sagsøgtes advokat og bestyrelsesmedlem. 

 

 
Husker at Thomas efter klagers afvisning til at mødes skrev. 

Lad os da høre hvad de har at tilbyde, ”ca sådan skrev Thomas.” 
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Klager henviste til teksten i brevet af 02-11-2016. 

Brevet er ikke vedlagt i klagen over Lundgrens, men klager har intet at skjule, og udlever gerne bilag, 

der nævnes men ikke er fremlagt. 

 

 
02-22-2016. Hvor Klager menter at Jyske bank planlagde, at lokke klager til et møde, hvor bankens 

agenda var, at tilbyde klager at tilbage betale det hævet beløb for den falske swap. Sagens Bilag 1. ses 

i stævning klagens Bilag 1. dette siger klager også til telefonmødet Bilag 220.A 18-10-2017. 

 

 
Klage indså at banken, som pression for at tilbagebetale, ville have klaget til at lave en swap til det 

andet lån klager optog 03-07-2009, hvilket Rødstenen advokater må have kunne regne ud, nu ved vi 

jo hvordan Jyske Bank arbejder. 

Thomas må have vidst at han ikke ville fremlægge klientens påstande, og alligevel forsøgte Thomas 

Schioldan Sørensen at overtale klager til et sådant møde, uden at have planer om at ville fremlægge 

klagers påstande mod Jyske Bank for brug af svig, falsk, udnyttelse, vildledning. 

 

 
Her henledes det til retsplejelovens § 126, det er muligt for advokat rådet at inddrage Rødsenen 

under klagen, eftersom det er under 3 år siden, og først nu kan klager se et mønster, og eftersom 

Thomas Schioldan Sørensen og Dan Terkildsen har haft samtaler om klagers påstande, og ingen af 

disse advokater har fremlagt klagers påstande, virker det som om både Rødstenen og Lundgrens 

advokater har haft en skjult dagsorden, hvilket har noget at gøre med Retsplejeloven at gøre 

”En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit 

hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv 

tilsiger” 
 

Eller de advokatoriske regler. 

”1. Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave 

er at fremme retfærdighed og modvirke uret. Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder 

og friheder samt være klientens rådgiver.” 

 

 
Klager opdager 4 december, tilfældet ved Bilag 185. og spørger Rødstenen om der er nyt, Rødstenen 

svare at de har sendt et brev med posten, med dato 1 december (der kom dog aldrig noget brev frem) 

i brevet Bilag 185. side 4. stod der at det den 18-10-2017. var aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank 

A/S hvis Jyske Bank ikke ønskede at forlige sagen, som det ses i Bilag 222. Efter som Rødstenen jo 

lyver er optagelsen fra 18-10-2017. vedlagt som Bilag 220.A. 

1164



24  

 
 

Nu er klager klar over at Rødstenen advokater lyver, og vildleder kraftigt også telefonisk. 
 

 
Spørgsmålet er så om Rødstenen har fremlagt. klagers påstande og beviser, som det er 

gentaget mange gange, blandt andet ved Bilag 175. 176. 177. for at nævne bare et par stykker. 

 

 
Derfor skriver klager til Rødstenen Bilag 186. 5. 7. 8. 9. december. Hvor klager beder Rødstenen 

skrive, at det som rødstenen påstår se også Bilag 188. 05-12-2017. om at hæve sagen mod Jyske Bank 

er usandt, dette ønsker klager at Rødstenen indrømmer, samt at rødstenen oplyser om klagers sags 

påstande er fremlagt for Jyske Bank. Rødstenen vil kun svare Bilag 186. 08-12-2017. at rødstenen ikke 

vil hæve sagen såfremt du ikke er enig. 

 

 
Altså Rødstenen vil ikke indrømme at advokaterne usandt over for deres klient, har påstået at 

klager skulle have aftalt at Thomas og Rasmus fra Rødstenen skulle hæve sagen mod Jyske Bank 

Men om Rødstenen har fremlagt klagers påstande mod jyske bank, ønsker Rødstenen advokater 

heller ikke at oplyse deres klient. 

Klager ved ikke hvad der skal til for at få deres advokat til at svare klager, og absurd må klager ved 

Bilag 186. 12-12-2017. rette henvendelse til en anden advokat, Peter Sørensen for at denne advokat, 

må skrive til klagers advokat Rødstenen advokater, og spørger om Rødstenen advokater har fremlagt 

klagers påstande overfor Jyske Bank, dette sker ved mail Bilag 187. 12-12-2017. 

 

 
Det lyder ikke sandt, men bilagene lyver ikke, dette er hvad klager er oppe imod, og det mener 

Lundgrens Partner bare er konspirationsteorier, men det er altså det klager er oppe imod. 

 

 
Rødstenen advokater Rasmus svare for Thomas nu klagers anden advokat Peter Sørensen, ved Bilag 

189. 12-12-2017. at Rødstenen ikke har fremlagt klagers påstande. 

Rødstenen ved Rasmus Lindhard påstår der er aftalt med klager ikke at fremlægge klagers påstande 

under et møde tilbage i 2016. og at det blev aftalt på et telefonmøde 18-10-2017 Bilag 220.A. hvilket 

er ign usandt, derfor deles kopi af samtalen. 
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Klager opfordrer dem som ikke stoler på at klager kæmper imod advokater der lyver og modarbejder 

klages sag i at blive fremlagt, om at lytte til samtalen fra dette møde 18-10-2017. Bilag 220.A det er 

en times optagelse, og der er ikke klippet i optagelsen. 

 

 
Klager har aldrig aftalt med Rødstenen, at klager ikke ønsker deres påstande fremlagt, som 

Rødstenen i Bilag 189. 12-12-2017. påstår over for klagers anden advokat, hør optagelsen Bilag 

220.A hvis nævnet betvivler, at klager tidligere advokater direkte skrev noget usandt. 
 

 
Klager har heller ikke aftalt med Rødstenen om at hæve sagen mod Jyske Bank, som Rødstenen 

advokater påstår er telefonisk aftalt 18-10-2016 optagelse Bilag 220.A. 

 

 
Dermed lyver rødstenen også over for advokat Peter Sørensen, der bistod klager i at få Rødstenen 

til at svare om, rødstenen har fremlagt klagers påstande over for Jyske Bank 

Når Rødstenen overfor klagers anden advokat Peter Sørensen, i Bilag 189. fastholder at advokat 

Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen, med klager har aftalt ikke at fremlægge 

klagers påstande, så lyver disse Rødstenen advokater, for klienten og deres advokat kolega. 

 

 
Klager holder møde med advokat Peter Sørensen om Rødstenen da klager ønsker at fyrer Rødstenen 

for at lyve og modarbejde klagers sag, og at rødstenen altså ikke kan stoles på. 

 

 
Rødstenen advokater skulle fyres, hvilket Rødstenen selv kommer klager i forkøb med, og meddeler 

Bilag 190. 15-12-2017. at de vil trække sig, og Rødstenen skriver klager har en dårlig sag. 
 

 
Klager giver Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen kritik ved Bilag 223. 

20-12-2017. hvor klager opridser sagen som, Rødstene skulle fremlægge. 
 
 
 
 

Rødstenen bliver opdateret om sagen Bilag 192. 20-01-2018. hvor Thomas Schioldan Sørensen 

oplyses at klager leder efter en advokat, gennemgår lidt påstande, nævner ledelsen og advokat 

Morten Ulrik Gade for at svare direkte forkert. 
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Klager beder Thomas Schioldan Sørensen i Bilag 192. om igen at indberette Lund Elmer Sandager ved 

navne Philip Baruch og advokat Morten Ulrik Gade som før anmodet, om at disse advokater, har 

fremlagt usande oplysninger for at skuffe i retsforhold, hvilket tidligere er skrevet. 

 

 
Klager skriver desuden i brevet 20 januar til advokat Thomas Schioldan Sørensen at klager er 

kommer 21 måneder bagud, og skal nu sætte en ny advokat ind i sagen på ny, at jyske bank via 

deres advokater har løjet og fjernet bilag for at skuffe i retsforhold. 

Og næver forhold som fuldmagts misbrug, ond tro 
 

 
At klager over Lundgrens også fremlægger sagsmaterialer fra Rødstenen, der måske ikke syntes at 

vedrører Lundgrens, hertil påstås det at have relevans for klagen, og skal understøtte klagers kamp 

gennem 4 år. bare for at få fremlagt deres påstande, for brug af svig og falsk i BYRETTEN 

 

 
Dette er et faktum, at Lundgrens og Rødstenen flere gange har talt sammen, dette oplyste Dan 

Terkildsen personligt alleræde 5. februar 2018. Hvor Dan Terkildsen også fortæller at Dan har talt 

med Thomas fra Rødstenen advokater. 

 

 
Hopper lige lidt tilbage i tid. 

Skrev til Rødstenen Bilag 216. 05-09-2017. at det er vigtigt at få Nykredit til at underskrive og at 

Rødstenen skal holder fokus på sagens fakta deriblandt bedrageri, og advokat Philip Baruch har brugt 

dette falske lån for at ville skuffe i retsforhold. 

Dette ignorerede Rødstenen. 
 

 
Klager føler at Rødstenen bevist forsøgte at manipulerer klager til at stole på hvad Thomas Schioldan 

Sørensen siger, klager der ikke kan få Rødstenes advokater til at svare på klagers påstande, retter 

henvendelse til adv. Søren Nav igen, og viser det som Thomas Schioldan Sørensen hverken vil 

bekræfte eller afkræfte, det er altså undervejs at klager nok står med en advokat der modarbejder 

deres retssikkerhed, ved ikke at fremlægge klagers påstande. 

Klager har holdt møde med advokat Søren Nav, her siger klager han nok ikke kan stole på Rødstenen 

advokater, Søren Nav hjælper klager og ser på de nye beviser mod Jyske Bank, og siger at hvis disse 

bilag er ægte, så ser det helt kriminelt ud, klager ved, nu at de ikke kan stole på Rødstenen, og det er 

derfor klager beslutter at optage samtaler med Rødstenen. 
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Det er derfor Bilag 220.A. fra 18-10-2017. blev gemt, for at kunne dokumentere at Rødstenen ved 

Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen Lyver, eller lad os sige Rødstene er uærlige. 

Klager har før oplevet, at Nykredit ansatte sagde et i telefonen og bagefter benægtede. 

 

Det samme kommer til at gøre sig gældende ved Lundgrens advokater, her fremgår det også tydeligt 

at de ansatte i Lundgrens har svære ved at lyve telefonisk, end når de manipulerende skriver noget 

andet end det klager har fremlagt, her har klager fremlagt optagelserne som Bilag 87.A / 91.A / 92.A 

/ 93.A & 93.B. disse optagelser er vigtige for at få bevis for at Lundgrens har fortsat hvor Rødstenen 

slap. 
 

 

Hvad Rødstenen og Lundgren har talt om, det har Dan Terkildsen ikke oplyst klager noget om. 

Klager har heller ikke bet Lundgrens om at rette kontakt til Rødstenen, og hvis Lundgrens ville have 

spurt klager om Lundgrens måtte rette henvendelse til Rødstenen, der har skadet klientens sag ved 

ikke at fremlægge klientens påstande, så ville Lundgrens have fået et NEJ. 

 

 
Ingen kender sagen bedre end klager, der har været udsat for Jyske banks svig forretninger side 

2008/2009 og frem til nu 2020. Vi taler om 11 års svig, hvilket Jyske banks topledelse siden maj 

2016. har haft mulighed for at stoppe. 

 

 
Jyske Banks bestyrelse og CEO Anders Christian Dam kan ikke se Jyske bank handler mod almenlig 

redelig bankforretning. 

 

 
Hvorfor der er vigtigt at klagers påstande med beviser fremlægges domstolen, som Bilag 62 og 63. 

 

 
Lundgrens har fået materialet mod Jyske Bank, med beviser for svig og falsk, hvorfor Dan Terkildsen er 

sat ind i klagers sag, og som ny advokat der starter forfra. 

Lundgrens har ikke informeret klager om, hvor meget Lundgrens har talt med Rødstenen, men 

Lundgrens skulle have talt med klager da det er klagers sag Lundgrens skulle fører. 
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Bilag 156. side 2. Det kan ikke kontrolleres på tidsforbrug hvad Lundgren har brugt af tid, på at 

modtage de fremsendte materialer, da Lundgrens ikke har besvaret klagers indsigelser og 

henvendelser omkring kontrol af tidsforbrug og pris. 

 

 
Klager der har ansat en ny advokat efter Lundgrens. 

Klager ønskede helle ikke denne gang at tidligere advokater fra Lundgrens skulle have muligere for at 

forvirre klageres nye advokat, som har formået at forstå klager, og fremlægge klagers sag, Bilag 204. 

med Bilag 153. og et par ekstra bilag som Bilag 12. uden at lade sig påvirke af Lundgrens og Advokat 

Dan Terkildsen 

Hvordan Rødstenen advokater og Lundgrens advokater, kan syntes de er dygtige, og hæderlige forstår 

klager ikke. 

 

 
Derfor kan klagen over Lundgrens fremkomme alvorlig, hvilket den jo også er, da det handler om 

retssikkerheden, og om Lundgrens mulige modtagelse af bestikkelse, skjult som returkommission 

Bilag 12. for at arbejde for Jyske bank, mod ikke at fremlægge nogle af klagers påstande, som 

påstande om brug af svig og falsk mod klager. 

 

 
Klager kan ikke finde andre forklaringer, og anmoder advokatrådet undersøge klagers påstande mod 

Lundgrens, som 27 september skriver at klager er i et konspiratorisk univers Bilag 146. Klager har 

ikke samme muligheder som politiet for at efterforske om Jyske Bank realt har betalt Lundgren for 

ikke at fremlægge klagers sag og påstande, hvorfor klager må arbejde med de få oplysninger klager 

har kunne skaffe, tidslinjen dokumentere fakta. 

Efter som Lundgrens ikke ville oplyse klager, noget om Lundgrens job for Jyske Bank koncernen, eller 

om det har påvirket, at klagers påstande ikke er blevet fremlagt i perioden hvor Lundgrens var klagers 

advokat, er i høj grad et problem for tilliden til Lundgrens advokater. 

 

 
At Dan Terkildsen ønskede at tale med klagers nye advokat, hvilket Dan Terkildsen skriver Bilag 144. 

146. 27-09-2019. Bilag 151. 23-10-2019. kunne næppe gavne klagerens svigsag mod Jyske bank. 
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Klagen handler også om den generelle retssikkerhed 
 

 
For hvis store advokat huse som Rødstenen og Lundgrens manipulerer med deres kliententers 

påstande, har klager real ikke haft en advokat i perioden februar 2016 til september 2019 Klager har 

været retsløs frem til klager finder Claes Balle, der har hjulpet klager med at få klagers sag fremlagt, 

som Bilag 204. og genfremlagt Bilag 153. 

 
 
 

Klagen her viser, at der tydeligvis er problemer med at kunne stole på en del af de danske 

advokater, hvilket er skadeligt for både samfundets virksomheder, og private. 

 

 
DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2018) 

1. Advokatens stilling i samfundet 

Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. 

Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret. 
 

 
2. Retsplejelovens regler om god advokatskik 

2.1 Advokaten skal i medfør af rpl. § 126, stk. 1, udvise en adfærd, der stemmer med god 

advokatskik. En advokat må i medfør af rpl. § 126, stk. 4, heller ikke uden for sin 

advokatvirksomhed, i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art, udvise en adfærd, 

der er uværdig for en advokat. 

 

 

Klager mener ikke at Lundgrens advokater lever op til god advokat skik 
 
 

Vi valgte i 2017/2018 ikke at indbringe Thomas Schioldan Sørensen for advokatsamfundet. Men 

forventede til gængæld at Thomas Schioldan Sørensen fortog indberetning af Jyske bank advokater, 

deriblandt Morten Ulrik Gade og Philip Baruch, blandt for at fremlægge usande oplysninger i 

retsforhold, hvilket klager ikke tror til lovligt. 
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Så når klager bliver anbefalet Lundgrens, tror klager på at nu har klager en ærlig advokat. 

Dan Terkildsen ved at klager ikke kunne stole på Rødstenen, alligevel vælger Dan at fortsætte med at 

ikke fremlægge klagers påstande, som netop var grunden til at klager skiftede advokat. 

Dan Terkildsen ved Rødstenen ikke har fremlagt nogle af klagers påstande. 
 

 
Alligevel ser det ud til at Lundgrens ansatte livligt har korresponderet med Rødstenen om klagers sag, 

i så fald er det underligt at Lundgrens ikke har forstår hvor alvorlig klagers sag er, siden Dan sætter 2 

elever til at lave uorden i klagers påstande, og er medvirke til at lave litrerings rod. 

 

 
Selve bevisførelsen mod Lundgren advokat partner selskab og Partner Dan Terkildsen 

 

 
Klager skriver Bilag 2. 30-01-2018 første gang til Dan Terkildsen, som siden har været fuldt ud bevidst, 

om at sagen som Dan Terkildsen skulle fører mod Jyske Bank A/S handlede om svig forretninger, og at 

bestyrelse skulle kunne gøres ansvarlig, for den fortsatte besvigelse af klageren. 

 

 
Denne opgave fik Lundgrens, og det skulle være en smal sag for de mange advokater i Lundgrens, at 

fremlægge klientens påstande og beviser mod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk, at Dan 

Terkildsen vælger at sætte elever fra Lundgrens bistået af andre advokater fra Lundgrens til at 

fremlægge klientens svig påstand mod Jyske Bank A/S friholder ikke Dan Terkildsen for sit personlige 

ansvar, ved at Lundgrens har manipuleret med klagers påstande. 

Påstande som Lundgrens ansatte bland andet ved Dan Terkildsen har undladt at fremlægge, men i 

stedet beviste og uhæderligt har Dan Terkildsen ændret klagers påstande til ikke at handle om svig, 

svigagtighed og falsk, men kun til at handle om dårlig rådgivning. 

 

 
Dan Terkildsen, ved at klientens tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen har svigtet klager. 

Dan Terkildsen ved at politiet har nægtet at efterforske Jyske Bank for brug af svig og falsk ”bedrageri 

og dokumentfalsk” Dan har fået mapperne af Rødstenen advokater, udover det klager har afleveret. 

Dan Terkildsen og andre fra Lundgrens advokater, har talt med Rødstenen advokater, og derfra fået 

klientens mapper med mails, politianmeldelse mod Jyske Bank for bedrageri, dette og hvad klager 

fremlægger i klagen over Lundgrens, og bør give et helhedsindtryk af det svigt Lundgrens advokater 

har udsat klager for. 
 

 

Side  30
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Side 36. 
 

1. Det klages over at advokaterne og eleverne hos Lundgrens ikkekunne læse og forstå hvad 

klager skriver og ikke mindst siger, siden klager 85 gange frem til 2. september 2019. og har 

skrevet at svig og falsk skal fremlægges, (klager tæller det sammen) uden at Lundgrens 

advokater, som Dan Terkildsen har svaret eller kommenteret klagers påstande. 

Klager spørger om eleverne har modtaget instrukser fra nogle i Lundgrens, om IKKE at 
”udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt” 

 

Om de fuldmægtige i Lundgrens har arbejdet efter instruks fra Partnerne i Lundgrens, som at 

modarbejde deres klients sag blev fremlagt for domstolen, dette kan kun politiet eller advokatnævnet 

får svar på, da Lundgrens ansatte konsekvent ikke har svaret klager. 

I så fald eleverne i Lundgrens advokater, af deres partnere er blevet instrueret i at skulle modarbejde 

klager, og derfor ikke har udfører sit hverv grundigt og samvittighedsfulgt bør dette have en 

konsekvens, idet at eleverne der under deres uddannelse lærer hvad klager mener er direkte 

modstridende med retsplejelovens § 126. 
 
 

 

 

2. Der klages over at Lundgrens i modstrid med klientens påstande, selv fremlagt hvad 

Lundgrens SELV ønskede at fremlægge, selv om det var i direkte modstrid med det klienten 

skrev 85. gange. og det skete imod klientens ønsker uden klientens godkendelse, Lundgrens 

har været i Ond Tro når Lundgrens ikke efter at 85 gange har fået instruks om at fremlægge 

brug af svig og falsk. 

Klager har over for Lundgrens klart og tydeligt fremlagt klagers påstande, og hvilket beviser klager 

ville have fremlagt, samt hvilket vidner der skulle indkaldes, hvilket Lundgrens er gået direkte imod, 

dette fremkommer meget tydeligt i tidslinjen. 

Og efterfølgende har Lundgrens handlet imod instruks. Og uden at dele med klager hvad Lundgrens 

har fortaget sig, efter som Lundgren også har tilbageholdt flere oplysninger over for klager, både 

breve fra retten, svarskrifter fra sagsøgte, og svarskrifter fra Lundgrens selv. 

Lundgrens har dermed i direkte modstrid med klagers instruks, valgt at fremlægger retten svarskrifter, 

der hverken har medtaget klagers påstande, eller forklaring på klagers bilag, samtidig har Lundgrens 

ikke givet klienten lov til at godkende, det Lundgrens selv, altså uden klientens samtykke har fremlagt 

for retten, dette fremkommer ligeledes også meget tydeligt i tidslinjen. 

Bilag 87. punkt 16. så bytter Lundgrens Bilag 225. ud med Bilag 226. siger så Bilag 93. Punkt 86. vi 

sender ikke noget afsted uden du er enig, får instruks ved Bilag 114. 115. 118. og sender så Bilag 

134. uden at medtaget klagers påstande som efterfølgende er fremlagt Bilag 153. 204. 
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4. Der klages over Lundgrens. Advokatnævnet opfordres til at få Lundgrens til at forklare, 

hvorfor de af Lundgrens fremlagte svarskrifter Bilag 22. 47. 134. ikke indeholder nogle af 

klagers påstande / sag Bilag 204. & 153. 

 

Klager har måtte finde en hæderlig advokat til at fremlægge klagers påstande, som det er sket ved 

Bilag 204. den 04-05-2020 og vedlagt klagers egen fremlagt Bilag 153. fra den 28-10-2019. 

Advokatnævnet anmodes om at sammenholde Lundgrens egen sag imod Jyske Bank A/S og se om 

Lundgrens har medtaget noget af klagers påstande / sag imod Jyske Bank A/S 

Og lade sagen undersøge, om der er sket en eller anden form for betaling mellem Jyske Bank A/S og 

Lundgrens advokater som Bilag 12. indikere, og for at optræde uredeligt over for deres klient. 
 
 

 
 
 

 

5. Der klages over at Lundgrens ikke besvare en klage over Lundgrens, og hvorfor Lundgrens 

ikke har besvaret opsigelsen over Lundgrens 24-09-2019. I særdeleshed når klager beskylder 

Lundgrens for noget så alvorligt som at have modtaget returkommission, for ikke at 

fremlægge klagers påstande for retten, Lundgrens vælger at følge klager på Banknyt Bilag 

208. uden at kommenter klagers mistanke om at der er forgået betaling, for at ignorer 85 

henvendelser. 

Klager som ikke kunne få noget Dan Terkildsen til at svare på om Lundgrens arbejde for Jyske 

Bank, måtte selv finde ud af det, og på trods af Bilag 12. og derefter fyring af Lundgrens ved 

Bilag 142. 143. 24 september 2019. 

 

 
Der klages over Lundgrens Partnerselskab, sammen over de medvirkende der har hjulpet Lundgrens 

med ikke at efterleve retsplejelovens § 126. og de af advokat samfundets retningslinjer for god 

advokatskik. 
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6. Der klages over Lundgrens afregning for deres arbejde. ”eller mangel på samme” dette har 

Lundgrens ikke svaret på, der er skrevet taxa regning på fra en anden klients sag, og 

overfaktureret. 
 

Ligesom der er anmodet om et time/pris regnskab, for der af Lundgrens for klagers udførte 

opgaver, til at kunne kontrollere hvad Lundgrens realt har lavet. 

 

Der klages over Lundgrens afregning, for dels at have overfaktureret, og at have opkrævet 232.000 kr. 

for ikke at fremlægge klagers sag for retten. 

 

 
For af have lavet et bilagsrod, hvilket sagsøger har forsøgt at rydde op i, oplyst første gang 3. januar 

2019. Bilag 50. se også Bilag 62 & 63. fremgår meget klart i tidslinjen. 

For ikke at have orden i bogholderi, og ikke at svare klager, der gør indsigelse og ønsker forklaring. 

For at sende påkrav for faktura beløb, Lundgrens end ikke har rykket for, og som klager derfor ikke 

var bekendt med, påkrav Bilag 205. se faktura og rykker Bilag 156. 157. 158. 161. 163. 164. 165. 166. 

167. 
 

 
Lundgrens sender påkrav 1. uden at svare på indsigelse, 2. uden at have rykket for alle beløb i 

påkrav, 3. uden at have at have sendt en udførlig regning med time/minut pris på opgaver. 

Klager har skrevet eks Bilag 143. 159. 160. 162. 168. 206. 203. 203. ingen af disse mails er besvaret. 

Lundgren har ikke krav på betaling, eller i hvert højst et beløb er der svare til det efter aftale udførte 

arbejde, minus det antal timer klager har måtte bruge på at rydde op efter Lundgrens bilags rod, og 

arbejde for at få Lundgrens til at fremlægge klagers påstande. Bilag 22. 47. 134. er ikke aftalt, eller 

godkendt af klager. 

 

 
Og klagers tid på at der skulle sættes en ny advokat på sagen. 

Klager føler at Lundgrens ved deres optræden, forsøger at hjælpe sagsøgte Jyske Bank A/S med at 

udhule klagers økonomi, dels ved at have trukket sagen unødigt, mens klager fortsat udsættes for 

besvigelser i Jyske Bank A/S, 

Og ved ikke at have fremlagt klagers påstande for domstolen, i håb om at klager løber tør for penge 

og således ikke har penge til at advokat, til at få fremlagt klagers sag for retten, og få stoppet bankens 

fortsatte svigforretninger imod klager. 
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Og at Lundgrens har optrådt uredeligt, ved ikke at fremlægge klagers sag for retten, samtidig 

med at Lundgrens har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank i en handel til 600.000.000 kr. Bilag 12. 

 

Som klager hele tiden har sagt, det handler om beviser, og dem har Lundgrens arbejdet for ikke blev 

fremlagt retten 

Samtidig med at Lundgrens Partner Dan Terkildsen planlagde en hovedforhandling 30/9 og 1/10- 2019 

uden at have fremlagt klagers beviser som fremlagt i klagens Bilag 40. 106. 109. 115. 
 
 
 
 

 

 

7. Der klages over at Lundgrens er inhabile, og har optrådt illoyalt overfor klienten. 

 

 
 

Har Lundgrens ikke krav på noget honorar, og skal tilbagebetale det af klagers overførte 100.000 kr. 

med tillæg af renter, punkter forklares alle i forbindelse med bilags gennemgang, frem til sidste side, 

der tages forbehold for erstatning, som følge af klagers enorme arbejde for at få klagers sag fremlagt. 
 
 

 
 
 

 

8. 
 

 
Fremlægger retten / domstolen, processkrifter der er i direkte modstrid med klagers 

instrukser 
 

A. Bilag 114. i må ikke fremlægge retten noget uden vi har godt kendt det. 

B. Bilag 118.intet må sendes til retten uden vi først har set at alle vores påstande er 

medtaget. 

C. Bilag 115. vores sag skal fremlægges efter vores påstande. (er skrevet 84 gange.) 

Intet må fremlægges uden vi først har godkendt det. 

D. Bilag 130. Klager vil være sikker på deres 9 vidner bliver indkaldt, og der ikke er 

misforståelser. 

Der klages over at Lundgrens telefonisk har sagt et, og gjort noget andet som var i direkte 

modstrid med klagers instrukser, som det konstateres eks ved Bilag 92. 93. 114. 115. 118. 
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Det er klagers opfattelse, at Jyske Bank A/S reelt har betalt Lundgrens for ikke at fremlægge 

klientens sag, som klienten har fremlagt den, at det med klagers øjne ser ud af være brugt 

 

Og i strid med klagers instrukser, at intet må sendes til retten uden klagers godkendelse, 

dette skriver klager, meget klart i bare disse Bilag 114. 115. 118. 130 Handler Lundgrens 

advokater / ansatte og imod klientens instrukser. 
 

Dan Terkildsen. Sebastian Lysholm Nielsen, Emil Hald Windstrøm, Pernille Hellesøe, Jens 

Grunnet-Nielsson, Mette Marie Nielsen. 
 

Og hvem mere som advokat og partner Dan Terkildsen har instrueret i at modsætte sig 

klientens instrukser, og handle imod klientens ønsker / instrukser. 

 
For igen 2. september 2019. at fremlægge en sag for retten, der ikke indeholder nogle af 

klagers påstande, og som Lundgrens fremlægger uden godkendelse, og som Lundgrens heller 

ikke, efterfølgende vil dele med klienten, på trods af at Lundgrens klient 5. september 2019. kl. 

15.14 i en mail til Partner Dan Terkilsen. netop beder Lundgrens partner om at sende klienten 

en kopi af det Lundgrens 2. september har fremlagt retten, 

 
Dette processkrift 2. af 2. september 2019. som Lundgrens hvis indehold der er i direkte 

modstrid med klientens påstande, har Lundgrens imod klagers ønske om at få en kopi af, 

heller ikke efterlevet. 

 
Dette og at klager efterfølgende opdager, at Lundgrens har skjult deres sammenarbejde 

mellem Lundgrens og sagsøgte Jyske Bank Bilag 12. og at Dan Terkildsen ikke ville svare 

klienten, der spørger om Lundgrens har noget sammenarbejde med Jyske Bank Bilag 140. 141. 

før efter klienten selv har fundet bevis ved Bilag 12. for at, det er sandsynligt at dette sammen 

arbejde mellem Lundgrens og Jyske Bank A/S er grunden til at Lundgrens har handlet i mod 

klientens instrukser. 

 
Ellers giver det ikke mening, når en klient i Lundgrens skriver 84 gange i perioden 30. januar 

2018 til 1. september 2019. og dermed 84 gange har givet instruks om at fremlægge klagers 

påstande om at Jyske Bank har begået Svig, og har lavet Falsk, og dette er under henvisning til 

aftaleloven om ugyldighed, Lundgrens har løbende fulgt sagen på Banknyt.dk 
 

Når Lundgrens 85 gange har fået instruks om at fremlægge Jyske Banks brug af svig og Falsk, 

ikke har svaret klienten, men i stedet indledt et sammen arbejde med Jyske Bank, og 

efterfølgende har modarbejde klientens sag, og sørget for klientens påstande ikke blev 

fremlagt. 
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bestikkelse, og at dette er sket i form af returkommission, hvilket skyldes måden at 

Lundgrens har modarbejdet deres klient på. 

 
Hold dette op mod hvad Lundgrens udfører, og gør stik imod klagers instrukser og ønsker, og 

at Lundgrens samtidig holder det hemmeligt for klager, hvad Lundgrens fremlægger 02-09- 

2019. Bilag 134. hvilket understøttes af at klager 05-09-2019. Bilag 138. anmoder Lundgrens 

Dan Terkildsen dele hvad Lundgrens har fremlagt 3 dage tidligere, uden Lundgrens vil sende 

deres klient en kopi. 

 
At Lundgrens advokater hor ønsket at holde klager ude af klagers sag, understøttes deslige af 

at klager 21-08-2019. Bilag 110. måtte anmode domstolen om agtindsigt i den sag Lundgrens 

var ansat for at fremlægge, før Lundgrens partner Dan Terkildsen 23-08-2019 Bilag 113. skriver 

at han ikke vil have at klager kontakter domstolen i sagen. 

 
Dan Terkildsen der undlader at fremlægge klagers sag, så klager bliver bange for at Lundgrens 

glemmer deres opgave for klager, 08-06-2018 Bilag 10. omhandlende Bilag 32. hvorfor Dan 

Terkildsen beklager sig ved Bilag 11. 

 

 
DAN TERKILDSEN VIL HAVE FULD KONTROL 

Nå den ansatte Mette Marie Nielsen 14-12-2018. ved Bilag 87. punkt 16. siger at klager må 

have tillid til at Lundgrens ansatte som Mette Marie Nielsen og Dan Terkildsen gør det de er 

ansat for, at Emil Hald Windstrøm siger, vi fremlægger intet uden vi er enige! Bilag 93. punkt 

86. var jo ikke det som skete da Lundgrens sendte Bilag 134, med indhold der striden mod 

klientens påstande. 

 
Denne tillid har Lundgrens ikke levet op til, men har i stedet misbrugt klientens tillid, til 

gentagende og u redeligt, at tilbage holde klagers anbringer / påstande i retsforhold, 

formentligt for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank A/S med at kunne vinde sagen. 

 
Klager henviser til at Lundgrens handlinger formentligt kunne hjælpe Jyske Bank A/S med at 

skuffe i retsforhold. 

 

Klager der kun er elektriker, og ikke sprogligt dygtig, beklager denne lange tekst, men efter 4 år 

fylder det altså ret meget, og føler at have fundet bevis på at Jyske Bank A/S formentlig 

koncernleder gruppen eller bestyrelsen står bag ansættelsen af Lundgren advokater, hvilket er sket 

for at Lundgrens ikke måtte fremlægge klager sag for retten. 
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I så fald der er tale bestikkelse eller returkommission, og at Lundgrens som modydelse for at have 

fået mindst en opgave i millionklassen for at rådgive Jyske Bank bør det have en konsekvens for de 

involveret i Lundgrens. 

 

 
Klager anmodet Advokat nævnet om nøje at gennemlæse tidslinjen, og vurdere om Lundgreen 

advokater, partner og øvrige ansatte optræder på en måde der er en advokat værdig. 

Klager opfordrer advokat nævnet at få Dan Terkildsen og de øvrige medvirkende fra Lundgrens. 

Til at Bevise om Lundgrens har svare konkret på nogle af klagers mange henvendelser, omhandlede 

klagers påstande som Svig Falsk udnyttelse bedrageri dokumentfalsk osv. som fremlagt i Bilag 204. 

 

 

Flere Punkter følger i fremlæggelse af tidslinjen. 

A: Mails svar fra Lundgrens mærket gule ved dato og Bilags nr. 

B: Lundgrens oplyses at sagen er en sag om svig og falsk. (1) 

C: Bilag 208. Lundgrens opsøger selv på klagers hjemmeside 

oplysning om klagers påstande, der er åbenbare, som at sagen 

handler om svig og falsk. (1) tælles sammen med B: 

Lundgrens oplyses om vidner klager vil indkalde. (1). 
 
 

 

D: fra 28-12-2018. de gange (1). Lundgrens oplyses om at klagers 

påstande, Bilag 62 og 63. (100 og 101.) er fremlagt uden at oplyse 

klager, noget om Bilag 33. Rettens brev af 8. januar 2019. før efter 

klager 21-08-2019. måtte bede retten om agtindsigt ved Bilag 110. 

 

 

Side 42
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Side 54. 
meget gerne vil svare på, Klager der nu har læst Jyske Banks aspekter af sagen. vil så 

fremlægge klagers aspekter af sagen. 
 

Klager sender derfor 28-11-2018. kl. 11.57 en mail Bilag 36. hvori klager kommer med 

klagers aspekter af sagen. 

 
Lundgrens svare ikke, hvorfor? Lundgrens forbyder altså klager at komme med sine aspekter 

af sagen, som Fuldmægtige Mette Marie Nielsen 18-12-2018. Bilag 91. punkt 44. (det er i 

øvrigt side 5.) har forklaret at det er hvad en civil sag handler om. 
 

4 dage tidligere sagde Mette Marie Nielsen ligeledes. 14-12-2018. Bilag 87. punkt 16. 

”Du må stole på at Dan og Jeg gør det vi er ansat til.” 
 

 

Men klienten må ikke komme med klagers aspekter af sagen, 

dette modarbejder Lundgrens og Dan Terkildsen, og optræder 

på en måde der uværdig for en advokat, der modarbejder sin 

pligt som advokat for klager, når Lundgrens ignorer klagers sag, 

klagers påstande og nægter klager at svare på sagsøgtes 

augmenter, er det i strid med retsplejelovens § 126. 
 
 
 

Klager opfordrer advokat nævnet, til at få Dan Terkildsen til at oplyse, om han i den 

forbindelse med samtale med Jyske Banks advokat. har fremlagt overfor Jyske Banks 

bestyrelsesmedlem Philip Baruch, hvad klagers sag handler om. 
 

Har Dan Terkildsen på noget tidspunkt fremlagt Lund Elmer Sandager at klager påstår at 

Jyske Bank har lavet svig og falsk, det ikke ses at være fremlagt i de Bilag 22. 47. 134. som 

Lundgrens har fremlagt retten, som værende klagers sag, heraf måtte klager selv 03-10- 

2019. via retten skaffet en kopi af Bilag 135. 

 

Der klages over at Dan Terkildsen holder møde, og taler med Jyske Banks advokat om 

klagers sag, uden at have fremlagt klagers sag, hverken overfor retten eller overfor 

Jyske bank A/S. 
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Hvad har Dan Terkildsen forstået at klagers sag handler om, da Dan er fremlagt klagers bilag, så som 

mappen fra Rødstenen Bilag 169. 170. 171. 

 

 
Samt de samtaler mellem tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen og advokat Dan 

Terkildsen, og det af klager afleveret, som siden februar 2016 løbende er skrevet, så som Bilag 175. 

Har Lundgrens ledelse lavet en aftale med måske CEO Anders Christian Dam, og har ledelsen lavet 

aftale med Dan Terkildsen, om at Dan skulle sørge for at klagers påstande ikke blev fremlagt 

domstolen? 

 

 
Har advokat Dan Terkildsen derfor aftalt med advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch fra 

sagsøgte Jyske Bank, om at tilbageholde klagers påstande overfor retten. Det er klagers opfattelses at 

der kan være sket en strafbar handling, udover overtrædelse af god advokat skik. 

Hvilket også er grunden til at Lundgrens bestyrelse er anmodet om at forklare sig. 06-05-2020 ved 

Bilag 202. og igen 07-05-2020. ved Bilag 203. Lundgrens svarede ikke, hvorfor klager medtager disse 

mails. 
 

 

05-06-2018. Bilag 14. Dan Terkildsen har sendt en kopi, at han har talt med Philip Baruch, og de vil 

holde et møde. 

Hertil tror klager ikke på at Lundgrens Partner, Dan Terkildsen har forelagt klagers sag og påstande. 

bilag/beviser der understøtter klagers sag mod Jyske Bank, og dette er grundet sammen arbejde 

mellem Jyske bank og Lundgrens advokater, som også understøttes af Bilag 12. 

 

 
08-06-2018. Bilag 10. da Lundgrens advokater ikke har svaret klager på nogle af klagers fremlagte 

påstande, og klager er bange for at der kan ske forældelse, forsøger klager selv at fremlægge en 

stævning på en punk. Omkring sammenblanding af flere selskaber til samme konto nummer. se også 

Bilag 153. side 49. påstand. 15. Klager har sendt Dan Terkildsen en kopi som nævnt. (10). hvorfor Dan 

Terkildsen, igen orienteres om at Jyske Bank også har overtrådt bogføringsloven, i forbindelse med at 

Jyske Bank har flyttet en gæld over til klager, som hidrørte et aktieselskab og Jyske Bank. 

Advokatnævnet bedes bemærke at dette forhold, om sammenblanding af virksomheder er nævnt 

alleræde 05-02-2018. i Bilag 4. på forsiden og er nærmer fremlagt i mappen som et af de mange 

forhold. 
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14-06-2018. Bilag 11. Dan Terkildsen ”Pernille Hellesøe” beklager sig over, at klager selv har forsøgt 

at fremlægge for retten hvad Lundgrens var blevet ansat for, men åbenbart har 😊 glemt, og når 

Lundgrens ikke har svaret klager, på klagers påstande har klager naturligvis regeret, når Dan 

Terkildsen skriver. 

”Det er er afgørende for vores sammenarbejde at Dan Terkildsen har fuld kontrol over klagers sag.” 
 

 
18-06-2018. Bilag 17. Klager skriver til Dan at klager var bange for forældes fristen, ved at påstande 

ikke bliver fremlagt, da banken sigter efterforældelse, og klager lover ikke at bruge sagsportalen igen. 

”klager skriver at Jyske bank bedrager os nu på 10ènde år.” (11). 
 

 

At Lundgrens efterfølgende ikke svare retten, selv om klager 05-11-2018. også har sendt Bilag 32. Når 

klager af Dan Terkildsen har fået instruks, om ikke at måtte bruge sags Portalen, resultere dette i at 

klager bliver dømt til at betale sagsomkostninger til Jyske Bank, i denne påstande, efter som 

Lundgrens ikke har sørget for at fremlægge klagers sag, eller få sammenlagt bare dette punkt som 

Dan Terkildsen er blevet ansat til. 
 
 

 
 
 

 

9. Der klages over Lundgrens, ved klager påstår at Lundgrens, ved Dan Terkildsen har udnyttet, 

at klager der er afhængig af deres advokat, til at for fremlagt deres påstande i mod Jyske 

Bank A/S, har udnyttet dette afhængighedsforhold til at manipulere med klagers sag, og 

narre klager til at stole på Lundgrens, hvorefter Lundgrens imod klagers instrukser ikke har 

fremlagt en eneste af klagers påstande. 

 
Det handler om at kunne stole på de advokater der driver deres virksomhed, gør dette på en 

måde der lever op til retsplejeloven § 126. og de af advokatsamfundet etiske regler. 

 

Når Mette Marie Nielsen den 14-12-2018. Bilag 87. side 2. Punkt 16. siger: 

”Du må have tillid til at Dan og jeg, vi gør det vi er ansat for.” 
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Det handler i høj grad om 

At kunne stole på sin egen advokat, denne tillid har Lundgrens misbrugt. 

Til at lade som om, at Lundgrens var klagers advokat, samtidig med at Lundgrens har haft en skjult 

agenda. 

 

 
21-06-2018. Bilag 12. Lundgrens har på deres hjemmeside delt oplysning om at Lundgrens advoker 

har givet Jyske bank juridisk bistand i forbindelse med en trecifret millionhandel, nærmer beskrevet i 

artiklerne. 

Når det handler om en handel til omkring 600.000.000 danske kroner, er er ikke et ligegyldig lille job. 
 
 
 
 

 
 
 

 

10. Der klages over Lundgrens advokater, for ikke at have oplyst klager om dette sammen 

arbejde imellem Lundgrens og Jyske Bank, i sadels hed, når Lundgrens 30-01-2018. Bilag 2. 

og 3. fra første henvendelse, blev anmodet om at fører klagers sag mod Jyske Bank for flere 

forhold af svig. 

 

Lundgrens har mod god advokatskik, påtaget sig dette million, sammenarbejde med Jyske Bank A/S, 

efter klager har rettet henvendelse 30-01-2018. om svigsagen, og 05-02-2018. ved Bilag 4. 

Lundgrens har mod god advokatskik tilbageholdt deres nye sammenarbejde med Jyske bank, 

samtidig med at være blevet ansat til at fører en Svig og Falsk sag selvsamme Jyske bank 

Klager opdager først sammen arbejdet mellem Lundgrens og Jyske Bank A/S, efter at klager efter et 

møde 13-08-2019. er blevet usikker på om der forgår noget mellem Lundgrens og Jyske Bank som 

Lundgrens har skjult for klager. Og klager derfor skriver 20-09-2019. Bilag 140. 141. hvilket Dan 

Terkildsen ikke svare på. 

Klager beslutter sig for at forsøge at undersøge om der finder noget mellem Jyske bank og Lundgrens, 

og finder 21-09-2019. Bilag 12. og kan konstatere at Jyske bank har ansat sat Lundgrens efter at klager 

ansatte Lundgrens til at fører klagers svig og falsk sag imod Jyske bank. 
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Lundgrens har på intet tidspunkt overfor klager oplyst at der fandtes et sådanne sammenarbejde 

imellem Jyske Bank og Lundgrens, Jyske Bank har skjult dette sammen arbejde, Dan Terkildsen har 

bare antydet 13-08-2019. at han jo ikke kunne vide, om der var andre i Lundgrens som arbejde for 

Jyske bank, da det jo var et stort kontor. 
 

 

16-04-2018. Bilag 208. (12). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers 

hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske 

Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug 

af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. 

ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen. 
 
 
 

 

04-07-2018. Bilag 13. (13). Klager skriver til Dan Terkildsen at de ønsker en dom efter den fremlagte 

tidslinje, og at Jyske Bank bliver dømt for brug af Svig og Falsk. og henviser til at bilag ikke lyver, og 

oplyser lige at Jyske Bank CEO Anders Dam og ledelsen siden maj 2016 er blevet oplyst om sagen mod 

Jyske Bank. 

Klager ved ikke om Dan er enige, i at Jyske Bank laver svig og falsk. 
 

 
Lundgrens Partner Dan Terkildsen svare ikke 

 
 
 

Efter som ingen af Lundgrens ansatte, på noget tidspunkt svare klager, på nogle af 

klagers henvendelser, til Lundgrens advokater og elever om klagers påstande. 

Vil klager ikke gentage dette, efter hvert brev til Lundgrens. 

Men Advokat samfundet bedes spørger Lundgrens, om nogle ansatte på noget 

tidspunkt har svaret klager, om det klager skriver er sagen. 

Og om Lundgrens har fortaget nogle retslig skridt, for at sikker at deres klient 

påstande blev fremlagt domstolen. 

 

 

Side 58.
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Side 65. 
04-11-2018. Bilag 31. (27). Klager gør det klart at Lundgrens Dan Terkildsen skal fremlægge klagers 

påstande og kører hårdt på, og oplyser at Dan til at tildele de af klagers bilag nye Bilags nummer. 

Klager skriver at der er flere forhold af Mandatsvig og forhold af bedrageri i svig og falsksagen det står 

således både i mail kl. 09.23 (27). og i brev at der er tale om flere forhold af Svig. 

 

 
05-11-2018. Bilag 32. Retten har skrevet et der er frist i det punkt mod Jyske Bank for overtrædelse af 

berøringsloven, og sammen blanding af flere selskaber til samme konto i Jyske Bank, både samtidig og 

overlappende, eftersom Dan Terkildsen 14-06-2018. Bilag 11. har forbudt klager at svare retten, 

Klager videresender mail til Lundgrens Dan Terkildsen 
 
 

 
 
 

 

13. Der klages over at Dan Terkildsen vælger, hverken at svare klager eller retten, hvorfor klager 

dømmes til at betale Jyske bank sagsomkostninger, som følge af et fortsat svigt fra 

Lundgrens advokater, at Dan Terkildsen heller ikke søger for efter følgende at fremlægge 

klagers påstand for retten som klager skriver om ved Bilag 32 
 

Dan Terkildsen fjerner også klagers 7 af 9 vidner, i direkte modstrid med klientens instruks. 
 

 
05-11-2015. Bilag 230. De samlede bilag fremlagt af Philip Baruch 10-09-2015 og 05-11-2018. Bilag A- 

AM 

13-11-2018. Bilag 33. ET RETSBILAG. retten skriver at Lundgrens Dan Terkildsen ikke ved Bilag 21 og 

22. har anvendt korrekt litrering, og oplyser at Rødstenen har fremlagt Bilag 1-27. Se Bilag 1. og 229. 

23-11-2018. Bilag 238. Vidneliste (2). (28). Skriver til Dan Terkildsen, og gentager de vidner som Dan 

skrev ned 03-04-2018. på Lundgrens kontor, Dan er således oplyst om vidners kontakt adresser, 

hvilket er for at hjælpe Dan med at kontakte vidner der skal indkaldes, det er ikke nogle overraskelse 

for Lundgrens, der eks. ved Bilag 87. 14-12-2018 Punkt 45. gøres klart at vi holder fast i de vidner vi 

har nævnt. Og ved Bilag 92. 22-03-2019. punkt 88. til punkt 101. vidner bliver oplyst som 10 vidner. 

Og igen ved Bilag 93. 08-07-2019. punkt 8. og punkt 89. til punkt 100. 
 
 

Det ligges til grund at Lundgrens flere gange er oplyst hvilket vidner klager vil have 

indkaldt, hvilket senest ved 01-09-2019. kl. 11.44 ved Bilag 130. 
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På trods heraf fjerner Lundgrens 7 af de 9 vidner den 2. september 2019. og 

fremsender retten Bilag 134. Processkrift 2. som Lundgrens ikke vil dele en kopi af 

med klager. 
 

 

27-11-2018. Bilag 34. Lundgrens skriver nu, at Philip Baruch har svaret 02-11-2018. og vedlægger en 

kopi af Processkrift A. med dato 05-11-2018. og skriver at klager og klagers advokat har frist til at 

svare et endeligt processkrift 18-12-2018. 
 
 
 
 

 

 

16. Der klages over at Lundgrens / Dan Terkildsen ikke straks efter modtagelsen af processkrift 

A. 05-11-2018. har fremsendt klager en kopi, men at Lundgrens advokater har ventet 22 

dage, med at fremsende en kopi, således klages har langt korter tid til at, både kunne svare 

på Processkrift A. samt sørger for at få fremlagt klagers påstande. 

 

 
Dan Terkildsen har ikke ønsket at klager skulle svare på processkrift A. da Dan Terkildsen ville have 

den fulde kontrol over klagers sag / påstande, klager har derfor ikke fået lov at besvare Processkrift A, 

da Dan ikke tillod klagers bemærkning hertil. 

Bilagene ses vedhæftet øverst i Bilag 35. klager svare i øvrigt ved Bilag 36. og forventer at Lundgrens 

som deres advokat, fremlægger klagers svar, på det Philip Baruch fremlagde efter mødet med Dan 

Terkildsen. Men Lundgrens giver ikke deres klient lov til at svare på sagsøgtes processkrift A. 

Selv om Mette Marie Nielsen Bilag 91. Punkt 44. siger at det er det en retssag gå ud på, altså at 

komme med sine aspekter af sagen, så vil Lundgrens ikke have klager kommer med deres aspekter. 
 

 

27-11-2018. Bilag 35. (29). Klager svare straks efter modtagelsen af Processkrift A. Klager skriver til 

Lundgrens at Nicolai Hansen Jyske Bank forsøgte at optage lån 15-04-2009 efter et tilbud der var 

udløbet 20-11-2008. skriver at Lund Elmer Sandager skriver fortsat usandt, vildleder, Lyver, bytter om 

på bilag, tvangsnedbragt lån, skriver om de 2 projekter, og at klager har fremstillet sagen som SVIG og 

FALSK klager skriver at de er oppe mod en prof svindler. 

 

 

Klager bliver af Lundgrens ignoreret uanset hvad klager skriver. 
Side 66.
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21. Der klages over Lundgrens partner Dan Terkildsen, for at påstå at klager ikke må bruge ord 

som Svig og Falsk i klagers sag over Jyske Bank. 
 

Klager tror Dan Terkildsen lyver, når Lundgrens Partner skriver i Bilag 144. at Klager ikke må 

fremlægge påstande, som svig 

 

 
Selv om Lundgrens top advokat Dan Terkildsen 27-09-2019. Bilag 144. skriver at han har udført 

et betydeligt arbejde under svære forhold, så har Dan Terkildsen formået at svigte klienten og 

klager ved ikke at fremlægge en eneste af klagers påstande. 

 
Dan Terkildsen tror ikke på at klager kan finde en ærlig advokat, eller han skriver 

”Jeg tror ikke du kan finde en advokat der vil udtrykke sig som du gerne vil have det.” 

 
Klager ville bare have en advokat der ikke var i lommen på jyske bank, og lader sig bestikke af 

nok topledelsen i Jyske Bank, til at modarbejde klagers påstande. 

 

Advokatsamfundet anmodes om at få en forklaring fra Lundgrens. 

Hvad Dan Terkildsen mener med at Klager ikke må få fremlagt klagers 

sag og påstande om SVIG og FALSK. som det er beskrevet i aftaleloven, 

som ugyldigheds grund. 

Hvilket klager har henvist til eks. i 

Bilag 40. 104. 106. 108. 109. 112. 115. 
 
 
 

Klager er rasende over at Lundgrens Advokater har optrådt så uredeligt eller usmageligt. 

At Lundgrens samtidig undlader at svare klager, er uværdigt for en advokat. 
 

 
Først at tage en sag Bilag 2. 3. 4. januar 2018, for så at modarbejde sagen blev fremlagt, og at ville 

bestemme over klager, og hvad klagers sag handlede om, samtidig at Lundgrens har modtaget 

millioner af Jyske Bank, for så 28 august 2019. Bilag 126. 

EFTER 575 DAGE 
 SIDE 95
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Side 136. 
 
 

13-08-2019. Bilag 108. klager referer her til mødet af 13-08-2019. med et par stemningsbilleder af 

klagers bil reklamer, som Dan har rost, og endog opfordret, klager til at fortsætte med. 
 

 

18-08-2019. Bilag 109. (75). (26). (20). Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen, og referer til 

mødet. Bilag 1. er falsk, og skriver om klagers mange påstande, og beder om at de bliver fremlagt, 

klager siger igen svig falsk osv, henviser igen til Bilag 225. med 100 og 101. Bilag 62. 63. Klager påstår 

at Jyske bak har lavet bilags manipulation og henviser til forældes frister ved svig er 10 år 

Nederst er de nyste bilag 102-107 men klager ved jo ikke at Lundgrens manipulerer klagers sag, og 

skader klagers orden. 

 

 

Klager anmoder advokat nævnet til at læse hele Bilag 109. om det 

giver Lundgrens noget som deres ansatte kan misforstå, Dan 

Terkilsen, har ikke ringer at han ikke kunne forstå det klager skriver 

 
 

19-08-2019. Bilag 116. Klager der løbende har holdt bestyrelsen i Jyske Bank orienteret / oplyst om 

klagers påstande mod Jyske Bank, skriver at klager har opgivet at få Jyske Bank til at holde op med at 

lave svig og falsk, klager henviser til de fremlagte Bilag, som klager ikke for Lundgrens har fået lov at 

kommenter på. Som Klager ellers forsøgte ved 28-11-2018. Bilag 36. 

Klager skriver ligeledes til Anders Dam i brevet at banken ikke svarede på klagers påstande bilag 100. 

og 101. Bilag 62. 63. men det er jo også kun Jyske Bank og deres advokater som Lundgrens som ved at 

disse Bilag 63. 63 ikke er fremlagt. Klager får først denne viden 27-08-2019. 

Som det fremgår i klagens punkt 25. Har Lundgren netop fjernet klagers påstande, som var fremlagt i 

Bilag 225. og i stedet indsatte Lundgrens Bilag 226. og forsøgte af forvirre klager, ved at ændre i 

litreringen 

 

 
21-08-2019. Bilag 110. Klager beder retten om aktindsigt i klagers sag mod Jyske Bank, da Lundgrens 

ikke vil dele rettens bilag med klager, det fremgår i klagen at klager, GENTAGENDE har bet om kopi at 

alle bilag fra retten. Retsbogen. Det at Lundgrens lover og igen lover klager kopier, uden at fremsende 

dem, har resulteret i at klag 
  

Side 136.
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Klager skriver at klager siden 16 april har anmodet Lundgrens om at sende klager kopi af retsbøger, 

alle rettens breve. ( og det er først herefter Lundgrens deler Bilag 55. og klager bliver lidt negativ. ) 
 

 

21-08-2019. Bilag 111. (76). (26). (20). Klagers mail til retten med Bilag 110. hvor klager anmoder 

retten om agtindsigt, klager sætter Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm på som CC på 

mail 
 
 
 

 

23-08-2019. Bilag 112. (77). (26). (20). Klager skriver til Emil Hald, og skriver at klager er ved at 

gennemgå de mange forhold af falsk og svig, som sagt på mødet 13/8 Bilag 1. er falsk og dermed er 

bilag 1 ugyldigt. 

Klager skriver også efter Ugyldighed aftalelovens § 11. 31. 31. 32. 33 

og sidst § 36. sagens bilag 1 er ugyldig. 

Der er brugt svig ved rådgivning, der er fremlagt usande oplysninger over for ankenævnet og 

domstolen. 

Vores påstande er at Jyske Bank er i ond tro. Og laver udnyttelse altså ved svigagtighed siger noget 

usandt mod bedreviden, i ond tro mod bedrevidende at påstå vi har lånt 4.328.000 osv. sagen er hvad 

vi sigen april 2018 har skrevet, dette fastholdes. 

Du har ikke svaret sidligre sms eller breve 
 

 
23-08-2019. Bilag 113. Lundgrens skriver. Dan Terkildsen er blevet sur over at klager har skrevet til 

retten, det vil Dan ikke have, Dan sender kopi af 5, breve. Processkrift B. der er nævnt i Bilag 95. er 

ikke blandt det som Dan vil have at Klager får udleveret, Dan sender kopi af breve Dan må tro er 

ligegyldige, men ses ikke at Bilag 55. er med til at kaste lys over, at Lundgrens har vidst Bilag 62. 63 

ikke er fremlagt, og at dette bilag leder klager hen på at Lundgrens nok ikke er helt ærlige over for 

deres klient. 

Dan skriver de rets bilag som Lundgrens har fundet frem intet af vigtighed indeholder 
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23-08-2019. Bilag 114. (78). (26). (20). Klager skriver til Emil Hald Windstrøm Lundgrens, Ville bare 

høre om du har læst den sms fra tidligere, VILLE VÆRE RET AT DU SVAREDE 

Tror der er omkring 40 forhold af svigagtighed / svigagtig optræden 

I MÅ IKKE FREMLÆGGE RETTEN NOGET UDEN AT VI HAR GODKENDT DET. 

Vil du godt bekræfte at du har læst vores beskeder 
 

 

Men Lundgrens svare heller ikke klienten denne gang. 
 
 

27-08-2019. Bilag 115. (79). (26). (20). Klager har ikke hørt noget fra Lundgrens, klager er derfor 

usikker på om klager ikke har skrevet det klart nok, og skriver klagers påstande ned på disse 43 sider 

og sender det til Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm 

Klager skriver igen, skrev nogle sms til dig Emil. den 23-08-2019 og bad dig bekræfte, du svarede ikke. 

Skrev der ikke måtte fremlægges noget uden vi først har godkendt dette, skrev at der nok var omkring 

40 forhold af svig, vores påstande skal alle medtages, (klager bruger denne gang ordet påstands 

dokument som ved Bilag 106. det heder vidst processkrift. Der hvor sagsøger fremlægger deres 

påstande) 

 

 

Lundgrens svare igen ikke, på trods at de omfattende 

arbejder som klager har lavet, ved at skrive Bilag 106. 109. 

115. 

 
27-08-2019. Bilag 118. kl. 19.27. Mail 1. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28- 

79. fremlagt SE Bilag 62. 63. 

Klager er jo ikke så god til at formulere sig. Vi skal vinde og have stoppet 11 års svigagtig optræden 

Bilag 118. (80). (26). (20). Klager skriver i mail til Lundgrens Dan Terkildsens og Emil Hald 

Windstrøm, at klager ønsker at være sikker på at Lundgrens fører den sag som klager siden marts 

2018. har anmodet og fremlagt den. Ganske som det blev fremlagt forud for 18-12-2018 da vores 

påstande skulle medtages, ingen af vores påstande er medtaget hverken 28/9-2018 eller 18/12-2018. 

dette her er vores sidste chance, og det ska fremlægges som vi vel have det. 
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Intet må sendes til retten, før vi har set at vores påstande 

er blevet medtaget, således vi først har godkendt, at det er 

som vi vil have det 

Vi bruger alt vi har, ikke et eneste bilag må udgå. Det er svig og falsk osv. Læs bilaget. 118. 

Klager skriver dette er gentagelser af det vi har skrevet mange gange, men Lundgrens er ligeglade 
 

 
I mail 27-08-2019. kl. 19.27 er vedhæftet det bilag 102. Lundgren siden 3 januar Bilag 50. er blevet bet 

om at fremlægge, samt 21 andre filer. 

 

 
27-08-2019. Bilag 119. her er bilag 116. klager ved ikke at Emil Hald Windstrøm alleræder har 

fremlagt dette brav af 11-10-2016 2 gange den 09-07-2019, da Lundgrens ikke har det dette med 

klager. 

Bilag 119. 27-08-2019. kl. 19.49. Mail 2. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28- 

101. fremlagt SE Bilag 62. 63. 
 

 
27-08-2019. Bilag 120. 

Bilag 120. 27-08-2019. kl. 20.17. Mail 3. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28- 

101. fremlagt SE Bilag 62. 63. 
 

 
27-08-2019. Bilag 121. 

Bilag 121. 27-02-2018. kl. 20.31. Mail 4. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28- 

101. fremlagt SE Bilag 62. 63. 
 

 
27-08-2019. Bilag 122. husk vi vil gerne have mappen retur hvor der står Carstens kopi på, og de 

originale læge udskrifter. BARE I GIVER ANDERS DAM og PHILIP BARUCH en MAVEPUSTER for at tale 

usandt over for retten, og medvirke til at vi stadig er udsat for svig. 

 

 
Hilsen de små mus imod den fæle og uhæderlige bank. 

SIDE 139
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Mail skaarup56@gmail.com 

                                                                                                                                                  Side 159 

Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm, Mette Marie Nielsen, Pernille Hellesøe, Jens Grunnet- 

Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen, og Vibeke Norsk 

Og til 

Martin Kirkegaard, Tobias Vieth, Nina Ringen, Kristian Gustav Andersson, Thomas Kræmer og Niels 

Wive Kjærgaard. 

Der er ikke nogle af de nævnte personer i Lundgrens som svare klager, 

derfor for indbringer klager Lundgrens over for advokatsamfundet. 

Med de i klagens punkter 1 til 27. og klagen side 1-159. i dens helhed. 

05-06-2020. Bilag 231. Dette er klagers tidslinje med Bilag 1-239. fremlagt i dato orden. 

05-06-2020. Bilag 332. Dette er klagers bilags liste Bilag 1-239. 

05-06-2020. Bilag 233. Dette er klagen over Lundgrens advokater, og medvirkende, her nævnt Partner 

Dan Terkildsen første men der er flere medvirkende i Lundgrens. 

Alle bilag vedlagt på USB stik, som Lydfiler 87. A – 91.A. – 92.A. – 93.A. – 220.A. 

Der er på usb, også jpg og pdf af klagers fremlagte sag i mappe med Bilag 225. 226. 227. 228. 229. 

230. samt Rets dokumenter i sagen. 

og print af Bilag 1-239. i 2 mapper. af nedenunder nævnte bilag er nævnte bilag, resten er på USB. 

Bilag 1. dog kun side. 1. 2. 42. / Bilag 225. side 1. 2. 3. 27. 54. 60. 90. 134. / Bilag 226. side 1. 2. 3. 4. 5. 

6. 78. 106. 111. 164. / Bilag 227. side 1. 2. 159. / Bilag 228. side 1. 2. 7. / Bilag 229. side 1. 2. 253. / 

Bilag 230. Side 1. 2. 258. / Bilag 235. side 1. 2. 253. 

Hvis der er noget klager ikke har fremlagt godt nok, og kræver klagers forklaring, er klager bedst til 

mundtlige forklaringer, håber Advokat nævnet vi tage denne sag seriøst, da det handler om 

grundloven og danskernes retskrav, og dermed retssikkerheden, og så advokaters stilling i samfundet. 

 

 
Med Venlig hilsen 

Carsten Storbjerg Skaarup 

Søvej 5. 3100 Hornbæk 

Telefon 40333400 / 22227713 
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l Bilag

II7_
LegalBase

Jyske Bank A/S

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

24-06-2020

Q Post.

BS-402/2015-VIB

Til den samlede Koncernledelsen &

Koncernledergruppen

INDEN DET FREMLÆGGES DOMSTOLEN

AT CEO Anders Christian Dam

Kærer Anders Dam.

Jeg beklager mine stave og skrivefejl i brevet 22-06 forsøger at rette si du og toppen af Jyske bank
koncernen bedre kan forstå det jeg skriver til jer, i kunne jo ikke forstå det som jeg selv måtte fremlægge
28-10-2019 som foreløbige processkrift 3.

Hvis det er helt slemt, og i ikke kan forstå det forsøger at skrive i sagen SS 402/2015. Bilag 169. så skal jeg
gerne kommer over på dit kontor og forklare dig det, således du kan forklare din ledelse hvad vi i over 4 år
har forsøgt at fremlægge for retten.

Håber du Anders Dam vil bærer over med at jeg er lidt en klovn til at skrive og formulere mig, men jeg gør
det se godt jeg kan.

Syntes inden min advokat fremlægger klagen overlundgrens, og måske disse breve, at Jeg uden om jeres
advokater og min advokat vil tilbyde min assistance, for et hvert spørgsmål ledelsen i Jyske Bank koncernen
måtte have, da vi som kunde i Jyske Bank ikke har lyst til hverken at begå strafbar handlinger eller skjule
sandheden og det vi ønsker at vores advokat skal fremlægge.

Derfor sender vi hermed en kopi af klagen over Lundgrens advokater til jer koncernleder gruppen og
bestyrelsen i Jyske Bank koncernen, den er proppet med stave og formulerings fejl, spørg endelig hvis i ikke
kan forstå det skrives, ved godt Jeres Advokat og Bestyrelse medlem 31-05-2016 skrev at i frabad jeg
henvendelser fra mig, og ønskede at få alt gennem vores advokat, og det lover jeg at det skal i også få.
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Men inden vores advokat fremlægger mere, syntes jeg bestemt i skal se og læse klagen over Lundgrens
Advokater, jeg har lavet "syntes jeg selv et fornuftigt stykke arbejde" og det er grundet vi mener at Jyske
Bank koncernen har bestukket Lundgrens til at skade vores sag imod Jyske Bank koncernen.

Jeg skal igen anmode dig Anders Dam, vil du præcisere hvad dit Bestyrelses medlem Philip Baruch mener, i
klagen bilag 55. jeg er nødsaget til at vide HVAD DER ER STRAFBARE HANDLINGER

Da Jeg ikke kan se at jeg gør noget forkert, med i ved jo godt at jeg bare er en dum hjernedød elektriker,
der ikke fatter en meter, se forklar venligt hvad jeg gør som er strafbare handlinger, så lover jeg at rette op.

Dit Bestyrelsesmedlem gør mig jo bange for at overtræde Loven, men Hvorfor Lundgrens Dan Terkildsen så
har sagt han tager hatten af, og siger det er godt gjort, og lokker mig til at parkerer bilen Bilag 55. over ved
dine advokater, jeg bliver jo helt bange for at Lundgrens har lokket mig til at begå noget som er strafbart.

Kan vi Ikke tale om dette her, bare dig og mig?, vi kan uden advokater løbe sagen igennem, så jeg også kan
lære loven at kende, den lov som Jyske Bank må formodes selv at overholde, har forstået at god skik vil
Jyske Bank ikke overholde da det ikke har nogle konsekvens ikke at overholde den, det skriver Philip Baruch
i flere sager, men LOVEN den gælder da også for Jyske bank ik. ?

Anders Dam du får her kopi af klagen, der er afleveret til advokatnævnet 8. juni 2020 over Lundgrens, vil du
læse den i gennem og give en kopi til samtlige af dine bestyrelsesmedlemmer samt en kopi til
koncernledergruppen, og spørg så hvis der er noget i ikke kan forstå, så i ved hvad vi klager over.

Kopi vedlagt af klagens Bilag fremhævet

Bilag 233. og kopi af Bilag 2. 3. 51. 55. 110. 111. samt Bilag 116. det sidste bilag da Jyske Bank ikke har
svaret "heller ikke på dette" og kopi at rettet brev af 22/6.

Du får også her en kopi af Bilag 152. Bilagslisten som Lundgrens glemte at fremlægge 09-07-2019. sammen
med et processkrift til bilagene, Jeg skal naturligvis også beklage herfor, men anede jo ikke at Lundgrens
manipulerede med vores beviser og fjernede vores påstande, dette er dybt kritisabelt det ved vi godt, men
som du kan se har Lundgrens, åbenbart ikke kunne læse og forstå dansk, siden de efter 85 gange at have
læst hvad skulle fremlægge, har gjort det stik modsatte.

Tænker vi kan skrive dem pé vidnelisten, så kan eks. Dan Terkildsen selv i retten forklare sig, så dommerne
kan forstå det. Dan har til mig sagt at dommerne ikke kan forstå det jeg skriver, syntes faktisk at Dan
nedgjorde dommerne, men måske det bare var den igangværende manipulation af klienten.

Kære jer alle sammen i Jyske Bank. dette er er foreløbig uden om domstolen, uden min advokat

kan i se gennem fingrene med det.

Skal nok sige til min advokat at i har fået disse her kopier før de er fremlagt for retten.
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Spørgsmålet til Jyske Bank. fra Bilag 116.

l. Vil Jyske Bank nægte at oprette en deponerings konto, for provenuet når ejendommen Bybjerg 43.
bliver solgt, vi spørger kun fordi Jyske bank nægtede at oprette en efter i tvang os til at sælge
Bybjergvej 45. og der således gig 3,5 år før køber kunne overføre provenuet.

2. Spørgsmålet til Jyske Bank. hvornår tilbød i Lundgrens at rådgive Jyske bank omkring den handel
til over % milliard.

3. Har Jyske bank andre aftaler med Lundgrens om arbejder.

4. Har Lundgrens tilbudt eller givet vores første advokat Rødstenen nogle fordele, eller givet
Thomas Schioldan Sørensen eller Rødstenen advokater nogle opgaver for Jyske Bank, det er med
hensyn til miden Rødstenen forsøgte et ville hæve sagen mod Jyske Bank i mod vores ordre.

Har Jyske bank indrømmet over for Lundgrens at

Der ikke findes noget len og vi ikke har nogle swap, dette har Lundgrens ansatte sagt, de har også sagt
det er fejl det i laver, det forstår vi ikke helt, efter som i jo fortsætter? se er det jo bevidst, l kan læse
foreløbig de fremlagte samtaler med Lundgrens 14-12-2018. -18-12-2018. - 22-03-2019. - 08-07-2019.

Vedlægger også kopi af Klagens bilag 87. 91. 92. 93.

Igen ved jo godt at Jyske Bank bare arbejder som i plejer, men kan i som ansvarlig ledelse slet ikke se at i
overtræder love og regler på stribe, både straffeloven og aftaleloven og loven om at drive bankvirksomhed,
det Jyske banks Bestyrelse der vælger at sådan skal Jyske bank drives.

Vi skal bare anmode om at i holder op med at udsætte os for jeres bedrageri, og hvis i ikke mener det er
bedrageri, så hjælp os med at få en hurtig hovedforhandling, og få nu svaret på vores anklager se vi kan
komme videre

Anders Dam hvis der er noget du eller de andre ikke kan forstå, så ring spørg mig på +4522227713

l er nogle hårde bananer at kæmpe i mod, men kan vi ikke fe jer til at opfører jer anstændigt, i er jo en bank
der også arbejder for den Danske stat. og for flere kommuner.

Bedste Hilsener jeres kunde

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk

+45 22227713
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    Til advokatsamfundet.                                                                                                      19-09-2020 

    Kronprinsessegade 28.                                                                                              

    1306. København K  

 

 

Vedr. Klage over Lundgrens Advokat selskab.                                     Klager Carsten Storbjerg Skaarup 

Ved Partner Dan Terkildsen                                                                   Sagen 2020-1932. 

 

Tuborg Boulevard 12.                                                                             Søvej 5. 

2900 Hellerup.                                                                                         3100 Hornbæk  

35352535                                                                                                  22227713 

 

Har 15-09-2020 modtaget svaret.   

Jeg skal venligst fremkomme med mine kommentar til den af Dan Terkildsen modtaget 

besvarelse på min klage af 5. juni 2020 ”grundlovsdag” over Lundgrens advokater og Dan. 

 

Det skal som udgangspunkt gøres gældende at Dan Terkildsen ikke 8 september 2020. har svaret 

på de i klagens fremlagte klagepunkter 1 til 27. som alle fastholdes, og som her præciseres en 

smule, med bemærkninger til Punk 1-19. hvor klager kommer med opfordringer 1-26. 

Dan Terkildsen svare vildledende og forholder sig ikke til klagen, hvor klager gentagende opfordrer 

Dan / Lundgrens til at besvare klagens enkelte punkter, og forklare hvorfor Lundgrens har 

modarbejdet klienten og ikke fremlagde den sag klager Carsten Storbjerg Skaarup efter 30 januar 

2018. ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.  

Dette understøttes allerede ved Bilag 3. af 30. januar 2018. hvor klager skriver direkte til 

Lundgrens advokater, og her bad Dan Terkildsen, om at hjælpe med at få fremlagt klagers sag, 

med samme påstande og beviser, som klagers nye advokat nu er ved at fremlægge for retten, 

startende med at genfremlægge Bilag 153. sammen med Bilag 204.  

Klager skriver igen til Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen Bilag 7. 16 februar 2018. og oplyser 

om misbrug af flere bilag. 
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1. Når Dan Terkildsen 8. september på Side 1. skriver at det skal bemærkes at KLAGEN 

indeholder en masse synspunkter og påstande, så skal klager komme med følgende 

opfordringer til at Dan Terkildsen besvare Klagen Bilag 233. og klagens Punker 1-27. 

 

Opfordring 1.  Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere at Lundgrens inden fremlæggelsen af 

processkrift 2. den 2 september 2019. kl. 22.00 til domstolen, at Dan og eller øvrige ansatte i 

Lundgrens, har sikkert sig at få klientens godkendelse, på det af Lundgrens fremlagte er klagers 

anbringer og påstande, samt vidner. 

Med henvisning til klagers henvendelser som eks. Bilag 38. 40. ”41”. 69. 70. 106. 107. 104. 114. 

115. 117. 129. 130. 

Særligt i Bilag 114. og Bilag 115. skriver klager meget klart at Lundgrens ikke måtte fremlægge 

noget til retten uden klagers godkendelse, derfor Opfordres Dan Terkildsen til at dokumentere at 

klager har godkendt det Lundgrens har fremlagt domstolen, forud for fremlæggelsen  

Kan eller vil Dan Terkildsen ikke dokumentere dette, må det ligges til grund at Lundgrens 

advokater ved partner Dan Terkildsen direkte, og helt bevidst har modarbejdet klager. 

  

”Måske Lundgrens advokater ikke ved at det er klienten der bestemmer, og derfor heller ikke 

ville sende klager en kopi af Processkrift 2.” da det efter Lundgrens mening ikke er noget klager 

skal bekymre sig om. 

 

Opfordring 2.  Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere, at have sendt klager en kopi af 

processkrift 2.  

”Det som klager ved Bilag 138. 5 september 2019. spørger om klager må få en kopi af, da klager 

ikke kan se at Dan har svaret på dette, ej heller sendt klager en kopi.” 

 

Opfordring 3.  Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere at have svaret klager på klagers 

henvendelser, der omhandler klagers sag og påstande som også er nævnt i Opfordring 1. og der er 

fremlagt i klagen Bilag 233. nævner her et par henvendelser som Bilag 101.    

 

Opfordring 4.  Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere, at have sendt klager en kopi af 

Svarskrift B. af 20 marts. 2019. og til at dokumentere at klager er blevet spurgt om klager har 

nogle bemærkninger, ganske som klager 28-11-2018. ved Bilag 36. har svaret på Svarskrift A. ”det 

er det samme klager siger i samtaler med Lundgrens Bilag 87. 91. 92. 93.” dog uden at Dan 

Terkildsen vil have klager aspekter / påstande / anbringer bliver fremlagt.   
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2. Når Dan Terkildsen 8. september på Side 1. skriver at Han er blevet kontaktet at Storbjerg 

Erhverv ApS for at fører en sag om en indgåelse af swap aftaler, taler Dan Terkildsen 

Usandt. 

 

Opfordring 5.  Storbjerg Erhverv ApS kan ikke selv kontakte Dan Terkildsen, klage skal derfor 

Opfordre Dan til fremlægge de breve som Storbjerg Erhverv ApS ved Direktøren måtte have sendt 

for selskabet, eftersom klager er ikke bekendt med at Storbjerg Erhverv ApS også har ansat 

Lundgrens.  

Det er klager og klager alene der har ansat Lundgrens til af fører en sag om svig og falsk for 

Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S med ledelsesansvar, hvilket fremgår tydeligt i de breve 

klager gentagende har fremsendt til Dan Terkildsen og andre ansatte i Lundgrens, for at få Dan til 

at gøre det som Dan blev ansat for, Dan har fået kopi at Bilag 5. 9 februar 2018. til retten. Klager 

skriver til retten at Dan Terkildsen Lundgrens på vejene af mig og min hustruer ansat til et føre 

sagen 

Klager Carsten Storbjerg Skaarup der er anpartshaver, og ved Bilag 3. 30-01-2018 har rettet 

henvendelse første gang til Dan Terkildsen, hvilket skete for at få fremlagt Carstens påstande, der 

naturligvis skal fremlægges korrekt, eftersom klager ikke er advokat, og ikke ved hvordan man skal 

fremlægge sine påstande, hvorfor klager naturligvis opsøger en advokat.    

 

3. Når Dan på Side 1. skriver det handler om rådgiver ansvar, så glemmer Dan Terkildsen at 

han og Lundgrens af Carsten Storbjerg Skaarup er blevet ansat til at fremlægge, de nye og 

udvidet påstande, som det er fremlagt og gentaget i klagen Bilag 233. med Bilag 1 til 239.  

 

 

4. På Side 2. skriver Dan Terkilsen at sagen handler om et spørgsmål om en swap aftale, der 

blev indgået til at dække et bestemt lån. 

Klager gør det klart, at det er klager og KUN KLAGER der bestemmer hvad sagen handler om, 

ikke Dan Terkildsen eller andre fra Lundgrens.   

 

Klager bestemmer alene hvad der skal fremlægges, og hvilken påstande klager har, samt hvilken 

vidner der skal indkaldes, det er ikke Dan Terkildsen der bestemmer, Dan Terkildsens opgave er 

at rådgive og vejlede, og derefter at fremlægge klagers påstande. 
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Dan Terkildsens har ved sin handling, vist at han selv ville overtaget sagen, og at Dan Terkildsen 

selv ville bestemme hvilket påstande, beviser og vidner Dan Terkildsen ville have, uagtet 

Lundgrens ved Dan Terkildsens af klager blev ansat for at fremlægge klagers anbringer og bilag 

som skulle understøtte klagers påstande. 

 

Dan Terkildsen nægter reel klager af få fremlagt sine påstande, Dan har handlet imod klager, Dan 

Terkildsen har tilbage holdt processkrifter, Dan Terkildsen har mod instruks ikke fremlagt klagers 

påstande.  

I Bilag 137. 02-09-2019. skriver Dan Terkildsen at det kun er hans personlige opfattelse det gælder, 

og Dan vil bestemme hvilket vidner der skal indkaldes, Dan har siden et kort møde hos Lundgrens 

03-04-2018 kendt til de vidner klager sagde skulle indkaldes, hvilket Dan Terkildsen nedskrev.  

 

 

5. Side 2. Dan Terkildsen påstår at Klager ofte uploadede betydelige mængde af dokumenter 

på retssagsportalen udenom Dan Terkildsen.  

 

Opfordring 6.  Klager opfordrer Dan Terkildsen på denne foranledning at Dan dokumenterer, 

denne påstand, og dokumentere hvilket mænger af Bilag og hvilket Datoer, disse bilag skulle 

angiveligt være uploadet under sagen BS-402-VIB.   

 

Klager har fremlagt eller skrevet til retten, Bilag 105. 02-08-2019. og igen 21-08-2019. ved Bilag 

110. og 111. hvor klager beder om kopi af retsbøger / agtindsigt, eftersom Lundgrens ikke 

svarede klager på nogle henvendelser omkring klagers påstande og anbringer. 

Ganske som klager feks. her i Bilag 38. 40. ”41”. 69. 70. 104. 106. 107. 114. 115. 117. 129. 130. 

forklare og fremlægger det.  

 

Henviser til Bilag 51. fra som 08-01-2019. som Dan Terkildsen første sender en kopi af 23-08-2019 

efter klager måtte anmode domstolen om agt indsigt, hvilket klager 27-08-2019. læser.  

Klagen handler i høj grad om at Lundgrens har fjerner disse Bilag 28-101. ”Klagens Bilag 225.” 

som indeholder klagers påstande ved Bilag 100 og Bilag 101.  

 

Derfor opfordrer klager til at Lundgrens dokumenterer, hvilket bilag der er uploadet og datoer, 

for at vide hvad Lundgrens advokater forstår ved ordet OFTE.  
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Klager mener OFTE at have givet Lundgrens ansatte instrukser om at fremlægge klagers 

anbringer / påstande. kan vel sige ofte og kontinuerligt uden at dette skete, og uden at 

Lundgrens svarede klager.    

 

6. Side 2. Advokatsamfundet bedes noter at sammenarbejdet mellem Jyske Bank A/S og 

Lundgrens advokater Bilag 12.  forgår ”se side 3”. et sted mellem marts 2018. og frem til 

september 2018. 

 

Altså samtids med at Dan 03-04-2018 skriver de vidner ned som Klager vil have indkaldt, må Dan 

Terkildsen som partner have haft viden om at Lundgrens advokater skulle rådgive Jyske Bank A/S 

omkring et salg til 600.000.000 dkk.  

 

Når Dan Terkildsen på møde 13-08-2019. siger at han ikke har kendskab om der er nogle på 

kontoret der har arbejde for Jyske Bank A/S, har Dan Terkildsen overfor klager TALT USANDT 

Når Dan Terkildsen heller ikke besvarer henvendelser, hvor klager direkte 20-09-2019. ved Bilag 

140. og Bilag 141. spørger om der findes et sådanne sammen arbejde, så forekommer som at Dan 

Terkildsen med ond vilje ikke vil svare klager. 

Eftersom Dan Terkildsen ikke vil fortælle Klager at Jyske Bank A/S der må have betalt Lundgrens 

millioner, hvilket Dan Terkildsen bevidst og uhæderligt skjuler over for klager, der direkte spørger 

20-09-2019, det er klager selv der 21-09-2019. fandt bevis, for at der har været et sådanne 

sammenarbejde. 

Eftersom Dan Terkildsen ikke 24-09-2019. kl. 20.58 har svaret klager, Styrker det kun mistanken 

for at Bilag 12. reelt er en skjult returkommission, der er betalt som en million opgave for Jyske 

Bank, mod at Lundgrens ved Dan Terkilsen sørgede for at modarbejde klientens / klager at hans 

påstande, anbringer ikke blev fremlagt retten, og at disse anbringer blev understøttet med klagers 

beviser, Dan Terkildsen fremlagde kun bevismateriale efter efter trusler om fyring, velviden at 

disse beviser ikke ville kunne bruges til noget uden klagers påstande og anbringer var fremlagt.   

 

Når Dan Terkildsen skriver på Side 2. at det bare er en enkeltstående ejendomshandel, og at 

Lundgrens ikke ”har faste” arbejdes opgaver for Jyske Bank A/S, forekommer det inu mere 

mistænkeligt at Jyske Bank A/S, kort efter Klager har rette henvendelse 30-01-2018. til Lundgrens, 

at Jyske Bank pludselig lige præcist også skulle bruge Lundgrens. 

 

Jyske Bank A/S har i forvejen et godt sammenarbejde med bla. Hjulmandkaptain, Lund Elmer 

Sandager eller Bech Bruun for at næve et par.  
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Dan Terkildsen forholder sig ikke til klagen Bilag 233. og det må antages at et honorar for 

rådgivning ved en handel til 600.000.000 dkk ikke er en lille og ubetydelig sag.  

 

Opfordring 7.   

7. Side 2. Lundgrens Dan Terkildsen opfordres til at redegøre for hvorfor Dan Terkildsen ikke 

mener at dette sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Banks A/S har haft 

nogle betydninger, for at Lundgrens ved Dan Terkildsen i samme periode ikke har fremlagt 

klagers påstande i mod Jyske Bank A/S, men at Lundgrens advokater ved Partner Dan 

Terkildsen i stedet direkte har modarbejdet at klager fik nogle af sine påstande og anbringer 

fremlagt for retten. 

 

Altså klager Opfordre Dan Terkildsen til at forklare hvorfor Lundgrens advokater ikke 

efterfølgende med at Lundgrens har indgået et million sammenarbejde med Jyske banks A/S har 

besvaret nogle af klagers henvendelser omkring klagers anbringer / påstande.   

 

Klager nedlægger påstand i klagen mod Lundgrens, om at de involveret ansatte i Lundgrens der 

skulle hjælpe klager med at få fremlagt klagers påstande mod Jyske Bank A/S koncernen, i stedet 

direkte har modarbejdet at klager fik sine påstande og anbringer fremlagt, hvilket har været til 

skade for klager, derfor er der taget erstatnings forbehold mod Lundgrens, for den skade Dan 

Terkildsen kan have påført klager, ved ikke at have fremlagt klagers anbringer trods klar instruks.  

 

Klager Opfordre Dan Terkildsen til at svare, om det er grundet dette sammenarbejde mellem 

Lundgrens og Jyske Bank A/S, at Dan Terkildsen skriver Lundgrens ikke ville fremlægge klagers svig 

og falsk påstande, da det ville være imod de advokatetiske regler?  

 

Opfordring 8.   

I så fald Dan Terkildsen fastholder Side 2. at det er absurd påstand / beskyldning, at Lundgrens 

af Jyske banks A/S har modtaget et millionhonorar for at rådgive Jyske Bank A/S i en handel til 

over ½ milliard, og at denne opgave ikke har påvirket Lundgrens partner til at undlade at gøre 

klagers anbringer og påstande gældende, og derfor ikke har fremlagt Jyske Banks brug af svig, 

falsk, udnyttelse og vildledning, og at Jyske Bank har holdt klager i en forvildelse, samt ikke at 

fremlagt et ledelsesansvar mod bestyrelsen, som klager 11-08-2019. ved Bilag 106. gør klart.  
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Opfordring 9. Dan Terkildsen opfordres til ikke at komme med vildledende svar, men at forklare 

grunden til hvorfor Dan Terkilsen, ikke straks har meddelt klager, at Lundgrens ikke kan eller vil 

fremføre svig og falsk påstande mod Jyske bank A/S. som klager kontinuerligt har skrevet siden 30-

01-2018 Bilag 3. 16-01-2018. Bilag 7. 

Men at Dan Terkildsen i stedet venter 580 dage. med at afvise at ville fremlægge klagers 

påstande, der er klagers sag Bilag 126. (Lundgrens Bilag 2.) der var vedhæftet mail Bilag 125. 28-

08-2019. der handler om brug af svig og falsk.  

  

Dan Terkildsen har ved sin og Lundgrens advokaters handlinger, vist at Dan Terkilsen helt selv vil 

bestemme over hvilket sags påstande Dan mener at klager har, og altså er hvad Dan selv ønsker at 

fremlægge, da Lundgrens ved Bilag 12. viser en betydelig økonomisk interesse mellem Lundgrens 

og Jyske Banks bestyrelse som må formodes at stå bag ansættelsen af Lundgrens 

Og Dan Terkildsen derfor har fjernet de fleste af de vidner, Dan Terkildsen på sit kontor 03-04-

2018. selv nedskrev første gang, og som klager sender 23-11-2018. ved Bilag 238. 

 

Dan Terkildsen bliver første gang 03-04-2018. oplyst hvilken vidner klager vil have indkaldt, og 

nævner intet om at dem vil Dan ikke indkalde, Først 02-09-2019. ved Bilag 133. altså efter 517 

dage skriver Dan Terkildsen reel, at han vil bestemme hvilket vidner der skal indkaldes, og det 

uden at skrive hvilken vidner, at både Dan Terkildsen og Emil Hald, 13-08-2019. kunne have sagt at 

Lundgrens ikke ville have klagers vinden indkaldt, men Dan valgte blåt at sige, Emil har styr på 

vidnerne, hvortil Emil sagde JA, uden at nævne et eneste af de vidner klager gentagende, både 

telefonisk, mundtligt og skriftligt har sagt skulle indkaldes.   

Det er i dag åbenlyst at Dan Terkildsen ikke ville have at klager vidste noget om hvem Dan 

Terkildsen ville have med som vidner, at Dan Terkildsen vælger de samme vidner som Jyske Bank 

selv i Processkrift B. af 20 marts 2019. har anført, er næppe en tilfældighed.  

 

I og med at Lundgrens tilbage holder både Processkrift B. og Processkrift 2. overfor klager, og at 

Dan Terkildsen ikke på noget tidspunkt har skrevet til klager, at Lundgrens ikke ville tillade klager 

at bestemme nogle af de vidner klager har sagt skulle indkaldes, da det var Dan Terkildsen der 

tydeligvis ville bestemme ikke kun klagers påstande og anbringer, men Dan ville også bestemme 

hvilken vidner han ville have med. 

 

Det åbenlyst for klager at Dan Terkildsen ville skjule Processkrift 2. over for klager længst muligt, 

for at klager ikke måtte vide hvad Dan og Lundgrens ansatte lavede.   
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Eftersom klager først, efter klager har fyret Lundgrens 24-09-2019. får klager en kopi af 

Processkrift 2. fra den 2 september 2019. og en kopi af Processkrift B. 

 

Til Opfordring 6.  Når Dan Terkildsen påstår ”Punkt 5.” at klageren ofte uploade dokumenter på 

restsagsportalen    

Skal klager på det kraftigste afvise dette som USANT. 

Første gang klager logger sig ind på Domstolsportalen i sagen BS—402-VIB. Er 03-10-2019.  

Dette kan påvises med login filer ved henvendelse til domstolen.  

 

Klagers mails til retten er fremlagt i klagens Bilag 1-241. alle klagers henvendelser til retten var 

nødvendige da Dan Terkildsen modarbejde klager, og ikke ville svare klager eller give klager 

kopier retsbøger, som der gentagende blev anmodet.  

 

Det kan oplyses at første bilag som klager uploader på Domstolsportalen i sagen BS-402-VIB er 

bilaget omhandlende sammenarbejdet mellem Lundgren og Jyske Bank A/S ved klagens BILAG 12.  

 

 

NYT Bilag 240. side 1-25. viser med indsatte bemærkninger, at da Dan Terkildsen 02-09-2019. 

fremlægger Processkrift 2. har Dan ikke kun tilbageholdt klagers påstande, men også ved enten 

ond tro eller bevidste uhæderligt fremlagt at klager har indgået en rente swap 16-07-2008. på 

trods af at klage gentagende overfor Lundgrens ansatte har nedlagt påstand om at denne swap fra 

16-07-2008 er falsk, og aldrig er aftalt. 

Dette står meget klart at klager nedlægger påstande om at Sagens Bilag 1. er falsk og eller ugyldigt 

ifølge til aftaleloven. Som klager skriver eks. i Bilag 106. 11-08-2019. Bilag 109. 30-08-2019. Bilag 

129. 23-08-2019. 

 

 

Når Dan Terkildsen har undladt at fremkomme med nogle af klagers aspekter til de bilag som blev 

fremlagt i svarskrift A. 05-11-2018 og som klager har fremlagt Lundgrens Dan Terkildsen og Mette 

Marie Nielsen klagers svar på ved Bilag 34. 27-11-2018.  

Klager henviser til disse bilag hvor af Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. Samt sagens 

Bilag 7. der alle findes i Klagens BILAG 240. disse bilag var på USB. Nøglen for klagen, som der er 

henvist til i klagen. 
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8. Når Dan Terkildsen Skriver at Lundgrens beskyldes for at have undladt af at gøre klagers 

påstande gældende, er det med rette eftersom ond tro og brug af svig og falsk er en 

ugyldigheds grund i aftalevovens bestemmelser, og klager fører ikke en sag for kun dårlig 

rådgivning, men for grov udnyttelse og manipulation som det fremgår i Bilag 153. og 204.  

 

Opfordring 10.   

Klager opfordrer naturligvis igen Dan Terkildsen som i klagen, til at forklare hvorfor ingen af de 

eks. Bilag 40. 106. 107. 108. 109. 112. 114. 115. indeholdende af klagers påstande og anbringer, af 

Lundgrens advokater er blevet fremlagt domstolen, når klager gentagende og kontinuerligt har 

givet Lundgrens ansatte instrukser på at fremlægge klagers anbringer / påstande som skulle 

understøttes af klagers beviser, som klager forsøger 28-12-2018 selv at få fremlagt ved Bilag 100. 

101. men som Dan Terkildsen ved retten har set bort fra ved Bilag 51.  

En viden som Lundgrens tilbageholder for klienten / klager. Når Dan ved Lundgrens Bilag 2. / 

Klagers Bilag 126. 28-08-2019. skriver  

”Har vi fremlagt alt også det som er nævnt i retsbogen fra 8. januar. Det kan Emil 

sikkert også bekræfte når han kommer til bage om 8 dage.”   

Velvidne at klagers påstande Bilag 62. og 63. ikke var afleveret / fremlagt 28-12-2018, og 8 dage 

efter 28-08-2019. ville forberedelsen være afsluttet, hvorved klager ikke kunne få fremlagt sine 

anbringelser, Klager er sikker på dette fra Dan Tan Terkildsen var en bevidst handling for at holde 

klager anbringer / påstande ude af retten. 

Klagers mail til retten 28-08-2019. Bilag 125. er helt berettet, klager talte i denne forbindelse om 

at få fyret Lundgrens advokater, problemet var at klager var afhængig af at Dan Terkildsen ville 

fremlægge klagers påstande, eftersom klager ikke kunne nå, at få en ny advokat til at fremlægge 

klagers påstande, Mødet 13-08-2019. ses som GULT KORT. / BILAG 125. er sidste GULE KORT 

Klager skriver sine påstande og aspekter til Lundgrens ansatte og partner Dan Terkildsen, klager 

skriver klart og tydeligt at dette er klagers påstande, og at disse skal fremlægges, det er meget 

klart i samtalen 08-07-2019. Bilag 93.  

 

Dan Terkildsen vælger uhæderligt at fratager klagers ret til at medvirke i klagers egen sag mod 

Jyske Bank A/S dette sker ved at Dan Terkildsen handler direkte imod klagers instrukser, og ved 

bevidst at holde klagers påstande ude af retten, ligesom Lundgrens ansatte ikke ville tillade klager 

at komme med sine aspekter af sagen, som Mette Marie Nielsen ellers 18-12-2018. ved Bilag 91. 

ellers forklare at det er det en civilsag handler om.  

 

Hertil henviser klager til samtalen 18-12-2018. med Mette Marie Nielsen Bilag 91. Punkt 44. Det 

står som om at kun Lund Elmer Sandager gerne må komme med deres aspekter af sagen. 
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Når Lundgrens 05-11-2018 har modtaget Jyske Banks aspekter af sagen Svarskrift A. som 

Lundgrens først 27-11-2018 ved Bilag 34. sender til Klager, efter retten har sat en dato til 

besvarelse, klager har således kort tid til besvarelsen, men svare Lundgrens så godt han kan ved 

Bilag 36. 28-11-2018. Klager bliver herefter ignoreret, og Lundgrens svare slet ikke. 

Lundgrens svare heller ikke på klagers anbringer / påstande Bilag 40. der er starten på de 

efterhånden gentagelser af klagers aspekter, som klager også siger til Emil Hald Vendelbo 

Winstrøm 08-07-2019. Bilag 93. punkt 41 til 46.  

 

Klager påstår at Lundgrens vil holde klager helt ude af sagen, hvorfor Lundgrens vælger at tilbage 

holde Jyske banks Svarskrift B. 20-03-2019. overfor klager således klager ingen mulighed har for at 

svare, eller kommer med sine augmenter i klagers sag.   

Dan Terkildsen har ved at 09-07-2019 bytte Bilag 225. om med Bilag 226. vist at Lundgrens for 

enhver pris ville fjerne klagers påstande, som det er fremlagt i klagen. 

 

Når klager over for advokatsamfundet fremlægger denne ret alvorlige klage over Lundgrens, om 

at Dan Terkildsen har tilsidesat hans pligt som advokat, og gået sagsøgtes ærene, ved ikke at 

fremlægge klagers sag, så er den en alvorlig sag, for hvis ikke klienterne kan stole på de 

advokater der hører under advokatsamfundet, er retssikkerheden truget.    

 

Når det kan konstateres ved Klagen, og med Bilag 240. som klager havde en masse aspekter klager 

gerne ville komme med, (have fremlagt). Men det så viser sig at Dan Terkildsen ikke hjalp klager, 

og ikke har fremlagt det af Jyske Banks fuldmagt misbrug, som her åbenlyst kan konstateres ved at 

læse side 1-25 med de indsatte bemærkninger & oplysninger til klagen. 

 

Det fastholdes at Dan Terkildsen er blevet kontaktet af Carsten Storbjerg for at fører en sag mod 

Jyske Bank A/S ikke kun om ansvar, og om indgåelse af swap aftaler. ”flertal” selv om klager kun 

15-07-2008 godkendte 1. det fremgår af klagens Bilag 134. side 11.  

Bilag 240 side 2. er det tydeligt at Lundgrens lærling Emil Hald og Dan Terkildsen ved ligegyldighed 

fremlægger et Processkrift 2. med modsigelser og påstande der ikke svare overens med klagers 

påstande.  

klager påstår at Dan Terkildsen uærligt har ladet klager tro at Dan Terkildsen / Lundgrens arbejde 

for klager, og at Lundgrens ville fremlægge klagers sag for retten, som det kontinuerligt er blevet 

sagt og skrevet, i stedet for venter Dan Terkildsen og trækker tiden ud, når Dan venter 580 dage 

med at vise at Lundgrens reelt er imod klager, og ikke vil fremlægge de påstande klager ansatte 

Lundgrens til, så Har Dan Terkildsen / Lundgrens naturligvis en grund. 
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Som eksempel når det her telefonisk 8. juli 2019 bliver genforklaret ved Bilag 93. og ved Bilag 106. 

af 11 august 2019. hvilket skulle understøtte klagers påstande, som kontinuerligt er fremlagt for 

Lundgrens, så er det ikke muligt at misforstå hvad klager vil have fremlagt.  

  

Side 2. Nederst på siden skriver Lundgrens at der er indgået en rente swap, ”underforstået Sagens 

bilag 1.” Bilaget 134. side 8. på trods af at klager fremlægger at denne er falsk, og ikke er aftalt 

med klager. Det er sagt og skrevet kontinuerligt som ved Bilag 106. til brug for møde 13-08-2019. 

hos Lundgrens, hvor klager gentagende siger til Dan Terkildsen at Klager påstår Sagens bilag 1. er 

falsk.  

 

At Dan på mødet fejer klagers Bilag 106. til side og siger Bestyrelse i Jyske Bank har ikke noget 

ansvar for det Jyske bank laver, og Dan vil på mødet i øvrigt ikke gennemgå noget af indholdet af 

Bilag 106. med klager.   

Det er her klager for alvor mærker at Dan Terkildsen forsøger at manipulere med klager og 

bevidste bortleder klagers opmærksomhed fra klagers påstande og over til Klagers Bil. 

klagers Søn der var med 13-08-2019. valgte at forlade mødet ventede uden for bygningen, og der 

sagde han ”Dan” sad jo manipulerede med dig og sagde Dan skulle fyres, Klager skal først hjem og 

lige have registeret samtale / mødet og der analyser det som Dan Terkildsen mente, hvilket ikke er 

det samme som klager mener.  

 

 

 

9. Dan Terkildsen fremlægger påstand om at det er ligegyldigt at gøre det synspunkt 

gældende, at der er brugt svig og falsk, og det er ved ond tro, dårlig rådgivning ved at påstå 

at der er lavet en swap til et lån der ikke eksistere, uanset hvad klager ellers har sagt og 

skrevet.  

  

Eftersom Jyske Bank påstår forældelse, og vil fastholde en rentebetaling af pr. 2.5 million kroner, i 

øvrigt at et lån Jyske bank står bag er nedbragt til 950.000 kr. taler vi om bedrageri, det er 

afgørende efter aftaleloven ugyldigheds bestemmelser, at kunne dokumentere brug af de mange 

svigforhold, samt at der er lavet falsk altså dokumentfalsk, som ved at manipulere med datoer og 

aftalebilag. 

Ligeledes at dette er udført i ond tro, samtidig med at Jyske Banks har vildledt klager og har 

misbrugt udløbet dokumenter så som fuldmagt, som det også er omtalt i Bilag 240. fra de af Jyske 

banks fremlagte Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. Og sagens Bilag 7. 
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Det er af vigtig betydning at kunne dokumentere overfor retten, at Lund Elmer Sandager 

advokater ved Philip Bauch har fremlagt usande og falske oplysninger, samt har tilbageholdt 

vigtige dokumenter der er afgørende for sagen.  

 

Alt dette ville Dan Terkildsen modsætte sig, men Dan skriver først dette den sidste dag inden 

forberedelsen slutter 02-09-2019. Dan skriver kortfattet ved Bilag 133. at han ikke mener det ikke 

er nødvendigt, lige som Dan skriver kun de vidner som Dan syntes skal indkaldes, uden at skrive 

hvem Dan Terkildsen vil forbyde klager at indkalde.  

 

02-09-2019. er første gang Dan Terkildsen svare på Bilag 3. fra 30-01-2018 om at skulle fremlægge 

flere forhold af svig. hvilket sker ved Bilag 133. 02-09-2019. kl. 15.49 altså efter 580 dage, før Dan 

Terkildsen skriver at han er imod klagers påstande, og vil ikke fremlægge det svig Lundgrens af 

klager ellers blev ansat til at fremlægge.  

 

Klager er nødsaget til at sparke Lundgrens ud, ved Bilag 142. og Bilag 143. 24-09-2019. kl. 20.58 

efter så klager opdager Lundgrens modarbejder klager og har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank. 

 

Hvis Klager ikke havde fyret Lundgrens 24-09-2019. ville klager stå meget dårligt i retten, efter 

som kun sagsøgte Jyske Banks af Lundgrens måtte fremlægge deres påstande.  

Det har været særdeles vanskeligt at få nogle fra Lundgrens til at svare på klientens 

henvendelser, omkring klagers sag og påstande.  

 

Opfordring 11. Lundgrens / Dan Terkildsen opfordres til at forklare hvorfor han ikke måtte 

fremlægge klagers svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S, i særdeleshed når det er nævnt i 

aftaleloven som en ugyldigheds grund. 

 

Opfordring 12. Dan Terkildsen opfordres ligeledes, til at forklare hvordan dette skulle være i 

konflikt med de advokatetiske regler, at fremlægges klagers svig og falsk påstande, særligt i 

forbindelse med at vores advokat har fremlagt klagers påstande 04-05-2020, og disse vil blive 

skærpet.  

 

Opfordring 13. Dan Terkildsen opfordres til at forklare hvorfor Dan har taget sagen mod Jyske 

Bank A/S når Dan / Lundgrens alligevel ikke ville fremlægge klagers anbringer. 
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Opfordring 14. Dan Terkildsen opfordres til at forklare hvorfor Dan Terkildsen venter hele 580 

dage med at med at skrive til klienten at han ikke vil fremlægge klagers svig og falsk mm. 

påstande, når klager kontinuerligt har skrevet det er sagens vigtigste påstande. 

 

Opfordring 15. Dan Terkildsen opfordres til at forklare hvorfor Dan ikke har meddelt klager, at 

klager skulle finde an anden advokat til at fremlægge klagers sag og påstande, da Lundgrens må 

have vist dette, samtidig med klager konstant bad Lundgren fremlægge klagers påstande. 

Det er klagers opfattelse at Dan Terkildsen ville have trukket sig, såfremt Dans opgave ikke var at 

manipuler med klagers påstande og beviser, og bevidste lave uorden i bilag og litrering.      

 

Opfordring 16. Dan Terkildsen opfordres til at dokumenter dato for hvornår, Lundgrens af Jyske 

Bank blev tilbudt en million sammen arbejde for Jyske Bank A/S. særligt eftersom klager skrev til 

Lundgrens første gang ved Bilag 7.  30-01-2018. 

 

Opfordring 17.  Lundgrens Dan Terkildsen opfordres igen, til at fremlægge hvilken værdi Bilag 12. 

har haft for Lundgrens. 

 

 

10. Side 3. Klager der heller ikke kan få udleveret retsbøger, bliver derfor nødsaget til at 

anmoder retten ved Bilag 110. og 111. 21-08-2019. om agtindsigt. Hvilket sker på en mail.  

 

Så når Dan Terkildsen i sit svar på klagen fremlægges ”Lundgrens” Bilag 3. en mail af 23-08-2019. 

Kl. 13.49  

Så har klager alleræde fremlagt mailen som Bilag 113. vedhæftet i mailen til retten af 21-08-2019. 

kl. 11.56. Nederst på ”Lundgrens” Bilag 3. er klagers Bilag 111.  

 

Dan Terkilsen glemte at vedlægge hele mailen fra 21-08-2019. kl. 11.56.  Lundgrens har således i 

det af Lundgrens Bilag 3. skjult at der i mail var et vedhæftet brev til retten.  

 

Mailen Bilag 111. der er sendt til retten skal ses i helhed, sammen med Brevet Bilag 110. der var 

vedhæftet, det er brevet som er vedhæftet der er vigtigst. 
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På side 1. i brevet Bilag 110. til retten hvor vi beder om at få agtindsigt, skriver klager tydeligt. 

 

”Vi har siden 16. april. anmodet vores advokat om at få en kopi ”af retsbøger fremgår af klagen” 

8 juli oplyses vi at de er svære at finde, men bliver lovet at få den inden for et par dage.”   

  

Efter som klager siden 16-04-2019. og frem til 21-08-2019. i alt 127 dage og efter et utal af 

anmodninger om at få udleveret de samlet retsbøger, for at kunne se hvad Lundgrens foretog 

sig, og i særdeleshed da klager 13-08-2019. følte at Dan Terkildsen forsøgte at manipulere klager 

til at ændre påstand, er anmodning til domstolen om at få agtindsigt helt berettet.  

 

Opfordring 18.  Lundgrens Dan Terkildsen opfordres derfor til ikke at fjerne vedhæftet 

dokumenter, når Dan fremlægger halve bilag, lige som Dan opfordres til at henvise til alleræde 

fremlagte bilag, frem for at genfremlægge bilag der alleræde er fremlagt af klager. 

Se nederst en liste der viser Lundgrens fremlagte bilag kontra klagers fremlagt bilag  

 

Det fastholdes at det er klager som bestemmer hvad Lundgrens Dan Terkildsen skulle gøre 

gældende, og ikke noget Dan Terkildsen egenhændig kan bestemme, uanset hvad Dan selv 

mener at kunne bestemme.    

 

 

 

10. Side 3. Lundgren fremlægger Bilag 1-4.  

Dan Terkildsen fremlægger Bilag 1. ”det ville være nemmer hvis Lundgrens tildelte sine bilag 

bokstaver eks. A. for ikke at fortsætte med at ville forvirre.” Dan opfordres at litrerer til bokstaver 

 

Lundgrens Bilag 1. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 113. og Bilag 111.  

Lundgrens Bilag 2. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 126. og Bilag 125.  

Lundgrens Bilag 1 og Bilag 2. er således alleræde fremlagt og forklaret i klagens Bilag 233.   
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11. Side 3. Når Dan Terkildsen påstår ved mail fra 28-08-2019. Bilag 2. Klagers Bilag 126. at 

det på et møde ”13-08-2019” er aftalt skære klagers bilag væk, og ikke fremlægge klagers 

påstande, SÅ ER DETTE USANDT  

 

Henviser til SMS 23-08-2019. Bilag 112. og 18-08-2019. Bilag 109. samt 27-08-2019. Bilag 115. 

Det er her Dan Terkildsen svare ved mailen Bilag 126. 28-08-2019.  Hvis Lundgrens mener at de 

hjælper OS klager ved at ikke den 02-09-2019. i Processkrift 2. at fremlægge noget fra Bilag 

115. Så kan man jo ikke stole på de danske advokater.  

 

Opfordring 19. Dan Terkildsen Opfordres til at forklare hvorfor han og Lundgrens ikke har 

fremlagt aftalelovenes ugyldigheds regler efter klagers påstande med henvisning til § 11. 30. 31. 

32. 33. 36. 

 

Når klager gentagende har skrevet og sagt hvad klagers påstande er, dette skulle Lundgrens 

hjælpe med at fremlægge, hvorfor fremlægger Dan Terkildsen det så ikke, men Ignorerer klager.  

 

Se Bilag 93. Bilag 106. Bilag 107. Bilag 112. Bilag 115. Bilag 130. Bilag 131. disse Bilag ligger fordelt 

på begge sider af mødet 13-08-2019, hvor Dan påstår at klager angiveligt skulle mene det som Dan 

Terkildsen selv mener.    

Se Bilag 115. skrevet før klager se Mailen af 23-08-2019. Bilag 113. med 5 bilag, som Dan ikke 

mener kan løfte sløret for det svigt Lundgrens udsætter klager for. 

 

KLAGER VED STADIG INTET om svarskrift B. da Dan Terkildsen på trods om aktindsigt til 

domstolen 21-08-2019. Bilag 110. 111. har valg at tilbageholde også dette processkrift for klager.  

 

Hvorfor Lundgrens ikke vil dele en kopi af svarskrift B. selv efter klager 21-08-2019. har anmodet 

retten og agtindsigt, forstår klager ikke, men klager er jo heller ikke så dygtig som advokat Dan 

Terkildsen, det er jo derfor Klager netop ansatte Dan / Lundgrens. 

 

Opfordring 20.  Dan Terkildsen Opfordres til at forklare hvad Dan mener når han i mailen fra 28-

08-2019. Lundgrens Bilag 2. Klagers Bilag 126. skriver  

”Det er naturligvis på et hvilket som helst tidspunkt op til jer (jeg), om i vil have OS til 

at hjælpe jer.” 
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Dan Terkildsen Opfordres til at præcisere, og forklare hvordan han mener Lundgrens advokater, 

i perioden 30-01-2018 til 24-09-2019. har hjulpet klager, da det jo netop er det klager, har klaget 

over, altså at Lundgrens ikke har hjulpet klager med at få fremlagt klagers sag og påstande. 

 

Opfordring 21.  Dan Terkildsen Opfordres til at forklare hvorfor klager ikke måtte få udlevet en 

kopi af hverken Processkrift B. eller Processkrift 2. 

Klager tænker det kunne være fordi Dan Terkildsen, måske mener Svarskrifterne intet indeholder 

af vigtighed for sagen. Som Dan Terkildsen fremlægger det ved sit BILAG 3. ” Klagers Bilag 113.” 

 

Opfordring 22.  Dan Opfordres til at fremlægge optagelsen fra dette møde, 13-08-2019. hvor Dan 

påstår noget andet, er aftalt end hvad klager gentagende skriver og siger. således at Dan 

Terkildsen fremlægger bevis for klagers påstande er anderledes, end det klager kontinuerligt har 

fremsat påstand om. 

 

12. Når Dan Terkildsen fremlægger hans påstand Lundgrens Bilag 3. ” opfordres til at om 

litrerer til bokstaver C. ” Med påstand at de er er grundet de mange bilag at 

hovedforhandlingen af Jyske bank blev anmodet udskudt. 

Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager beklager sig i samme Bilag 3, over at Dan Terkildsen ikke ved 

fremlæggelsen 9 juli 2019. eller fremlæggelse af bilagene den 2 september, har fremlagt grunden 

til fremlæggelsen af disse bilag, ligesom Lund Elmer Sandager også beklager sig over Lundgrens 

ikke har svaret på Lund Elmer Sandagers flere anmodninger om en tidsplan.  

Det er stærkt kritisk at Lundgrens Partner Dan Terkildsen hverken svare Lund Elmer Sandager eller 

Klager omkring klagers bilag.  

 

Lundgrens Bilag 3. side 1. Klagers svar er KLAGERS Bilag 137. 05-09-2019. kl. 15.10  

Lundgrens Bilag 3. side. 2 og 3. er af klager fremlagt som KLAGERS Bilag 135. 

Klager har således medtaget Lundgrens Bilag 3. i klagen over Lundgrens hvor det er fremlagt.  

 

Det fastholdes at Dan Terkildsen uærligt og helt bevidst har modarbejdet klienten, og dette er 

sket med henblik for at Dan ville tabe sagen i retten, grundet manglende fremlæggelse af 

påstande understøttet af klagers beviser, således at klager realt ikke havde nogle sag. 

Som klager da også siger i telefonsamtalen med Mette Marie Nielsen. 14-12-2018. Bilag 87.  

punkt 1-7.  
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1. Klienten: Jeg vil bare være sikker på at vi får sendt alle bilag af sted og processkrift.  

2. Lundgrens: Det kan du tro vi gør.  

3. Klienten: Jeg er nervøs for det ikke bliver nået.  

4. Lundgrens: Nej Nej det skal du ikke være.  

5. Klienten: Jeg er jo lidt stresset over min sag ikke er afleveret  

6. Lundgrens: Enig Enig, du skal ikke være bekymret for vi får det lavet i næste uge, der er frist til tirsdag 

den 18. men så kan jeg da godt forstå du var lidt nervøs.  

7. Klienten: Ja det er jeg, for jeg har jo ingen sag før alle tingende er fremlagt.  

8. Lundgrens: Nej selvfølge ikke. Jeg kikker på tingende i dybden, her henover weekenden, og går i gang 

med at skrive nogle bevinget ting 

 

Et år efter har klager stadig ikke fået fremlagt sine påstande, hvorfor ? BILAG 12. må 

antages at være grunden, med mindre Lundgrens advokater ved partner Dan 

Terkildsen kommer med god forklaring, ved at svare på alle opfordringer, og svare 

på klagen Bilag 233. punkter 1-27. 

 

 

Side 3. Lundgrens fremlægger først efter trusler om fyring Bilag 125. 28-09-2019. for ikke at 

fremlægge klagers påstande, hvilket viser det har været sadles vanskeligt at kommunikere med 

Lundgrens ansatte, der klart har haft en anden agenda, end at være klagers advokat mod Jyske 

Bank A/S 

 

Klager er klar over at Lundgrens ikke kan have arbejder i klagers interesse, og Lundgrens må 

være i lommen på Jyske Bank A/S. ellers giver det ingen mening at Lundgrens har modarbejdet 

klager / klienten. 

 

Hvilket må være det Dan Terkildsen henviser til omkring konflikt med de advokatetiske regler, 

hvilket opfordringerne vil kunne kaste lys over, når vores opfordringer bliver besvaret. 

Altså forudsat Partner Dan Terkildsen vil svare når advokat samfundet spørger. 

 

 

1216



  18 

13. Side 3. At Lundgrens ikke bliver kontaktet af klagers advokat der fremlægger klagers sag 

ved Bilag 204. har ikke relevans for klagen.  

 

 

14. Side 3. Hvis Dan Terkildsen eller andre ansatte ved Lundgrens ville have svaret klager, 

kunne klager have undgået at skulle ligge søvnløs, når han var bange for ikke at få sin sag 

fremlagt, Det er alene grundet Lundgrens selv at der er så meget korrespondance.  

 

Klager har som det er fremlagt i klagen Bilag 233. fremlagt dokumentation for anmodet om 

time/minut forbrug, og timepriser, hvilket Lundgrens ikke har efterkommet.  

 

At Lundgren ikke vil svare klagers henvendelser skal naturligvis ikke komme klager til skade.  

 

Hvis Lundgrens tror klager har skrevet ligeså mange gange til klagers nye advokat, skal det oplyses 

at der kun har været ganske få henvendelser, da klagers nye advokat Rent faktisk er loyal og 

arbejder for klager. 

 

Klagers nye advokat har naturligvis fået kopi af klagers klage over Lundgrens, da det kan blive 

aktuelt for sagen imod Jyske Bank A/S  

Det er klagers opfattelse at sagen af Lundgrens er forsøgt forvirret, ved at fremlægge alleræde 

anvendte bilags nummer, ved bytte bilag om, ændre i bilag, fjerne bilag, og ved i øvrigt ikke at 

svare klager, og ikke fremlægge klagers påstande, dette har naturligvis givet klager et kæmpe 

arbejde i at gentagende skulle skrive have der skulle fremlægges. 

 

Klagers nye advokat, har ikke haft nogle problemer med at forstå klagers sag og påstande, og har 

ikke haft det store problem med at lave hans første Processkrift Bilag 204. Klagers advokat altså 

Claes Balle og klager sammenarbejder om klagers sag.  

 

Så problemet med at klagers sag først påbegyndes 04-05-2020 må have været Lundgrens og 

deres sammenarbejde med Jyske Bank A/S.  

    

Opfordring 23.  Dan Opfordres igen til at fremlægge, time / minut regnskab for de enkelte poster 

således klager kan kontrollere alle punkter, i og med Lundgrens har modtaget samme materiale 

flere gange, og ikke har svaret noget af det, skal der naturligt heller ikke betales for udeblivelse 

af svar. 
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15. Det fastholdes i øvrigt at Lundgrens har været inhabile ved at påtage sig mindst en 

million opgave for Jyske Bank, og at denne opgave Bilag 12. er blevet tilbudt efter klager 

har indgået sammenarbejde med Lundgrens mod Jyske Bank A/S for flere forhold af svig 

se Bilag 3.  

 

Dan Terkildsen påstår at Lundgrens ikke har været i interessekonflikt, ved først at blive ansat af 

klager til at fører en sag mod Jyske Banks A/S indeholdende svig, falsk, udnyttelse, ond tro og 

ledelse ansvar, når Lundgrens derefter har fået en million opgave af Jyske Bank A/S Dan 

Terkildsens påstår det ikke betyder noget  

 

12.4 Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf. rpl. § 124, eller i 

kontorfællesskab gælder reglerne i 12.2 og 12.3 for fællesskabet, advokatselskabet og kontorfællesskabet 

og i det indbyrdes forhold mellem dets deltagere, herunder ansatte advokater. 

12.2 En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der 

foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. 

4) en advokat har en nær familiemæssig eller ikke ubetydelig økonomisk, erhvervsmæssig eller anden 

forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten. 

5) en advokat har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til eller aftaler med klienten, at der 

er risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser. 

8) en advokat bistår en klient i en sag, hvis han uden at repræsentere modparten i den konkrete sag har et 

fast klientforhold til denne. 6 Ved vurderingen af om et klientforhold er fast, tages der bl.a. hensyn til, om 

klienten hidtil har søgt advokatens bistand regelmæssigt i forhold til klientens behov for bistand, og om 

klienten forventes at fortsætte hermed. 

 

Lundgrens skulle ikke have skjult over for klager, at Jyske Bank A/S i foråret 2018 ansatte 

Lundgrens til en million opgave, Klager får derfor ikke oplysning om dette sammenarbejde 

mellem Jyske bank og Lundgrens, Lundgrens forventer naturligvis at kunne får flere opgaver for 

jyske bank, hvorfor Lundgrens ikke har ønsket at fremlægge klagers anbringer og påstande 

overfor retten. 
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16. Klager fastholder 

at Lundgrens har overfaktureret. 

Lundgrens har ikke lavet det Lundgrens blev ansat til.  

Lundgrens har fremlagt Bilag 22. 47. 134. hver på en side med påstande, uden klager først har fået 

en kopi til godkendelse, og uden at klagers påstande i øvrigt er medtaget. 

Lundgrens har trukket sagen, det kan derfor først konstateret, efter Lundgrens er blevet fyret 24-

09-2019. at Processkrift 2. ikke indeholder nogle af klagers påstande, dette kan klager først se da 

klager får en hentet en kopi 03-10-2019.  

 

Side 4. Lundgrens fremlægger Bilag 4. ”forsåles ændres til Bilag D.” hertil opfordrede klager 5. juli 

2020 Dan Terkildsen til at Dokumentere Tidsforbrug timer og minuttet samt timepriser ud for de i 

faktura skrevet som udførte arbejdes opgaver, som klager også har efterlyst tidligere. 

Opfordring 24.  Klager opfordrer IGEN Dan Terkildsen til at fremlægge time sags regnskab ud for 

de enkelte afkrævninger, der ikke er opgivet med hverken tid eller priser. Således en kontrol er 

muligt.  

 

Alene det bilag 4. Lundgrens har fremlagt kan vi starte med at se på sidste faktura. Klagers Bilag 

164.   

23-10-2019. EMW. Brev til CS.  må Være Bilag 150. her står ingen tid og pris.  

Lundgrens blev fyret 24-09-2019. hvilket klager har skrevet til retten. 24-09-2019. Ved Bilag 142. 

og Bilag 143. 

 

20-09-2019. EMW. Drøftelse, må være efter klager ved Bilag 140. og Bilag 141. 20-09-2019. 

spørger Dan Terkildsen om Lundgrens arbejder for Jyske Bank A/S. eftersom Lundgren ikke svare 

må det handle om Klager skal have oplysning om det i Bilag 12. oplyste sammen arbejde med 

Jyske Bank, at Lundgrens ikke vælger ikke at svare på klagers spørgsmål skal klager betale noget 

for. 

 

Opfordring 24. Klager opfordrer Lundgrens til at fremlægge deres minut og timepris for 

hvert punkt på alle opkrævet punkter, på Bilag 164. fra 11-12-2019. 

 

17. Her forekommer også datoer 04-05-2018 – 14-06-2018 hvilket vedrører Bilag 156. fra 19-

12-2018. der først kan kontrolleres ved endelig afregning 11-12-2019.  
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Klager har ikke godkendt eller kontrolleret nogle fakturaer, og da slet før der er en slut 

opkrævning, denne har dato 11-12-2019. 

 

Klager har sørget for at der blev overført nogle aconto betalinger, på forventning at Lundgrens ville 

fremlægge klagers anbringer understøttet af beviserne, dette har Lundgrens ikke efterlevet.   

   

 

Når Lundgrens fremlægger et Bilag 4. klagers Bilag 205. i svar til klagen Bilag 233. med bilag og 

tidslinje. er dette indhold ligeledes hovedsageligt alleræde som helhed fremlagt i klagen. 

 

Med hensyn til klagen over salær regnes tidspunktet for den endelige afregning af salær, hvilket 

er 11-12-2019. her opkræves salær fra perioden 5. maj 2018. Lundgrens har desuden trukket 

sagen unødigt, hvilket det er klaget over, at vente med at fremlægge klagers bilag og så uden 

påstande, er stærk kritisabelt, da det har skadet sagen, og er skyld i at Jyske Bank ville have 

hovedforhandling udsat. 

 

Lundgren har forhalet sagen, af grunde kun Lundgrens kan forklare. 

”Fristen for at klage over en advokats salær er 1 år. Fristen regnes fra tidspunktet for den endelige afregning af salæret. 

Klagen bliver afvist, hvis den er indgivet for sent. Nævnet kan dog behandle klagen alligevel, hvis der er rimelig grund til 

fristoverskridelsen. Det er nævnet, der afgør, om der er en rimelig grund til fristoverskrivelsen.” 

Klager kan ikke kontrollere disse her faktura før Dan fremsender der anmodet tids og timepris 

for hvert punkt. 

Lundgrens Bilag 4. side 1-3. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 205.    

Lundgrens Bilag 4. side 4-7. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 156.    

Lundgrens Bilag 4. side 8-9. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 157    

Lundgrens Bilag 4. side 10-11. Klager har aldrig modtaget denne faktura.19-2830 

Lundgrens Bilag 4. side 12-13. KLAGERS Bilag 239. 19-3633 registeret ved klagen. 

Lundgrens Bilag 4. side 14-17. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 163.    

Lundgrens Bilag 4. side 18-19. Har klager fremlagt som KLAGERS Bilag 164. 

 

Det forekommer i øvrigt underligt at Lundgrens fremsender afregninger til Carsten Storbjerg for at 

fører sagen mod Jyske Banks A/S for Storbjerg Erhverv ApS og at det så sker til en forkert adresse 
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Som en adresse Bakkegårdsvej 411. som hverken selskab eller klager bebor, det samme gør sig 

gældende for fremlagte Processkrift 2. af 02-09-2019. her står at Storbjerg Erhverv ApS bor på 

Søgårdsvej 25. 

 

Lundgrens har samtidig brugt 2 forskellige adresser samtidig og overlappende, hvilket ingen af 

dem kunne anvendes, på trods at Klager i samtlige henvendelser har skrevet at klager bor Søvej 

5. 3100 Hornbæk, hvortil Lundgrens skulle rette henvendelse.  

 

Der skal derfor tilføjes til klagen at Lundgrens ikke engang har gidet sætte sig ind i hvor klager 

eller klagers virksomhed bor.  

 

18. Dan Terkildsen / Lundgrens har givet klager et særdeles stort arbejde, i og med Lundgrens 

ikke har svaret klager på klagers mange henvendelser, eller på skrift bekræftede at ville 

fremlægge klagers påstande, Lundgrens må have i deres faktura Bilag 205. have forlangt 

nogle kæmpe afregninger, for at modtage klagers påstande, men altså ikke svare klager 

eller fremlægger noget af det klager har skrevet, på trods at af klager gentagede har sagt 

at ville komme ind op hjælpe, for at spare tid.  

 

Mette Marie Nielsen Bilag 87. 14-12-2018. forsikrer ellers overfor klager, at Lundgrens nok skulle 

fremlægge klagers sag, efter klager siger han er nervøs for at klagers påstande ikke bliver fremlagt,  

Men eftersom Mette Marie så siger til klager, det skal du ikke skal være nevøs for, altså ikke at få 

fremlagt klagers påstande. Bilag 87. Punkt 1 til 27.   

 

Så Stemmer dette ikke overens med det Dan Terkildsen her 255 dage efter skriver 28-08-2019. i 

Bilag 126. eller som Dan Terkildsen skriver 02-09-2019. i Bilag 133.  

 

Dan Terkildsens sene udmelding 28-08-2019. om at Dan Terkildsen ikke vil fremlægge det svig og 

falsk får klager til at trække samtalen fra 14-12-2018. frem, og eftersom Lundgrens ikke taler sandt 

og har manipuleret med klagers sag, for at kunne passe sagen med at Lundgrens samtidig kan 

arbejde for Jyske Bank, gør at de første samtaler er blevet udskrevet og fremlagt som 

dokumentation for klagers påstande mod Dan Terkildsen og Lundgrens ansatte i øvrigt. 

 

 

 

1221



  23 

Når Dan Terkildsen 8 september. fremlægger Bilag 2. en mail af 28-08-2019. Vores Bilag 126. 

 

Opfordring 25. klager opfordrer Lundgrens Dan Terkildsen til at dokumentere at Dan ikke lyver / 

at Dan ikke skriver usandt når Dan Terkildsen i fremlagte hans Bilag 2. klagers Bilag 126. påstår at 

disse Bilag ”225.” ikke er udgået. Dan Terkildsen skriver at have fremlagt / genfremlagt Klagens 

Bilag OGSÅ 62. 63. 64.  

 

Klager skal derfor IGEN kraftigt opfordre Dan Terkildsen til at fremlægge bevis 

herfor 

 

Kan eller vil Dan Terkildsen ikke dokumentere, at Lundgrens advokater har fremlagt alle klagers 

bilag 28-101. OGSÅ Klagers Bilag 62. 63. 64. som er nævnt i retsbogen Bilag 51. og har Bilags 

nummer 100. 101. 98. 

Sådan som Dan Terkildsen skriver i Bilag 2. 28-08-2019. klagers Bilag 126. skal det ligges til grund 

at Dan Terkildsen ikke skriver sandt eller fremlægger hele sandheden. 

 

For at hjælpe Dan Terkildsen med at fremfinde bevis herfor, gentages Klagens bilag 62. 63. 64. i 

de nævnte bilag fra 28 og 29-12-2018 som har Bilags nummer 100. 101. 98. er beskrevet i klagen.  

Ved Bilag 126. konsterneres det at Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm har 

tilbageholdt klagers påstande, som klager forsøgte at fremlægge ved Klagens Bilag 62. 63. 28-12-

2018. dette henleder klager til at bringe samtalen med Lundgrens 14-12-2018, i erindring. Bilag 87.  

 

Mette Marie Nielsen siger Bilag 87. punkt 16.      

”Du må have tillid til Dan og jeg, vi gør det vi er ansat for.” 

Det er af afgørende betydning at klienter kan stole på, og have tillid til deres advokat, denne 

tillid har Lundgrens advokater, jurister elever, ikke kunne leve op til.   

 

19. At Dan Terkildsen ikke kan vurdere sagens genstand / genstande er stærkt kritisk, Dan 

fremlægger i hans svar på klagen et beløb på 1.200.000 kr. der hører fortiden til, Dan 

skriver det er vanskeligt at fastsætte den præcise sagsgenstand, og det er kun på det ene 

forhold Swappen Sagens bilag 1. 

1222



  24 

Hvis Dan Terkildsen og Lundgrens i øvrigt ellers ville sætte sig bare lidt ind i klagers sag, kunne 

dette nemt gøres senest ved klagens Bilag 117. alene på baggrund af klagers eget arbejde, 

fastsætte Punktet 19-06-2019.  

 

Se Bilag 117. side 3.  Summen genstanden på Sagens Punkt 1.  

Swappen 28-06-2019 opgøres til 1.648.946,08 kr. + 225.000 kr. = 1.873.946 kr.  

Renter 8 %                                                                                                                            651.125,25kr.  

Dertil fra sagens genstand 1. Bilag 107.                                                   826.834 kr.    

Samlet                                                                                                          2.700.780 kr.    

19. Det er beløbets størrelse er gør sagen ekstra alvorlig, måske er det derfor Dan Terkildsen 

har svært ved at fastsætte genstandens værdi af Punkt 1. og skriver ca. 1.200.000 kr.  

 

Opfordring 26. klager opfordrer Lundgrens Dan Terkildsen til at værre mere præcis i hvordan 

han er kommet frem til værdien er CA. 1.200.000 kr.  

Når Dan har fremlagt sagens Bilag 117. Bilag 106. samt Bilag 107. der er fremlagt 02-09-2019. 

hvilket giver mere end det dobbelte, uden renter.  

                          

Da Jyske Bank efterfølgende 28-06-2019 har hævet Ca. 3*75.000 kr. kan sagens genstand hæves 

med 225.000 kr. 

 

Igen hvis Dan Terkildsen interesserede sig det for klagers sag ville han kunne sige at Genstanden 

Punkt 1. og kun punkt 1. swappen var negativ med 826.834,32 kr. 19-08-2019. sagens BILAG 107. 

 

Sagens Bilag 106. 28-06-2019. 

Dan Terkildsen ville også kunne sige Jyske Bank hæver 5,32 % hæver rente af 2.621.132 kr.   

Selv om klager 03-06-2019. kun skylder knap 1.058.000 kr. til kreditforeningen.  

 

Sagens Bilag 135. som er fremlagt domstolen 02-09-2019. viser at klager skylder 1.058.000 kr. 

efter klager af Jyske Bank A/S blev afkrævet at skulle sælge en grund og dermed nedbringe gælden 

på lånet, altså  på det lån det skulle være det underlæggende lån for swpppen 
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Det er det klaget sagde til Dan Terkildsen at han skulle fremlægge bedrageri / svig udført under 

udnyttelse og ved ond tro, hvilket blev ignoreret ganske dom der er fremlagt i Bilag 153. med 

Bilag 204. 

 

 

 

 

Denne her klage fra grundlovsdag, er klientens gennemgang af måden Lundgrens advokater med 

Partner Dan Terkildsen i spidsen groft har modarbejdet klientens sag og påstande blev fremlagt 

domstolen. 

 

At Dan Terkildsen over for advokatsamfundet, fremlægger at Lundgrens kun blevet ansat til at 

fortsætte sagen som den startede i 2013 i ankenævnet og vider ført i 2015 i retten omhandlende 

dårlig rådgivning, uden hensyntagen til noget af det klager har sagt og skrevet til de mange ansatte 

i Lundgrens. 

 

Hvilket gør at klager reelt har været uden en hæderlig advokat frem til klager bliver anbefalet 

Claes Balle der gerne vil hjælpe klager, klagers nye advokat der måtte startende om, og klager og 

klagers advokat får lavet det første processkrift. Bilag 204. Processkrift 3.    

 

Klager fastholder at Lundgrens Partner Dan Terkildsen ikke er værdig som advokat, da Dan har 

modarbejdet at dommer kan dømme retfærdigt efter påstande og beviser, ved bevidst og 

uhæderligt at have tilbageholdt klagers sag / påstande med beviser mod Jyske Bank A/S  

For på denne måde har Dan Terkildsen modarbejdet at en dommer ville kunne udføre sit kald efter 

grundlovens § 64. som er det er fremlagt i klagen. 
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Klager har ikke fået sine originale lægeudskrifter retur, hvilket der er rykket gentagende for, 

klager rykker igen for at få returneret sine originale Læge journaler. Se Bilag 236.  

 

Klager rykker ligeledes igen for at Lundgrens skal returner sagsmaterialet, 

I sadles hed klagers personlige mappe med klagers kopier se Bilag 30 & 31. der er blevet 

overbragt Lundgrens, grundet manglede besvarelse, og derfor afleveret 2. gange.      

 

 

Bilags henvisning fra Lundgrens og til klagers bilag. 

Vedhæftet Lundgrens svar, indsat henvisnings referencer til klagers besvarelse.   

Til orientering er disse bilag 1-4 her alleræde fremlagt i min klage.  
 
Lundgrens Bilag.     /                      Klagers Bilag  
Bilag 1. Side 1. 2.          = Ens med klagers Bilag 113.        og klagers Bilag 111. 
Bilag 2. Side 1. 2. 3.      = Ens med klagers Bilag 126.        og klagers Bilag 125. 
Bilag 3. Side 1.              = Forside ej fremlagt men svares ved klagers Bilag 137.  
Bilag 3. Side 2. 3.          = Ens med klagers Bilag 135. 
 
Bilag 4. Side 1. 2. 3.       = Ens med klagers Bilag 205. forsiden.                  I alt  232.039,17 kr. 
Bilag 4. Side 4. 5. 6. 7.   = Ens med klagers Bilag 156.                                 Fak.   72.476,67 kr. 
Bilag 4. Side 8. 9.           = Ens med klagers Bilag 157.                                 Fak.   23.500,00 kr. 
Bilag 4. Side 10. 11.       = 17 april 2020. er dog ikke tidligere modtaget        Fak.   24.875,00 kr. 
Bilag 4. Side 12. 13.       = Ens med klagers Bilag 239. registeret v/klage     Fak.   15.625,00 kr. 
Bilag 4. Side 14. 15. 16. = Ens med klagers Bilag 163.                                 Fak.   48.500,00 kr. 
Bilag 4. Side 17. 18. 19. = Ens med klagers Bilag 164.                                 Fak.   47.062,50 kr. 
 
Ingen faktura er blevet godkendt eller betalt, da de ikke kan kontrolleres, mens vi afventede at Lundgrens 
løste den opgave Lundgrens var blevet ansat til, startet med Bilag 3. 30-01-2018 
  
Der er betalt et aconto 100.000 kr. i forventning om at Lundgrens kunne løse opgaven, og fremlægge 
klagers sag og påstande mod Jyske Banks A/S for brug af svig, falsk og ond tro. 
 
Lundgrens har ikke ville løse opgaven, hvilket Dan Terkildsen efter 580 dage reelt modsætter sig, skjult 
Bilag 133. se Bilag 124. klagers påstande skal fremlægges. 
 
Klager har fyret Lundgrens, og måtte ansætte en advokat der er loyal ville fremlægge klagers sag for retten, 
eftersom Lundgrens direkte har modarbejdet klagers påstande blev fremlagt.  
  
Der er ikke fortaget afregning af nogle enkelte fakturaer, da disse ikke kan kontrolleres før time/minut 
regnskab er fremlagt med timepriser for de enkelte opkrævninger.  
 
Dette har klager efterlyst, og efterlyser igen. 
 

Det fastholdes at Lundgrens har overfaktureret, for at underminere klagers økonomi, og dette er 
sket for at klager ikke måtte have penge til at kunne skifte til en advokat, der modsat Lundgrens, 
rent faktisk ville varetage klagers interesser, og fremlægge klagers sag for domstolen ved Bilag 
204. vedhæftet Bilag 153.  
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Efter som Lundgrens i mod klientens instrukser og manglende godkendelse har fremlagt Bilag 22. 
47. 134. fremlagt i alt 3 sider. uden klagers påstande.  
 
 
Lundgren er gået direkte imod klagers instrukser, da Dan kun ønskede at fremlægge forhold 

omkring dårlig rådgivning, velvidne at Jyske Bank sigter efter forældelse. 

 

  

Der taget forbehold for erstatning, klagens påstande fastholdes.  

Bilag 240. med side 1-25. 

Indehold fra klagens Bilag 230.  Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. Og sagens Bilag 7. 

 

Bilag 241. Hjælpebilag Lundgrens besvarelse af 08-09-20120 påført henvisninger punkt 1-19. til 

klagers svar, og opfordringer 1-26. der her er afgivet som klagers afsluttende bemærkninger. 

 

Hvis noget af det klager ikke kan læses, vil Carsten gerne forklare sig,  

  

Med Venlig Hilsen 

 Carsten Storbjerg. Skaarup.  

Søvej 5. 3100 Hornbæk  

+45 22 22 77 13 eller 40 33 34 00 
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-KREDIT A/S
KALVEBOD BBYGSC3-3-==:

J5BO-KØBENHBVN V

N Bilag r »i

1^1
dit

Legal Basfe

CARSTEN STORBJERG SKAARUP
SØVEJ 5
3100 HORNBÆK

KUNDENR

UDSKREVET DEN

BETALINGSDATO

000057325-130019

16. 11. 2020

30. 12. 2020

SIDE 1 AF 1

KUNDENR l ~ l
KUNDE S70RBJERG ERHVERV APS

BYBJERGVEJ 43
3060 ESPERGÆRDE

EJENDOM NR. 1344714

BYBJERGVEJ 13
3060 ESPER&ERDE

LØBENR.
PERIODE
FOHDSKODE
LÅNTYPE
RENTE t P. A.
LÅNETS RESTLØBETID
HOVEDSTOL

NY BESTGtLD
OBL. RESTGÆLD
RENTE
AFDRAG
BIDRAG

ERHVERVSKRONER
BIDRAG-ERHVERVSKRONER
YDELSE

01
01. 10. 20-31. 12. 20

TILPASNINGS LÅN
(VAR. ) PT. -0, 2804

8, 50
2. 067. 681, 17

894. 124, 57
964, 175, 03

-646, 02
27. 419, 02

6. 911, 58
-345, 58

6. 566, 00
33. 339, 00

BETAUNGSSERVICE

Betal og tilmeld
regningen på
2 minutter

Hent Betalingsservice app'en
og skan QR-koden på
indbetalingskortet

SPORGSMÅL TIL DENNE OPKRÆVNING, KONTAKT NYKREDIT PÅ TELEFON
70109000 ELLER EMAIL: KUNDESERVICE@NYKREDIT. DK

x^ Klippes af inden betaling
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Jy»ko Bank A/S
Vestergacte 8-16. DK-8MO Silkeborg

Storbjerg Erhverv ApS
C/o Carsten Skaarup
Søvej 5
3100 Hornbæk

Betalingsadvisering på renteswap

Handelsdato

Startdato

Stutdato

Hovedstol

Betalinger

Dato:

Reference;

15. juli200B
30. decembeT 2000

29. december 2028

DKK4. 32B. 000,00

OIYSKE BANK

Backoffice, Derivatives

Vestergade8-16

DK-8600 Silkeborg
Telefon+45 89 89 73 14

Fax +45 89 89 73 38

SWAPS@jyskRbank. dk

www.jyskebank. dk

K
14. december 2020

29S32-36994

Nuværende hovedstol

Renteperiode

Renteperi odens længde

Renteberegningsmefcode

Betalingstype
Beløb

DKK 2.404.3 77,47

30. juni 2020 til 30. december 2020

1Q3 dage
"Act/360"

Fast Rente

DKK -65. 022, 30

Muværende hovedstol

Renteperiode

Renteperiodens længde

Renteberegningsmetode

Betalingstype
Belob

DKK 2.404. 377, 47

30. juni 2020 til 30. december 2020

103 dage

"Act/360"

Variabel Rente

DKK -448,56

Afvikling af betalinger, valør

Positive beløb er i favør af kunden o^
negative beløb 1 favør af Jyske Bank A/S.

30. december 2020

Storbjerg Erhverv ApS betaler DKK 65.470, 94

Afviklingsoptysninger:

swrrrjvbADKKK

t. VK-nr. ] 761661 /

1/2
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O IYSKE BANK

14. december 2020

29532-36994

Betalinger i DKK til )yske Bank A/S Hæves på konto nr. : 5050-000125B029

Venlig hilsen

jyske Bank A/S

5WIFT]YBAUKKK

Business Keg. No. (LVK-ni. ) 1761663 /

2/2
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Hej Jyske Bank

Nordsjælland Erhverv.

3400 Hillerød.

12-Ol-2021.

Att Tina Agergaard

agergaard(,iyskebank.dk

I øvrigt et godt nytår til dig.

Kom først på netbanken i dag @ vil du bekræfte at jeres pant på 2. millioner i ej endommen som
ligger til pant for virksomheden Storbjerg Erhverv ApS. vil blive slettet ved overførelse af
574.121,23 DKK

Det er Vedr. pant i min ejendom Bybjergvej 43. 3060. Espergærde på 2.000.000 dk.

Det som ligger til sikkerhed for Storbjerg Erhvervs ApS forpligtelser til Jyske Bank A/S

Som virksomhed har jeg kun et mellemværende for denne pant. Konto 5050-2801181

Vi du bekræfte at Jyske Bank sletter dette pant, ved modtagelse af

De Kr. 5 74. 121,23 som konto 505 0-2801181. Realisationskonto. Viser 12-Ol-2021.

Venligst oplys konto nummer hvor overførelse kan ske. . Så ledes dette swap lukkes
ved betaling.

En betaling og lukning af swappen af 16-07-2008 WO15785. er IKKE en anerkendelse, af at der
skyldes noget, og beløbet vil blive tillagt i sagen BS-402/20 l 5-VIB med hovedforhandling 15. 16
og 23 november 2021.

I denne sag er der endelig 04-05-2020. og 23-12-2020. fremlagt nogle af mine påstande, og betaling
er ikke en anerkendelse.

PS. Jeg skal ikke efterfølgende bruge dette pantebrev til noget andet, så hvis i vil aflyse / relaksere
jeres pant efter i har modtaget Kr. 574.121,23 kr.

Jeg beder Jyske Bank Bekræft at Jyske Bank A/S sletter pantet straks beløbet er indsat

påkonto 5050

Så er det en plan, da jeg gerne vil videre.

Udover de på konto 5050-2801181 Kr. 574.121,23
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Vil der samtidig eller lige efter blive overført kr. 1.379.392,35 kr. til konto 5050-1354067

Er det muligt at indsætte penge på denne konto direkte, hvis ikke vil i gøre så det er muligt for mig
at kunne indsætte penge på kontoen.

Det gør det nemmer at jeg kan overføre direkte til kontoen.

Efterfølgende jeg har indsat 1.379.392,35 kr. til konto 5050-1 354067

Vi i så yderlige fierne jeres sikkerhed i det Pantebrev, jeg har i ejendommen Søvej5. 3100
Hornbæk. pantet er på 3.000.000 kr.

Dette må ikke aflyses, men det er bare mig alene der ejer det, uden det er lagt til sikkerhed.

Jeg beder Jyske Bank Bekræft at Jyske Bank A/S fjerner jeres sikkerhed i Pantet straks
beløbet er indsat

på konto 5050

Bekræft venligst på mail,

Pantet på de 2.000.000 kr. vil jeg umiddelbart bede dig om at Jyske Bank sletter med det samme, i
og med der er et pant på 3.000.000 kr. i mit private hus. privat og erhverv er der tilsammen er gæld
oplyst dd. På Under 2.000.000 kr. set i Jyske banks netbank.

Der er således en overpant på 3 minioner. så spørger her vil Jyske Bank aflyse / relaksere
pantebrevet på de 2.000.000 dkk i ejendommen Bybjergvej 43. 3060. Espergærde.

jeg er klar over at i hæver et gebyr på omkring 1,660 kr. for at relaksere pantetebrevet. Dette
gebyr er på forhånd godkendt og kan hæves på min drift konto.

Venligst Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5.

3100 Hornbæk

40333400 eller22227713
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Advokatpartnerselskab

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www.les.dk

CVR-nr. 32 28 39 34

SENDT PR. E-MAIL: cb@legalbase.dk

LegalBase Advokatfirma

v / Claes Hahn Balle

Bredgade 30

1260 København K

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen

kssocicre( par(ner, advoka( (L)

kbn@les.dk

Direkte: +45 33 300 226

15. januar 2021

Sagsnr. 125004

Deres sag 82-1 - Storbjerg Erhverv ApS mod Jyske Bank A/S

Under henvisning til ovennævnte sag retter jeg henvendelse til Dem vedrørende mail af 12. ja-
nuar 2021 fra Carsten Storbjerg, som min klient har anmodet mig om at besvare. Mailen vedhæf-
tes til Deres orientering.

Som det fremgår af mailen, forespørger Carsten Storbjerg om muligheden for frigivelse af ban-

kens sikkerheder efter indfrielse af bankens mellemværende med Storbjerg Erhverv ApS og Car-
sten Storbjerg.

Fra min klient har jeg fået oplyst, at Storbjerg Erhverv ApS' engagement med banken alene om-
handler den mellem parterne indgåede swapaftale - WOl5785 - for hvilken min klient har sik-

kerhed i ejerpantebrev, stort kr. 2.000.000, med pant i ejendommen beliggende Bybjergve5 43,

3060 Espergærde, og sikkerhed i ejerpantebrev, stort kr. 3.000.000, med pant i ejendommen be-
liggende Søvej 5, 3100 Hornbæk.

Carsten Storbjergs engagement med banken omhandler alene lån vedrørende kontonummer

5050-1354067, for hvilen min klient har sikkerhed i ejerpantebrev, stort kr. 3.000.000, med pant
i ejendommen beliggende Søvej 5, 3100 Hornbæk.

Carsten Storbjerg anfører i mailen, at en nedlukning og betaling af gælden vedrørende swapafta-
len ikke kan anses som en anerkendelse af dennes forpligtelser.

I forhold til swapaftalen bemaerkes det, at denne udenfor misligholdelsestilfælde er uopsigelig.
En førtidig "opsigelse" af swapaftalen forudsætter «lerfor, at der indgås aftale herom mellem
parterne, samt at der i forbindelse med swapaftalens "opsigelse" indbetales et beløb, svarende til
swapaftalens markedsværdi opg3ort af banken.
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På vegne af min klient kan jeg oplyse, at banken er indforstået med at frigive de pågældende

sikkerheder, når bankens respektive mellemværender er blevet fuldt indfriet, herunder at der

indgås aftale om nedlukning af swapaftalen. Det er noteret, at betaling vedrørende swapaftalen

sker under protest og med tilbagesøgningsforbehold.

Da swapaftalens markedsværdi løbende udvikler sig, vil det nøjagtige beløb i henhold til denne

først kunne opgøres, når swapaftalen efter fælles aftale er bragt til ophør.

Da Carsten Storbjerg ikke er tegningsberettiget for Storbjerg Erhverv ApS, bedes De, som advo-

kat for Storbjerg Erhverv ApS, venligst bekræfte aftalen om, at swapaftalen ønskes bragt til op-

hør førtidigt. Swapaftalen vil blive bragt til ophør snarest muligt herefter indenfor almindelige

ekspeditionstid.

Det skyldige beløb i henhold til swapaftalen kan indbetales på kontonummer 5050-1258029.

Angående Carsten Storbjergs private engagement udgør dette pr. 18. januar 2021 kr.

l .381.808,71. Beløbet kan indbetales på kontonummer 5050-1432988.

Når de respektive beløb er modtaget, vil de respektive sikkerheder i ejerpantebrevene blive slet-

tet. Jeg antager, at De herefter bistår Storbjerg Erhverv ApS med en eventuel relaksation.

I mailen anmoder Carsten Storbjerg om, at bankens sikkerhed i ejerpantet, stort kr. 2.000.000,

med pant i ejendommen beliggende Bybjergvej 43, 3060 Espergærde, slettes med det samme, da

sikkerheden i ejerpantebrevet, stort kr. 3.000.000, med pant i ejendommen beliggende Søvej 5,

3100 Hornbæk, efter Carsten Storbjergs opfattelse er tilstrækkelig. Carsten Storbjergs anmod-

ning herom kan ikke efterkommes, da bankens sikkerheder først vil blive frigivet, når der er sket
fuld indfrielse.

Med venlig hilse

Lgtt
Kristian Ambjørri %us-?Nielsen

2
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advokatnæunet

Carsten Storbjerg Skaamp
Søvej 5
3100 Hombæk

KRONPRINSESSEGADE 28

1306 KØBENHAVN K

l)ATO: 30. jiini 2021

SÅGSNR.: 2020 - IQ32

Bedes oplyst ved henveiidelse

Sagsnr. 2020 - 1932, Carsten Storbjerg Skaarup klager over advokat Dan
Terkildsen - salær og adfærd

Advokatnævrie(s sekretariat sender hermed Advokatnævnets kendelse

ovennævnte sag. Kendelsen er i dag ligeledes sendt til advokat Dan Terkildsen.
i

Med venlig hilsen

Avg'ø?
Anja Lykke

?!"elefoniske henvendelscr til nievnssekretariatet hverdage kl. 9:30-12:30 - Tif. 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

www.advoka}naeynet.dk

l
l

l
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advokatnæunet

Kølienhavn, den 3 0 JUNI 2021 Sagsnr. 2020 - 1932/KWR
2. advokatkreds

KENDELSE

Sagens parter:

i denne sag har Carsten Storbjerg Skaarup klaget over advokat Dan Terkildsen, HeHerup.

Historik:

C:arsten Storbjerg Skaarup indgav oprindeligt en adfa:rdsklage over både Lundgtens

Advokatpartnerselskab (sagsnr. 2019-1933) og advokat Dan Terkildsen (sagsnr. 2020-

1932).

'slcd a[gørelse af 26. juni 2020 afviste Advokatnævnet klagen over Lundgrecns

Advokatpartnerselskab (sagsnr. 2019-1933). Nævnet lagde i forbindelse med afvisningen

y?ægt på, at klagen ikke sås at angå cirganisatoriske forliold, og at den påklagede adfmrd

]ccmnc hcnføres til en navngivcn advokat, 1"ivorfor I,undgrens Advokatpartnerselskab ikkc i

clen rorc{igg,ende sag siar ansvarlig for eventiiel overtr:cdelsc af god advokatskik.

Klagens tema:

Cai'sten Storbjcrg Skaarup har klagct over, at advokat Dan Terkildsen ved følgende

klagepunkter, l'iar tilsidesat god advokatskik i forbindelse bistand i en retssag mod J>rske

Banka

'/ ../
L .4t Lundgrens ]'tar hindi-et at sagen. er?f;-emmet inedJornøderi l'iurtighcti. [...]
2. ,4t i,uiidgi'cns ikke har"udføre sit lwerv gruirdig3 sann.'ittighedsfiddl' eftci- kkiges

i-), r y01CS?e.l .../

l
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?3 ?ilt Lundgrens er i Ond Tro og i modstrid mc«l ldientens påstande, har fi'emlagt det
Lr-mdgrens selv ønskede at frendægge, selv om det var i clii-ekte modstrid med det
klieyiten mitidst 8?5. gange sb"ev skulle,fremlægges, der fremgår aftidslinjen. l ... ]
.ilt I?.undgrens ikke?freinlægger khagers påstande, inen lader sig ansætte af .Jyske Bank
og.frendægger Bi[ag 22. 4 7. 134. der er i inodstrid med klagers sag, men SO/?? klager
ved eii ai'rden advokat har fået fremlagt den 4. maj 2020. {... ]

5. .iil Lrmdgrens ikke besvarer klagcrs henvendelser, som da klagei- spørger Dan
Terkddsen om lundgrens arbejde j'or .]yske Bank som klager spøi'ger om i Bilag 140
og 14]. ikke svare på klage. Bilag 142. 143. eller Bilag 168. 202. og 203. yiår klager
mistænkte at Bilag 12. er del af returkommissioy'i, ?for ikke at freipxlægge klagers
påstande. {... ]

6. -At Lui'xdgrens osierfakturer, aj;-egning f«or deres arbejde. "eller mangel på samme"
iÅutgreiis har ikke.fremlagt klagei-s sag. Luyxdgrens har ikke svaret på hvoyj;or, der
er ski'evet taxa regning på fi-a en anden klients sag. l-... }

7. i'lt Lundgrens er inhaliije, og har optrådt ilioyalt overfor klienten, samtidig at udføre
rådygismiiig joi- Jyske Baiik i millionklassen, som Lundgrens ikke ville opl?vsc klager
om. 7...]

(S'. -At Lundgrens leleJ'onisk har sagt et, og gjort noget andet der V(!/- i inodsti-id meci
idagcrs iiistntkser, Luncigrens kan på ingen måde sige de marxge ansatte ikke ?forstoci
klages skriv. {... ]

9. i4t Daii Terkiidsen, har holdt møde 'wied Jyske bayxks advokat og Bestyrelsesmedlem
l ...?7, uden at Jia«ie fremlagt klientens påstande og beviser for kliemens påslayide, og
al Klciger ikke inå svare sagsøgte og konmxe "yned klagers aspekter a.f'sage»" / ... ]

jO. -.-l{ l,undgrens, ved Dan Terkildsen har udnyttet, at klager der er afhængig «4 deres
«:rds'ok«tt, og har brugt dette, til at arliejde ?for at klagers påsmnde ej blesi l'rei'idagt.
f...]

i' j. ,41" I,undgrens advokater. ikke opl?vste klager, at I,ømdgrei;is ttj".Jvske Bank il/S var
lilevet lilbudt et millionsamn'ienarbejde, samtidig at Lxmdgrens opgave for klienten,
var at føi'e klieiitens sag mod samryxe bank, omhandlende bntg af Svig Falsk
Udi;vttelse, også pmxkt 19. f ...,7

1-'. .-1/ Lundgrens ved Dan Terkildsen har haft til hensigt at bortlede klagers
opmærksomhed jra sageiis kerne, nemlig at sagen handlei" om vi og Falsk, Inoilket
Ltmdgrcns også selv /?(2/- søgt oplyst Bilag 208. og er op4yst sagt mindst 85. gaiige at
sagen haiidler «m;i Svig. {... }

?1 -ai, .-it I.undgrens Partner Dan Terkildsen imod god advokat skik, opfiirdrer klager til at
utlfi»p'er li«mdliiigcr, som er mulige strqfbare handliiiger, for at bortlede ]da7,ei's
opmterksomhed?fra klagens påstayide, lwillcet Lundgrens medarbe?jder blevjiemlagt.
r 7
Z -.1

/ 4. ?41 Lmulgrens [aver lilrerings rod, startet med lieinlæggelse afl)rocesskrifi 1. og i,geir
ef7erjolgeiidc på trods at domstolen gør l)aix Terkildsen optmerksom på probleinei.
I..]

15. .4/ l)aii rei-kildsen welger, hiiei4«en at svare klager eller retleii, i en af de påstande
som ].um:Igreiis jik til opgave at jremlægge, hsior Jvslce Baiik har tildelt ?flere
virksomheder sairime konlonummer, båcle samtidig og overlappende, og på den måde
flyttcr i virdt på gæld, som klager forklare i Bilag -32. hvilket er bare et ct?f man3ze
jorhold. se side 156 -15 7. [...]

i6. .ilt ].yunlgrens {l(?(/ Dan Terkildsen ikkc sti'aks elter modtagelseii aj'processl<rift .il. den
05 -/ l-'018. htir ?fremsendt ldager en kopi, men cd l,undgrens adsiokater sien;.er .."

4.

a)

ø
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dage, med at fi"emseyide en kopi til klieirten, og nægte klagei' al svare på dette. Bilag
35. og Biiag 36. [...]

17. AX I,undgrens advokater og advokat Dan Terkildsen, ikke at give deres klicnt et
udkast til processkrift, senest dågen før det skal ajleveres til retten, Lundgrens giver
på intet tidspunkt klt:zger nor;,le muli,gheder.foi-, hverker;i at se eller godkende noget af
det SO/72 Lundgrens selv, uden om klager har besluttcl sig for at fremlcegge for retteyx.
f.../

j8. .4r I,undgrens advokater optræder som om de er dotnmere uden at vtere det, og vil
bestenmre hvad eii dom vil iiære, udenfrendæggelse c4f påstarøde og beviser, klager
mener en dommer dømme efter påstande og beviser, Lundgrens mener ikke de er
iiødvendige og er iigegyldige. { ...?7

/ 9. At I,undgrens ikke ]iar fremlagt klagers påstande, som er de påstande, klager skriver
deyn i Bilag 100 og 101. Klagens Bilag .'2-S. se Bilag 125. inere pi-æcis klagens Bilag
62. og Bilag 63. {... ]

:'0. Ai Lundgt-ens liar overtrådt deres tavshedspligt, d«t Lundgren imod Ælientens ønsker,
i flere tilfælde ukritisk deler oplysninger, kla,ger ville hoide hemmelige, skjult ?7(')/-
sagsøgte. [...]

2i'. }17 Lxoxdgrens har skrevet Laxa regninger på klager, når der på intet tidspxmkt har
været, aftaler om at klager slculle betale for Ltmdgrens interiie kørsel, sender påkrav
uden at først at have r)ykket for påstandskrasiet, uden at svare indsigelser, og klager,
I..]

-")2. ill Lundgrens partner Dan I'erla[dsen p2istår at klager ikke må bruge ord, som Svig
og Falsk i klagers sag over Jyske Bank, lclager tror det er usandt. l ... /

23. .4t Luml,grens advokater, først 23-10-2019. kuii 7 dage f;ør, en .frist lil afgiwlse til et
processkrift, oplyser dette til klager. Klager har således kun 7 dage til at måtte lave
ciet arbejde, klager ved Bi[ag 2. 3. 4. den 30 januar og 5 j'ebrttar 2018. ansatte
Limdgrens, til at fremlægge klagers påstande. at klager vii have freinlagt svig og
falsk (?/- opiyst 85 gange. [...]

24. .111 I)an Terkildsen, skriver usandt, ovet;for klager, og at Dapi Terkildsevx, skrisier at
kiager ikke må bruge ord som, at der er brugt svig og fttlsk, .for at klager katx henvise
til ugyldigheds regler i sin sa,g. {... ?/

25. i1t Lundgrens advokater, har fiernet 7. siidner aj'klagers 9. vidner. som klager mindst
22. gaiige har omtalt, samtidig med at Lundgi-ens aivsatte har BYTIET klagei-s
BILA(y OAif Det ei- Faktum at .Lmdgrens har handlet dii-ckte imod klientens
instrukser, og har?froi"gøgt aL .fører klagers sag som om det var Lxuidgrens t=gen sag.
/. ,,'

26. .4t Dan Tei"kildsen, skriver usandt, oveilfor ldager. og m l)ai'i l'erkihlsen, skrisier at
kltigei' ikke må bruge ord som, at der er brugt svig ogfalsk, Jor at klager kan hetnaise
til ugyildigheds regler i siri sag. { ...?]

2 7. /4t Lundgreiis advokater ved denne falaura Bilag 239. har skrevet ut4førte han«lliiiger
på en i'eygning, der umuligt kayi være udJ;-rt, klager har ganske rigtig omtalt disse IlO(/
Hil«ig 40. dette .frcmgår i Bilag 4.'. 43. og klagers eget 13ilag 236. Sonr lømtlgrens har
beholdt.

k.-lager påståi- at Lund,gi-ens ikke har indhemet nogle Læge iournaler, i såJald er det
sket uden liddnragt, og uden ttj'tale ined klager. / ... ] =

j
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Carsten Storbjerg Skaamp har endvidere klaget over advokat Dan Terkildsens salær på i alt i

alt 185.550 kr. ekskl. moms.

Datoen for klagen:

Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 5. juni 2020

Advokatnævnets delafgØrelse:

Adfærdskla en

Advokatnævnet kaii afvise klager, hvor Advokatnævnet efter en gennemgang af sagen finder,

at det ikke er godtgjort, at den indklagede advokat har overtrådt de regler, der gælder for

aclvokaters professionelle opførse], jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

l
l

l

Eiidvidere kan Advokatnævnet afvise klager, der efter deres beskaffenhed ikke kan

påkendes af iiævnet. Dette frem(g,år af retsplejelovens § 147 b, stk. 3, og i § 17, stk. 1, 2.

pkt., og i § 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 20 af 17. januar 2008 0?TI Advokatnævnets og

kredsbestyrelsernes virkson'ihed ved behandling af klager over advokater m.v.

Advokatnævnet afviser adfærdsklagen, delvist fordi det ikke er godtgjort, at advokat Dan

Terkildsen har overtrådt de reglcr, dcr gælder for advokaters profcssionelle opførsel (god

advokatskik), jf. retsplejclovens Fs 126, stk. 1, og delvist efter klagens beskaffenhed, fordi

ct'. afgørelse af dele af ad'f'aerdsklagcn forudsætter en bevisførelse, der ikke er egnet til at

fiiide sted sre«3 Advokatnævnet.

j

r"or så vidt angår de k)agepunkter, der vedreircr at advokat Dan Terkildsen har befundct sig

i en iiiteressekonflikt, har Advokatnævnet bl.a. lagt vægt på, at advokat Dan Terkiidsen

eller l'ians kontor, cfter det i sagen oplystc, ikke havde biståct )ivcrken Jyske Bank t

f'orbiiidelse den omhandlede retssag eller i øvrigt vedrørende det spørgsmål, som retssagen

vcrjlrørte. Advokatnævnet har vidcre lagt vægt på, at de fremkomne oplysninger om

klicntrelationen mellcm Jyske Bank og advokat Dan 1"erkildsen cller hans koxitor ikke kan

{'ørc til, at advokat Dan Terkildsen, som advokat for Storbjerg Erhverv ApS, befaiidt sig i

cn interessekonflikt ellcr i nærliggende risiko herfor.

4
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Advokatnævnet f'iiider endvidere, at det ikke er godtgjort, at advokat Dan Terkildsen l'iar

undladt at varetage Storbjerg Er}'iverv ApS' interesser på behørig vis, herunder bl.a. ved

itqanglcnde fremme af sagen, manglendc løbcnde orientering, manglende vi5e til at

fremlægge påstaiide og bilag, manipulering af påstande, tilsidesættelse af tavshedspligt

si'imt udnyttelse af Carsten Storbjerg Skaarups afl'iængighed. Advokatnævnet har bl.a. iagt

vægt på, at sagen efter det oplyste havde verseret siden 2015, at advokat Daii Terkildsen

ovcrtog sagen medio 2018, og at sagen var berammet til l'iovedforhand]ing, da Storbjerg

Erhverv ApS i september 2019 ann'iodede advokat Dan Terkildsen om at afslutte bistanden.

AJvokatnævnet har endvidere lagt vægt på, at der må indrømmes en advokat betydelige

ran'imei' i vurderiiigcn af, hvordan en sag håndteres bedst n'iuligt i klientens interesser,

således at advokaten i vidt omfang selv må vurdere, hvilke sagsskridt, der skal iværksættes,

hcrundcr hvilkc anbringender og beviser, der skal fremførcs, og hvilke vidner, der skal

iiidkaldcs.

z'y6vokatnævnct finder, at det i øvrigt ikke er godtgjort, at advokat Dan Terkildscn )iå anderi

vis l'iar tilsidcsat god advokatskik ved sin håndtering af sagcn.

Far sii vidt angår klagel':iunkterne der bl.a. vcdrører opfordring til ulovlig reklamering, san"it

Iclagen ovcr, hvad der blev oplyst og instrueret om telefonisk, finder Advokatnævnet at en

stiilingtagcri til klagcn forudsætter cn bcvisførelse, der ikke er egnet til at finde stcd ved

Advokatnævnet, og disse klagepunkter henliører således rettelig uiider domstolene.

Sagsfremstilling:

Mcd hcnvisning til ovenstående delafgørelse er nedenståcndc sagsfremstilliiig afgræiiset til

alcnc ar sicclrørc salærklagen.

Carsten Storbjerg Skaarup var cjcr af Storbjerg Erhverv ApS.

Sa?m-bjerg Erhverv ApS var tidligere blevet bistået af Advokatfirmaet R5dstenen i en sag

moi?i Jyske Bank vedrørcndc ansvar i forbindelse med indgåelse af lån. Storbjerg Erhverv

ApS iienvendtc sig +'ncdio 2018 til Luxidsgreens Advokatpartnersclskab, idet Storb3crg,

Erl'ivei'v ApS ønskede skifte advokat i sagen mod Jyske Bank.

5
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Det Frcmgår af sagens bilag, at Storbjcrg Erhverv ApS havde stævnet Jyskc Bank i cn sag

srcdrørende en låneaftale.

VC(1 f'aktura af 19. december 2018 til Storb'3erg Erhverv ApS opkrævcde Lundgrens

Advokatpartnerselskab 57.800 kr. ekskl. moms i salær for bistand i perioden frem til 30.

riovemLier 2018. Af fakturaens specifikation fremgik, at der i perioden srar registreret 30,1l

ti.mer på sagen, og at bistanden bl.a. vcdrørtc gennemgang af sagens akter, gentagne

forligsdrøftelser, afholdelse af møde og korrespondance med Storbjerg Erhverv ApS,

udfærdigelse af processkrift, forberedelse af og deltagelse i møde med modpaiten og

dennes advokat.

Vcd faktura af 31. december 2018 til Storbjerg Erhvcrv ApS opkrævede Lundgrens

Advokatpartnerselskab 18.800 kr. ekskl. moms i salær for bistand i perioden frem til 31 .

<lccember 2018. Af fakturaens specifikation fremgik, at der i pcrioden var registrcret 10,60

timer på sagen, og at bistanden bl.a. vedrørte møde med Storbjerg Erhverv ApS,

gennemgaiig af bilag fremsendt af Storbjerg Erhverv ApS samt telefoniske drøftelser

l'ierom, gennemgang af modparts processkrift og udarbejdelse af eget processkrift.

l7ed faktura af 17. april 2019 til Storbjerg Erhverv ApS opkrævede Lundgrens

Advcikatpartnerselskab 19.900 kr. ekskl. moms i salær for bistand i pcrioden fr'em til 8.

iipril 2019. Ala fakturaens specifikatioii fremgik, at der i perioden var rcgistrerct I1,30 timer

iiå Sag(.'ll, Og at bistanden bl.a. vedrørtc gcnnemgang af retsbog og meddclelse fra retten,

gennemgang af materiale fra Storbjcrg Erhverv ApS vcdrørende tvangsopløsning af

Storbjerg Erhverv ApS, gennen'igang af over 100 fren'isendte bilag fra Storbjerg Erhverv

ApS samt korrespondance mcd Storbjerg, Erl'iverv ApS og retten.

Vctl f"ak(ura afa 15. maj 2019 til Storbjcrg Erhverv ApS opkrævede Lundgrens

Advokatpartnerselskab 12.500 kr. ekskl. moms i salær for bistand i lierioden frem til 13.

inaj 2019. Af f'akturaens specifikatioii fremgik, at der i perioden var registrerct 12 timer på

sagen. og at bistaiiden bl.a. vedrørtc gcrmemgang af bilag, fremskafl-else af lægcjournaler,

litrcring af bilag fremsendt af Storbjerg Erhsrcrv ApS samt gcm'iemgaiig af divcrse fysisk

fremsendte mapper.

6
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Eftcr det i sagen oplyste, blev skriftvcksliiigcn af retssagens forberedelse afsluttet den 2.

septembcr 2019 og beraminet til hovedforliaiidling den 30. september og l . oktober 2019.

Ye.d faktura af 11. september 2019 til Storbjerg Erhverv ApS opkraevcde Lundgrens

Aavokatliartncrsclskab 38.800 kr. ekskl. moms i salær for bistaiid i periodcn frcm tii 23.

a?igust 2019. Af fakturaens specifikation fremgik, at der i perioden var registreret 27 timer

;iå sageii, og at bistanden bl.a. vedrørte strategimøde, udarbejdelse af processkrift,

kori'espondance med retten vedrørende fremlæggelse af bilag, litrering og genfremsendelse

af bilag, yderligere gennemgang af bilag, forberedelse af og de]tagelse i mødc iried

Btor'b3erg Erl'ivcrv .ApS, påstaxidsdokument og processkrift samt korrespondance med

Storbjcrg Erhvcrv ApS vedrørcnde kommunikation med rctten.

Ad'vokat Dan Terkildsen har oplyst, at han i slutningcn af scptember 2019 blev anmodet ar

Carsten Stortjerg Skaarup om at udtræde af sagen.

S7cd fakfura af ]1. december 2019 til Storbjerg Erhverv ApS cilikrævede Lundgreiis

Advokatpartnerselskab 37.650 kr. ekskl. moms i salær for bistaiid i perioden frem til 11.

tlccei'rxt»er 2019. Af fakturaens specifikation frcmgik, at dcr i perioden var registreret 28,05

timcr på sagcn, og at bistanden bl.a. vedrørtc gennemgang af xiye bilag og opgørclsc af

krav, korrespoiidance med Storbjerg Erhverv ApS vedrørende proces og fremlæggelse at'

bilag, fremlæggclsc af bilag for rettcn samt processkrift Il, divcrsc vedrørende

oinberammelse af liovedforhandling, samling af bilag samt brev til Carsten Storbjerg

Skaarup.

Parternes påstande og anbringender:

Klager:

?

Carstcii Storbjcrg Skaarup har påstået. at advokat Dan Tcrkildsens salær på i a]t 185.550 kr.

ekskl. moms skal iicdsættcs ellcr bortFalde og, har til støtte hcrfor bl.a. gjort gældende, at

ingen af C'arstcn Storbjerg Skaarups egnc påstaiide er blevet frcmlagt i sagen, og at han på

trods af amriodriing hcrom ikkc modtog opgørelse på tid og pris.
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Carsten Storbjerg Skaarup har bl.a. anført, at Dan arerkildsen har overfaktureret og ikke

}iaft styr på bogholderiet. Desuden har Carsten Storbjerg Skaarup selv skulle rydde op i det

bilagsrod, som advokat Dan Terkilasen lavede på sagen.

Herudover har Carsten Stort+3crg Skaarup aiiført, at det er hans fornemmelse, at Dan

Terkildsen ved siii optræden har forsøgt at hjælpe modparten ved at udhule Storbjerg

Erhverv ApS' økonomi i håb om, at der ikke var flere penge til at betale for advokatbistand

cig denned få stoppet modpartens svigforretninger.

Indklagpde:

?

Advokat I)aii Terkildsen har påstået godkendelse af salæret og har til støtte herfor bl.a. gjort

gældende, at salæret er rimeligt bl.a. henset til, at bistanden blev ydet under vanskelige

omstændigheder. Det betydelige tidsforbrug var bl.a. en følge af den nødvendige

gennemgang af de mange bilag, som Storbjerg Erhverv ApS selv uploadede på

retssagsportalen.

Advokat Dan aI"erkildsen har endvidere anført, at der alene kaii klages over de sidste

rakturaer, idet de øvrige er udstedt mere end 6t år før indgivelsen af klagen. Klagen blev

indgiiiet som en føP2e af, at Lundgrens Advokatpartnerselskab den 1. maj 2020 havde bedt

om indbetaling af sit samlede tilgodehavende. Storbjerg Erliverv ApS havde således ikke

iidligcre gjort indsigelse mod de udstedte fakturerer.

Salæret skal endvidere ses i sammenhæng med sagsgenstancien, som i 2015, hvor sagcn

'olev anlagt, blev aiislået til ca. 1.200.000 kr. baseret på markedsværdien i 2014, som

efterfølgende, SOITI følge af renteudviklingen, er blevet yderligere forriiiget.

Advokatnævnets behandling:

Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 5 medle+nmer.

8
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Nævnets afgØrelse og begrundelse:

Salærklagen

Acivokatnævnet bemærker, at sagen må anses fcir endelig afregnet ved faktura af 11.

december 2019. Klagen er derfor indgivet rettidigt, og Advokatnævnet realitetsbehandier

klagen.

Efter retsplejelovens 83 126, stk. 2, må en cidvokat ikke kræve liø5ere salær for sit arbejde,

cnd hvad der kan anses for rimeligt.

Det opkrævede salær skal ses i forhoid til bl.a. sagens betydning og værdi for klienten,

sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført, og det med sagen

forbundne ansvar.

Adv-okatnævnet liar lagt til grund, at det samlede salærkrav er i alt 185.550 kr. ekski.

InOlnS.

Der er i nærværende sag tale om erhvervsforliold.

l relatic.in til erhvervsdrivende skal en advokat, }ivis det ikke er muligt at beregne salærets

størrelse på forhånd, på klientens anmodning angive den måde, hvorpå salæret vil blive

beregnet, eller give et begrundet overslag.

I?Janset om Storbjcrg Erhverv ApS anmodede Olll prisoplysning, finder Advokatnævnet, :it

de: af advokat Daii Terkildsen udførte arbcjdc cø- udført cfter anmodning fra Storbjerg

}E.rmvcrv ApS, cig at det ikke er godtgjort, at arbejdct sk?ille værc uden værdi for Storbjerg

Erhverv ApS.

Adyokatnævnet har ved vurderiiigen af salærets rimclighcd særligt lagt vægt på bistandcns

kiiraktcr og omfangct af det udførte arbejde. Dcr er på sagen, :invcndt mcrc ca. 119 timer.

og bistanden omf'attcr en sag, der liaiide vcrscrct i adskilligc år oz mcd cn betydelig

mængde bilagsmateriale. Når dette sammenholdes med, at der var tale om en sag af stor

betydning for Storbjerg Erhverv ApS, og at sagen har liaft en vis koinpleksitet, finder

0
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Advokatnævnet, at det opkrævede salær ikke kan anses for urimeligt, jf. retsplejelovens

§ 126, stk. 2.

Advokatnævnet godkender derfor salæret.

Herefter bestemmes:

Adfærdsklagen afvises.

Advokat Dan Terki]dsens salær på i alt 185.550 kr. ekskl. moms godkendes.

i-=-Å" anæ"vi'}ets/<?e
/I[urt R%smussen
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Egenskaber for Bilag 39.

"Bilag

2'27-
ffi

Bilag

DATO 05-07-2021.

Budget 4.334.765 dkk. 1. bygning på grund 1,599 m2. Bilag 31. & stØrrelse 678. m2

Side 1. Budget Bilag 39. Excel er Oprettet 12-03-2008. kl. 22.44. og ændret 03-04-2008.kl. 10.50.

Side 2. Bilag 193. Word er Oprettet 05-07-2021. kl. 14.22.

Side 3-5. skærmprint ægthed af egenskaber side 1 og 2, hØrer sammen med Bilag 39. og Bilag 193.

Egenskaber for budget bybjer«;)vej 43 6 udlejnings ejendomme lT ';l' l
t

Generell Sikkerhed l Brugerdefineretl Deta%ar l Tidligere vers«oner

budget bybjergvej 43 6 udlejni'ngs eiendomme

l

l
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Filtype'

Åbnes med'

Placering.

Størrelse

Diskforbrug:

Microsoft Excel 97-2003-regneark (xis)

@ Excel Skå.

C.}UserslCarsten}Documents

15.5 KB (15.872 byte)

16.O KB (16.384 byte)

Oprettet

ÆndreL

Abnet-

Atlributler:

12 marls 2021, 22:44:49

3. april 2008. 10:50.12

3 november 2021, 17:20:45

SkjuhSkrivebeskytlet Avanceret..

OK Annuller
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ffiS Egenskaber for Bilag 39.A sagens Bilag 39. budget for tiibud ...

-Generel'?'-l 'S!kke;he'd" Deta'ljer- -Tidligere-versiori'e'ri

$ .rd er lavet C3-(14-2(fiE-. fomd for tilbud 4.328.€C[: Bilag Y.

i
Filtype: Pii'licrosoff !'.iord-dokaiment (.docx:i

i Åbnes med: 3 !!l/ord
I

Placering:

l Skift.

Størrelse:

Diskforbriig:

Oprettet:

Ændi'et:

Åbnet

Affr!f)uffer: -'p?)5.'b.i.i5ii;.ijii.'ii7 1'J.-ISklult ? Ayanceret.. i

l

C:'.,Users'f,Carsten',Documents

62,3 KB ia,63.862 b)te")

64,0 KB Q65.536 byte:;

5. juli 2021, 14:22:44

5. juli 2021, 14:24:12

3. november202l, 19'14:25
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Claes H Balle

Fra:

Sendt:

Til:

Cc:

Emne:

Vedhæftede filer:

Claes H Balle

8. oktober 2021 15:28

'mail@finansdanmark.dk'

'mail@fida.dk'; Claes H Balle

VS: HASTER. Mangler besvarelse af Spørger tema. Af 12 aug. 2021. Emne Indgåelse
af renteswap. / om brug af udløbet fuldmagt / at handle anderledes end kundens
anvisning.
12-08-2021 . spørgsmål til Finans Danmark. Finansrådet.docx; 12-08-2021 .
spørgsmål til Finans Danmark. Finansrådet.pdf

På vegne af min klient Carsten Storbjerg anmoder jeg venligst om besvarelse af de fremsendte emails af 12. august
og 5. oktober 2021.

Med venlig hilsen

Claes Hahn Balle

Advokat (L), partner

Legal3ase
LegalBase Advokatfirma
Bredgade 30
1260 Købei"ihavn K

Mobit: +45 2068 4467

Web: www.legatbase.dk
Mail: cb@legalbase.dk

Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Sendt: 5. oktober 2021 12:19

Til: mail@finansdanmark.dk

Cc: Claes H Balle <cb@legalbase.dk>; Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Emne: HASTER. Mangler besvarelse af SpØrger tema. Af 12 aug. 2021. Emne Indgåelse af renteswap. / om brug af
udlgibet fuldmagt / at handle anderledes end kundens anvisning.

5 oktober 2021.

Kære finans Danmark

Jeg skrev til jer 12 august vedr. Spørger tema, kan ikke ikke se at dette er blevet besvaret.

Vedhæftet og indsat her i PDF format.

Hvis svaret ligger på jeres hjemmeside, vil i da gerne give mig og min advokat et link.

Vi har hovedforhandling 15 november
Da forberedelse slutter 30 dage inden, har vi brug for svaret, for at kunne medtage og fremlægge svaret på
spørge tema.

1

1251



Jeg anmoder derfor om en kopi af svaret, så vi kan medtage det svar finans danmark har givet, i vore næste
Processkrift.

Et spørgsmål er særligt vigtigt,

Mail CC advokat Claes Balle.

cb@legalbase.dk

Spørgsmål i spørger tema fra PDF. Er særligt dette.

Spørger tema. Emne Indgåelse af renteswap. / om bmg af udløbet fuldmagt / at handle
anderledes end kundens anvisning.

Her punl=,t 2. 3. 4. 5. 6.

2. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut uden opfordring selv
laver en ny og ekstra renteswap, til samme lån som kunden allerede har lavet en igangværende aftale om.

3. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at en bank selv kan lave og igangsætte en
renteswap aftale, uden at sikker sig kundens underskrift på et sådanne aftaledokument.

4. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut selv laver og
igangsætte en renteswap aftale, for et muligt bagvedliggende lån, med de dertil afledte betalinger, uden der
er forinden er indgået en skriftlig aftale om
swapaftalen mellem pengeinstituttet og kunden.

Tillæg til spørgsmål 4.
5. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at en bank selv laver og igangsætte en
renteswap aftale, for et bagvedliggende lån, med de dertil
afledte betalinger, efter pengeinstituttet har søgt at opnå kundens underskrift 3
gange, for at få en swapaftalen mellem pengeinstituttet og kunden.
Uden nogle af de 3 ens fremsendte swapaftaler pengeinstituttet har sendt til kunden, er blevet underskrevet.

6. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut Laver 2. renteswaps
både samtidig og overlappende for samme lån.

Mvh

Carsten Storbjerg

Søvej5
3100 Hornbæk.

KOPI.

2
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---------- Forwarded message ---------
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbierg@)gmail.com>
Date: tor. 12. aug. 2021 15.59
Subject: Spørger tema. Emne Indgåelse af renteswap. / om bmg af udløbet fuldmagt / at handle anderledes
end kundens anvisning.
To: <mail@,finansdanmark.dk>
Cc: Carsten Storbjerg <carsten.storbierg@!gmail.com>

KærefinansDanmark. 12-08-2021.

I forbindelse med jeg har overtaget sagen BS-402/20 15-VIB.
Og har set i sagen at sagsøgte Jyske Bank 19-02-2015 samt 19-05-2015. har stillet finansrådet nogle
spørgsmål
vedrørende Emne Fastrenteswaps

I den forbindelse har jeg gennemgået sagen der har hovedforhandling 15 november. 2021. og har selv nogle
spørgsmål.
Jeg tager spørgsmålet ud af det brev jeg deler med presse og myndigheder efter Fredag D. 13.

Vedlægger kopi af brevets indhold der er bliver redigeret som hvis indhold ikke må offentliggøre før
endelig dokument med bilag er klar.

Spørger tema.

Med Venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup.

SØvej 5. 3100 Hornbæk. tlf. 22227713.

Mail: carsten.storbjerg@gmail.com

For selskabet.

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

3
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Finansrådet

l2august202l.
Finans Danmark.

Amaliegade 7
1256 København K

mail@finansdanmark.dk

l forbindelse med læsning af FR-3/2015 & FR-6/2015. har jeg brug for at stille nogle
yderlige spørgsmål.

Spørger tema. Emne Indgåelse af renteswap. / om brug af udløbet fuldmagt / at handle
anderledes end kundens anvisning.

1. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
udsender årsopgørelser for Finansielle instrumenter, som ikke indeholder alle
indgået aftaler for samme år, som det årsopgørelsen er udskrevet.

"at forstå en årsopgørelse for et givent år. ikke nødvendigvis behøver at indeholder
faktiske aftaler banken har indgået, og som lukkes sener samme år"

2. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
uden opfordring selv laver en ny og ekstra renteswap, til samme lån som kunden
alleræde har lavet en igangværende aftale om.

3. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at en bank s.?
kan lave og igangsætte en renteswap aftale, uden at sikker sig kundens
underskrift på et sådanne aftaledokument.

4. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
selv laver og igangsætte en renteswap aftale, for et muligt bagvedliggende lån, med
de dertil afledte betalinger, uden der er forinden er indgået en skriftlig aftale om
swapaftalen mellem pengeinstituttet og kunden.

5.

Tillæg til spørgsmål 4.
Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at en bank selv
laver og igangsætte en renteswap aftale, for et bagvedliggende lån, med de dertil
afledte betalinger, efter pengeinstituttet har søgt at opnå kundens underskrift 3
gange, for at få en swapaftalen mellem pengeinstituttet og kunden.

Uden nogle af de 3 ens fremsendte swapaftaler pengeinstituttet har sendt til
kunden, er blevet underskrevet.
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6. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
Laver 2. renteswaps både samtidig og overlappende for samme lån.

7. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
sender breve til kunder, med faktuelle forkerte oplysninger, som at en kunde har
optaget et lån, hvilket pengeinstituttet ved ikke er hjemtaget.

8. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
sender breve til kunder, med faktuelle forkerte oplysninger, som at en kunde har
omlagt et lån, samtidig at pengeinstituttet ved kunden ikke har omlagt noget lån.

9. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
bruger dokumenter med en given dato, for derefter at rette i dokumentet, og
fremlægge dokumentet som var det underskrevet 313 dage tidligere.

10. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
bruger en fuldmagt der er udløbet 1 47 dage tidligere, for at tinglyser udløbet
dokumenter.

11 . Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et realkredit /
pengeinstitut aflyser hæftelser der ikke er blevet anvendt, inden en givet tidsfrist på
et tilbud er udløbet. under henvisning til aftalelovens § 4.

12. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
ved et tilbud der er givet med en tekst "skal udbetales senest dato" ikke kan
benyttes efter denne i tilbuddet givet dato. med henvisning til aftalelovens § 2.

13. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, for et pengeinstitut
at tinglyse dokumenter, uden at have en gyldig fuldmagt hertil, med henvisning til
aftalelovens § 11 .

14. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
aflyser pantebreve uden at have fuldmagt hertil, med henvisning til affalelovens §
11.

15. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
aflyser pantebreve, som kunden har givet skriftlig instruks ikke ske.

16. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
handler mod en kundes anvisning eller instruks.

17. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
benytter en låneret, "lånebevis" som var det et optaget lån. der er rentebærende.

18. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
benytter samme kontonummer til flere selskaber, både samtidig og overlappende.
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19. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
som afkræver salgsfuldmagter, nægter deres kunder at tage et advokatforbehold, i
forbindelse med at kunden underskrive bankens ret til at sælge kundens ejendom.

20. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut
bytter om aftaledokumenter uden at affale det med kunden, som ved at sikke sig
kundens underskrift.

Med Venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup.

SØvej 5. 3100 Hornba?k. tlf. 22227713.

Mail: carsten.storbjerg@gmail.com

For selskabet.

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS
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rBilag

l'l8

I?LegalBase

Tillægges min vidneforklaring Bilag 164. fra 2 september 2019. 03-11-2021.

Jeg opdager fBrst 5. juli 2021. at budgettet Bilag 39. er blevet ændret netop den 3 april 2008.

Flere ting peger på at Jyske Bank gentagende skriver usande ting, og også omkring at Carsten skulle have
deltaget i et m@de iJyske bank 3 april. 2008.

Da jyske bank kontinuerligt fastholder, at Nicolai og Lars Aaquist har holdt mlde 3. april 2008. med Carsten
og hans Revisor, selv om dette alleræde er afvist, og skrevet ifremlagte BilaB 43. på både side 2 og 3. (5-6)

Carsten Storbjerg finder 5 juli 2021. dokumenter for hvad der er lave 3 april. Bilag "'m: og tiden lige efter,
dette fremlaegges ved bilag, og bliver forklaret under vidneansvari retten.

Carsten Storbjerg har 3 april. 2008. rettet i budgettet til Nicolai Hansen, hvilket budget er afleveret lige
efter, Jeg husker at have ringet til Nicolai Hansen forud for aflevering af bilag 39. og meddelte at jeg ville
komme forbi med det rettet budget.

Lige efter budget Bilag 39. er afleveret til Nicolai Hansen, aflevere jeg også et budget med projekt, til
Realkredit Danmark ved Jens Funder for det omtalte projekt 1. for at RD kan afgive et tilbud. Realkredit
Danmark er oplyst de skal give tilbud, sammen med Nykredit.

Realkreditsvare8april2008E3ilag Zl,;? .oBafleverefterfølgende21april.2008E3ilag ?? .et
forelØbig tilbud på 3.650.000 dkk.

Modsvarende har Jyske Bank, ved Nicolai Hansen afleveret et foreløbig tilbud F?. efter 13 marts 2008.
Nicolai Hansen sp@rger så 10 april 2008. Bilag ?lQ? om Jeg Insker et forhåndslån i Nykredit da et er
billigst, "jeg svare ikke."

Nicolai Hansen rykker så 7maj. 2008. Bilag ?i. Og spØrger op status"hvilketstadig ikke besvares", jeg
Insker bare et tilbud, hvilket Nicolai Hansen på vejene af Nykredit så efter 20 maj 2008. aflevere ved B3jy,,
Y. jeg har stadig ikke besluttet mig, for hvad jeg vil og beder i stedet om bare at få en kreditaftale med Jyske
Bank, hvilket laves 9 juni 2008. Bilag 55. kreditten Igibeti3 måneder til september 2008, og kan forlænges.

Det er derfor utænkeligt at jeg den 3 april 2008. skulle have deltaget i et mBde, og sagt hvad Jyske Bank
påstår.

"på mØdet den 3. april 2008 præsenterede Jyske Bank for flere finansieringsmulighede6 herunder
indgåelsen af en renteswap, det var Storbjerg Erhverv, der i samråd med Storbjerg Erhvervs revisor valgte

finansieringen med en renteswap, idet der blev lagt vægt på, at renten var fast og lavere end ved et
konverterbart realkreditlån."
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Jeg fastholder mine beskyldninger som fremlagt 27 oktober 2019. Bilag 169. side 2. at Jyske Bank har
betalt Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge mine anbringer mod Jyske Bank, hvilket understgittes af

Bilag 188. 189. 190. 191. 214. 215. 216. 217. 218.

og det at Lundgrens advokater hellerikke efterfØlgende de fremlagde deres Processkrift 2. den 2
september 2019. som jeg 5 september 2019. Bilag Q. Anmoder om at få en kopi af, dog uden at

Lundgrens ville svare eller udlever en kopi.

p

7
l

»
I

'1

03-11-2021.

//

9

1263



Ihomas Schioldan Sorensen
Advokat (L)

Bilag
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Bilag

Itomas Schioldan
Advokar (L )

Ti lbagetradeb€serkl,rring
tii notering

El-vagten A/5
Sovej 5
31OO Hombak

erkLerer herme4 at vi tit
sikkerhed for eahver
forpti8telse som

AAB Elvagten 1 ApS
Bybjergvej 43
3060 Esperg-rde

nu eller senere rnAtte fA ovErfot A/S Jyske Bank, h€runder sfwet at bankens filiater og datterselskab€r i Darynark og i
udlandet, E-edel tilbag€ til fordel for banken med det dlsodehavEnde, som vi har eller i frenaidm mett€ fA hos AAB
Etvagten 1 ApS-

Det nEvnte titgodehawnde udgfl p,t. O,OO b.

Som folge heraf er vi uberettiget til, sA L€nge AAg ElvaSten 1 ApS stAr som skyldner overror banken, at modtaSe
dakntng for eller kviftere noger del af vort nEvnt€ tihodehavende.

skulle AAB Et!"agten 1 Aps komme under konkrrsb€handl.ing, etl€r indledes de, forhandting om akkord eller
moratorium, skal bankear !'are berettiget til:

- at foretage anrneldelse a, vort tilgodetBwnde,- at udnytte slernmeretten ih€nhetd til wrt tilgodehavende,- 
at modtaee og kvittere for den dMdende, der mAtte tilfalde undertegnede i henhotd til undertegnedes
tilgodehavende, indtit banken har ftet hrld dekning for sine krav mod AAB Elvagter 1 ApS, idet kravet pA dividende
er transporteret til banken.

I tilfatde af rroratorium dekker betalinger, der hidhorer fra d€t b€lob, der er omhtt€t af tilbagetradetsen, ogsii
reate af bankens fordringer i nEratorieperiode[

En e\€r lelaf AAB BvagtEn 1 ApS stiltet sildcrhrd for vqt tilgodehavende, skal i fomrdeat omhng anwndes 6l
forlods dakninS til fordel for bsnken af det beltb, hvormed vi l€d narr.erende erklEring el tradt tilbegc.

Der kan os bekendt ikke gores modkrav BElden.le mod wrt tilgodehavende, og vi forpliSter os til ikke at indga
sAdarme aftaler eller andre retshandler med AAB Ehragten 1 ApS, at der hereil opstAr rnodloav, som kan udliSrE vofl
tit8odehavende, inden banken er fyldestgiort.

Dey er ikke udstedt geldsbrev etler andrt skylddokrment for rrores tilgodr*Ewnde. Eve-nhret udstedetse a, sadant
sMddokument skafgodkendes af banken og forudsEfter, at skylddohrmentet ovErleveres 6l banken.

Nerv.erende titbag€t edelseserklering kan af bar*en anrneldes ove"fgr AAB Rvagten 1 Aps.

tdet det bernarkes, at tilbagetredelseseruaringen har v€ret af veserrtlig betydning for banlens ydelse at kredit trl
AAB Etvagten 1 ApS er d€t aftalt, at tilbag€tredetseserklzringm er uigmkaldelig, sA l-n8e banken ha, noget krav
mod AAB Elvagten 1 ApS.

Det aftales samtidig, at titgodehavendet som Elvagten A/s tleder tilbaSe med ikke endres til ansvartiE kaPital etter
pl andm mAde Endrer status eller vilkA, efter denne erklerlngs undeEkift, uden at det forinden ey accePteret at
)yske Bank.

El-Vagt€n A/S

Xvitterin8 for anmetdelse af foranstltnde tilbagetredetseserklEring og for modtagelse af genpart

AAB Elvagten 1 ApS

!-:i ,YSKE BAN K

ns€

I
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S^stx~sx_\\ ALM
bilag A7

Budget pa det som mangier InW, moms.

lundgrens

3.391.939,10

73.500.00 

4.500,00

^"^50.000,00

37.500.00 • 37.500,00

75.000. 00

62.500.00 

75.600i’00

#^45.000,00

22.500.00

60.000. 00'

11.250.00

11.500.00 

/-S’ 1*600^0

33.000. 00

30.000. 00

15.000. 00

30.000. 00

35.000. 00

30.000. 00 

30.000,00

30.000. 00

fb 82.000,00 82.000,00

10.500.00 10.500,00

37.500.00 37.500,00

100.000,00 100.000,00

50.000. 00 50.000,00

50.000. 00 

150.000,00

150.000. 00

100.000. 00

30.000. 00 

100.000,00 

300,000,00

20.000. 00 

20.000,00

40.000. 00

30.000. 00 

5.633.005,10

^Ovenlys. Vinduer 12 stk.

*/Svenlys. Vfnduer 6 opluklige tilaeg 

Darer til bygning 30 I alt 
Vlralasten rest 

Fyr. 40 kw

H<loarkafgift anslSget ikke modtaget 

ptagpap palagt.

Wrapper.

Guiv palsegning 

& montage ovenlys 

^ Montage gipsveege ydervaege 

^ monter letter i stuen 

Fliser Kakken 

Fliser Bad

Fliser / eller epoxy lager 

montage fliser bad 

monter fliser kekken 

* monter fliser/epoxy 

/^Eltavle stor fyrrum 

V Eltavler i lejemS!

\f■Kakken elementer bordplade/ vask 

KKomfur keleskabe emhsette 

Varmeslanger / gulv varme / styring 

wb beholder

Handvaske eg wc Ophsengt brus. 

WS hjaelp

div rer varme central termoatster

Mating

Msler.

/^div. el matrl og belysning edb. 

^elektriker del af 

Video overvSning 

Fliser udv.

Pal®gning af fliser og dren

Grent omrade

tilsyn

73.500.00 

4.500.00

61.216.00 

250.000,00

75.600.00

45.000. 00

22.500.00

60.000. 00

11.250.00

35.000. 00

30.000. 00

30.000,00

30.000,00

!

1;

150.000. 00

100.000. 00

30.000,00

div,

y maskin ieje div leje rest.

375000 633566

Temrer m

317500

el altWS'

375.000,00

5.288.005,10

1.057.601,02

4.230.404,08

El

i ait ink!, moms. 

Moms

847,40 m2 byggepris budget

4

o
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KOPI
Ejerlav Mgrdrup by, Afgift 23.900 ;*r

Mb r dr up
lot1^

Ejerlejlig- 
hedsnr.
Matr.nr. 1 AR Mbrdrup by. Mbrdrup

Gade og rybjergvej 43
hus nr. 306 0 Espergaerde

Side 1
Akt.: skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

BILAG 73 

LUNDGRENS

Anmelder:
Jyske Bank A/S 
I. L. Tvedesvej 7 
DK-3000 Helsingbr 
Telefon 89 89 18 00

Etage

Ejerpantebrev

Debitor AAB Elvagten 1 ApS
Sbvej 5 
3100 Hornbcek

giver herved

Kreditor m^g selv eller den til hvem dette ejerpantebrev mAtte blive overdraget,
panteret uden personligt gaeldsansvar for mig for naevnte belbb, det vaere 
.sig til ejendom, pant eller pA anden mAde, for

L^nets 1.500.000,00 kr. skriver kroner
stanrdse IONFEMHUNDREDETUSINDE 00/100 kr.

Rente - og E j erpantebrevet forrentes med 20% p.a. Renten beregnes hver den 11. dec-
betalings- ember termin. Renten skal kun betales i tilfaside af tvangsauktion.
vilkSr

Opsigelse Dette ejerpantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af 
debitor uden varsei.

NB. Bopaslsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af
renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, (se side 4/ 
sidste side pkt. 9 a).

FE065 Sl/08 08
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KOPI Side 2

Den pantsatte Til sikkerhed for l&net gives oprykkende pant ere t i ejendoiranen matr. nr. 
ejendom i ar Mordrup by, Mordrup beliggende Bybjergvej 43, 3060 Espergasrde

Oprjrkkende 4.328.000 00 kr.

efter

Nykredit, rentetilpasning og saerlige 
indfrielsesvilkdr

var

Saerlige
bestem-
melser

Meddelelser iht. retsplejelevens kapitcl 51 og ovrige meddelelser, der 
efter loven skal sendee til pantekreditor, bedes sendt til:

Jyske Bank A/S 
Afdelingsservice 
Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 
Telefon 89 89 89 89

Jyske Bank A/S bemyndiges til pa mine vegne at underskrive pdtegninger 
af enhver art pA dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, 
moderations- og rolaksationsp&tegninger.________________________________

FE065 S2/08.08
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BILAG 102

vVo£.V Ca 7*^1.7.010

C-^ G5 o^?irwtv qr-

LUNDGRENS. -»

OOKUMENTATION FOR RADGIVNING OM LAN MED SIKKERHED I FAST E3END0M

iodtaget radgivning af Jyske Bank, HelsingorJeg, Carsten Storbjerg Skaamp, CPR-nr. n' 

i forbindelse med optagelse af et lin med sikkerhed I fastejendom.

Til brug for radgivningen har jeg pa Jyske Bank, Helsingpr's foranledning oplyst fplgende:

Om min erfaring med at optage l£n:

Nogen erfaring - Jeg har optaget l§n med sikkerhed i fast ejendom 1-3 gangs inden for de sidste 10 ar

Om mine pkonomiske forhold:

- Jeg har ikke ansket at oplyse om vores akonomi I forbindelse med denne lanoptagelse.

Om min risikovillighed:

Jeg onsker en fast ydelse pa dette Ian og/eller enskerja^j.sikkerhed for lanets ydelser og en stor 

sikkerhed for beskyttelse af boiigens friveerdi ved rentestigninger. Jeg accepterer samtfdigt, at deh lave 

risiko pa llnet typisk afspejles l en hejere ydels^<.>: •
ir

^?Us\ql loll
Om mine forventninger tii idnets fobetid:

Jeg har ingen planer om at indf ri/e ksirfocd i nee it aft^kle lanet.
. 'i'

Jyske Bank, Helsingor har i den forbindelse oplyst rriig om fplgende:

De vaesentiigste egenskaber ved det valgte iSn:

Jeg har vaigt et obligationsiin med fast rente.

Et Ian med fast rente koster;typisk mere end et lin med vartabel rente. Til gengseld er ydelsens stprrolse 

kendt i hele lanets lebatad. Lanet har ogsa en fdyasrdlbeskyttende egenskab, da stigninger I 

rentenivcauet medforer fald i klirsen pi lanets bagvedliiggende obligation, hvorfor lanet kan indfries til en 

lavere kurs. Denne gevinst opvejer ddt fald i boiigens veerdi, der kan opsta som fdlge af 

rentestigningerne, Bemaerk, at jo Igengere idbat-idfSh er, og jo stprre lanet er I forhold til ejendommens 

vaerdi, desto mere fnvserdibeskyttftse opnis.

Vilkclr i forbindelse med optagelse af ISnet (fastkursaftale og hjemtagelse m.v.):

Linet er et obligationsiin og har en direkte sammenhaeng med obligationer. Det endelige laneprovenu er 

derfor afhaengig af obligationernes handelskurs. Jeg er blevet anbefalet, at lanet som udgangspunkt 

kurssikres.

Opsigelses- og indfrielsesvilkdr:

Lanet kan indfries ved opkab af de bagvedliggende obligationer eller til kurs 100. Opsigelse til kurs 100 

kan ske med to maneders varsel til en termin eller straks mod betallng af opsigelsesrenter. Afhaengig af 

indfrieisesmetode tillaegges der forskellige omkostninger, hvis storrelse og/eller beregning fremgar af 

Jyske Bank, Helsingpr’s prisblad. Der henvises i pvrigt til lanesagsdokumenterne.

bide i af 3

si/-2
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Bilag 110

573255437 Bybjergvej 43 3060 Espergaarde HJ7ELPE BILAGSamlede opg0relse pa Ian ejendom 1344714

Nykredit rente kr. rest tid ar bidrag afdrag yddelse 

rente%F1

2,4986 26.276,78 19,75 8.413,04 41.362,15 76.051,97

2,4986 26.602,33 19,5 8.517,28 42.539,68 77.659,28

19,25

ny rest gseldhovedstol 

4.300.000,00 

4.300.000,00 4.258.637,85 

4.300.000,00 4.216.098,17 

4.300.000,00 

4.300.000,00

4.300.000,00 4.079.908,31 

4.300.000,00

4.300.000,00 3.985.724,00 

4.300.000,00

4.300.000,00 3.893.998,38 

4.300.000,00 3.847.755,99 

4.300.000,00 3.801.312,22 

3.964.156,32 3.456.643,95 

3.964.156,32 3.408.763,42 

3.964.156,32 3.360.775,81 

3.964.156,32 3.312.680,88 

3.964.156,32 3.262.729,57 

3.964.156,32 3.212.722,15 

3.964.156,32 3.162.658,55 

3.964.156,32 3.112.538,71 

3.964.156,32 3.061.989,77 

3.964.156,32 3.011.396,62 

3.964.156,32 2.960.759,21 

3.964.156,32 2.910.077,51 

3.964.156,32 2.858.575,15 afregnes her 

3.964.156,32 2.807.056,04

Udbetaling 06-07-2009 

03-07-2009 30-09-2009 

01-10-2009 31-12-2009 

01-01-2010 31-03-2010 

01-04-2010 30-06-2010 

01-07-2010 30-09-2010 

01-10-2010 31-12-2010 

01-01-2011 31-03-2011 

01-04-2011 30-06-2011 

01-07-2011 30-09-2011 

01-10-2011 31-12-2011 

01-01-2012 31-03-2012 

01-04-2012 30-06-2012 

01-07-2012 30-09-2012 

01-10-2012 31-12-2012 

01-01-2013 31-03-2013 

01-04-2013 30-06-2013 

01-07-2013 30-09-2013 

01-10-2013 31-12-2013 

01-01-2014 -31-03-2014 

01-04-2014 30-06-2014 

01-07-2014 30-09-2014 

01-10-2014 31-12-2014 

01-01-2015 31-03-2015 

01-04-2015 30-06-2015 

01-07-2015 30-09-2015

19

9.800,91 46.791,78 74.227,861,7093 17.635,17 18,75

18,5

18,25 9.578,18 47.192,56 74.005,131,7093 17.234,39

18

18.714.91 45.982,25 85.272,91

18.496,49 46.222,39 85.054,49

18.276,74 46.463,77 84.834,94

16.645,98 47.773.69 72.256,94

21.604,02 47.880,53 77.214,98

21.304,77 47.987,61 76.915,73

21.004,85 48.094,93 76.615,81

20.704,26 49.951,31 74.376,92

24.470.47 50.007,42 78.143,13

24.095,42 50.063,60 77.768,42

23.719,94 50.119,84 77.392,60

23.344,04 50.548,94 76.615,56

22.964.92 50.593,15 76.236,44

22.585.47 50.637,41 75.856,99

22.205,69 50.681,70 75.477,21

21.825,58 51.502,36 74.274,33

21.439,31 51.519,11 73.888,06

21.052.92 51.535,86 73.501,67

17,752,0889 20.575,75 

2,0889 20.335,61 

2,0889 20.094,23 

0,8945 7.837,27

0,8945 7.730,43

0,8945 7.623,35

0,8945 7.516,03

0,4493 3.721,35

0,4493 3.665,24

0,4493 3.609,06

0,4493 3.552,82

0,3498 2.722,58

0,3498 2.678,37

0,3498 2.634,11

0,3498 2.589,82

946,39 

929,64 

912,89

17,5

17,25

17

16,75

16,5

16,25

16

15,75

15,5

15,25

15

14,75

14,5

14,25

0,13 14

0,13 13,75

0,13 13,501-10-2015 31-12-2015 3.964.156,32 2.755.520,18

1.434.180,18

10.779,48 26.889,55 

10.577,80 26.573,34 

10.378,50 26.594,59 

10.179,05 26.615,86 

9.979,43 26.637,14

38.136,45

38.279,12

38.079,82

38.880,37

37.680,75

0,13 467,42

1.127,98

1.106,73

1.085,46

1.064,18

13,2501-01-2016 31-03-2016 2.067.681,17 1.410.373,94

0,3199

0,3199

0,3199

0,3199

1301-04-2016 30-06-2016 2.067.681,17 1.383.800,60 

01-07-2016 30-09-2016 2.067.681,17 1.357.206,01 

01-10-2016 31-12-2016 2.067.681,17 1.333.590,15 

01-01-2017 31-03-2017 2.067.681,17 1.303.953,01

12,75

12,5

12,25
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Bilag 112.
Nykredit indrommer forst i mail til 28-10-2016, at lanet tilbud Y. 4.328.000 udlebet 20-11-2008 oplyst Bortfaldet Bilag AG.

Jyske Bank haever for en garanti uden der er en aftale / uden noget Ian er hjemtaget / u>

hasvet 13.517,36 Pastand Til Pastand. 2. 13.517,36

11.912,2216-04-2009 til 30-08-2019 11.912,22

25.429,58

Renterproces rente

2.

Se Bilag 53. udtog 1. 16-04-2008 konto 5050-1436559 forhandslans-gar. 4.328.000 kr. Se Bilag 124. side 23. + Bilag D. Samt Bilag 30.

Jyske Bank haever uden der er en aftale / uden noqet Ian er hjemtaget / uden noget Ian er accepteret

15-04-2009 Tinglysnings gebyr hjemtagelse af Ian i Nykredit kr. 4.328.000 kr. er aldrig hjemtaget Bilag 3

66.400,00 Pastand Til Pastand. 3. 

58.566,07 

124.966,07

haevet 66.400,00

58.566,0715-04-2009 til 30-08-2019 Renterproces rente

3

Bilag 54. konto 5050-1354141 Byggekredit (der bar aldrig vaeret adgang til denne konto fra netbank) kopi faet 8/4 2011 kun til interent brug

Og SE Bilag 30 og Bilag 54. fprste udleveret udtog 08-04-2011

Jyske Bank haever uden der er en aftale / uden noget Ian er hjemtaget / uden noget Ian er accepteret

16-04-2009 Laneformidling for hjemtagelse af Ian i Nykredit kr. 4.328.000 kr. er aldrig hjemtaget Bilag 30.

23.517,36 Pastand Til Pastand. 4. 

20.735.19 

44.252,55

23.517,36

20.735.19

haevet

16-04-2009 til 30-08-2019 Renterproces rente

4

Bilag 54. konto 5050-1354141 Byggekredit (der har aldrig vaeret adgang til denne konto fra netbank) kopi faet 8/4 2011 kun til interent brug

Pastand 1.2 og 3 

Renter Proces.

Og SE Bilag 28 og Bilag 54. fprste udleveret udtog 08-04-2011 103.434,72

91.213,46

194.648,18i alt
Pastand 2. 3. 4
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Bilag 117

Hvad er en swap ? INlykredit

• Ei^swai|DBBer

- en forpligtelse til at udveksle konkrete rentebetalinger

- i samme/eller anden valuta

- mellem to parter (eks. kunden og Nykredit)

- i en aftalt periode

- pa aftalte rentevilkar.

• Betingelser og risici pa det^jnderli^£nd^Jll3 cendres 

ikke (konverteringsret bevares)

Side 1 af 4
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Med en swap kan man let send re renteprofilen pa det 

bagved liggende Ian! _____________________

• Fra variabel 6 rente til variabel CHF rente 3 mdr. Libor

• Ved CHF finansiering patager kunden sig en valutarisiko

Realkreditlanet fortscetter uafheengigt af swapaftalen - 
llnet kan saledes konverteres undervejs!

Side 2 af 4
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Bilag 117.

Selskaber A/S, ApS m. fl.

Finansielle instrumenter - Skatteforhold (1)
Nykredit

Det finansielle instrument beskattes uafhsengigt af 

underliggende Ian (separationsprincippet).

Renteudgifter, kurstab og kursgevinster pa lanet 

beskattes efter almindelige regler.

Det finansielle instrument opgores og beskattes saerskilt

Separationsprincippet kan medfore risiko for 
skattebetaling, selv om der samlet set ikkc er gevinst 
(Gevinst ved finansielt instrument + renteudgifter p§ 
llnet).

10

Side 3 af 4.
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Bilag 117.

Personer og personligt erhvervsd rivende 
Finansielle instrumenter - Skatteforhold (1)

Nykredit

Det finansielle instrument beskattes uafhaengigt 
af underliggende iSn (separationsprincippet).

Renteudgifter, kurstab og kursgevinster pa lanet 

beskattes efter almindelige regler.

Det finansielle instrument opgores og beskattes 

sasrskilt.

Separationsprincippet kan medfore risiko for 

skattebetaling, selv om der samlet set ikke er 

gevinst (gevinst ved finansielt instrument + 
renteudgifter pa iSnet).

Side 4 af 4
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Bilag 118.
A
WW Sailing Bank

•SuVhmjh fen//'detfif,atsk

SWAP

Hvad er en SWAP:
SWAP er et gammelt engelsk ord for "at bvtte". En finansiel SWAP er saledes en aftale mellem 
to patter om at bytte cashflow pa aftalte vilkar over en aftalt periode. En SWAP er et 
selvstaendigt produkt som handles uafhasngiqt af et eventuelt underligqende Ian eller aktiv, og 
er som udgangspunkt hverken nettolikviditetsskabende eller balancebelastende i normal 
forstand.

Det er i dag en naturlig del af det at optage et realkreditlan at folge med i mulighederne for 
konvertering. Der er imidlertid ogsa andre mader at pleje sine Ian pa. En af disse er ved at 
knytte en SWAP-forretning til lanet - hvad enten det er et bank- eller realkreditlan.

Med en SWAP-forretning kan man aendre renteeksponeringen pa et underliggende Ian eller 
gaeldsportefplje i en aftalt periode. Rentebetalingerne kan fx aendres fra:

• Fast til variabel rente (renteswap)
• Variabel til fast rente (renteswap)
• Danske kroner til fremmed valuta (valutaswap)

Styrken ved en SWAP er fleksibiliteten, idet den kan tilpasses den enkelte lantagers pnsker og 
behov. Betalingsfrekvens, rente, Ipbetid mv. fastlaegges individuelt. SWAP-forretningen aendrer 
ikke mulighederne for pa et senere tidspunkt at konvertere sit realkreditlan, ligesom dette ikke 
pavirkes af, om SWAP-forretningen lukkes ned.

Renteswaps:
Som fprnaevnt kan en renteswap i afdaekningspjemed benyttes til at omlaegge Ian fra fast til 
variabel rente og omvendt, samt til at aendre betalingsprofilen pa et givet cashflow for at opna 
et hpjere afkast, end det ellers vil have vaeret muligt.

I figuren nedenfor er skitseret et eksempel pa omlaegning af et fast forrentet realkreditlan til 

variabel rente (virksomhed XX er lantager).

Fast til variabel DKK rente

Fast rente

RealkreditlanVirksomhed XX *

cc$2 O
S 81

a55
E

co

SWAP

Denne strategi gor det muligt for lantager at swappe et fastforrentet Ian til variabel dansk 
rente. Formalet med strategien er at udnytte de lavere kortere pengemarkedsrenter. Lantager

Side 1 jiM!’.
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Bilag 147
Kopi

Den orginaleSov^Z

i O JYSKE BANK

Samtykke- og garantierklaering
Nykredit

RealkreditlAn

Nykredits ejendomsnr. 
Pl-garantinr.

]yske Bank A/S anmoder harmed om, at Nykredit A/S 
udsteder et lanetilbud til folgende kunde

AAB Elvagten 1 ApS 
Sdvej 5
3100 Hornbaek

S-e- VlltX) ~2_

medpanti matr.nr./ejerlav/sogn 
1 s Mardrup By, M0rdrup

Oplysning om garantistillelse m.v.

]eg/vi er bekendt med, at Jyske Bank A/S ved udbetaling af ovennasvnte lan stiller en saerlig tabsgaranti overfor 
Nykredit A/S, og at Jyske Bank A/S vil modtage en honorering for laneformidling og denne garantistillelse, hvis 
storrelse efter anmodning oplyses af Jyske Bank A/S. Jeg/vi vil ikke blive opkraevet betaling for denne garanti, og 
betalingen af garantien er saledes alene et forhold mellem Nykredit A/S og Jyske Bank A/S.

Hvis Jyske Bank A/S i forbindelse med misligholdelse af lanet betaler belpb i henhold til garantien, indtraeder Jyske Bank 
A/S i tilsvarende omfang i Nykredit A/S's rettigheder, savel panterettigheder som den personlige fordring.

Samtykke til udveksling af oplysninger

Da sagsbehandlingen af mit realkreditlan sker gennem Jyske Bank A/S, giver jeg samtykke til, at der til brug for 
lanesagens vurdering og efterfplgende administration videregives oplysninger herom mellem Jyske Bank A/S og 
Nykredit A/S. Til brug for den Ipbende kundebetjening, radgivning, administration og kreditvurdering kan udveksles 
oplysninger mellem Nykredit A/S, Nykredit Ostifteme Forsikring A/S og Nykredit Bank A/S. Samtykket omfatter tillige 
de oplysninger, som de ovennaevnte selskaber efterfplgende bliver bekendt med.

Samtykket omfatter ikke oplysninger om helbredsforhold, strafbare forhold og andre rent private forhold.

Underskrift

Ovennaevnte tiltraedes

Dato Jyske Bank afdeling

AAB Elvagten 1 ApS 
Carsten Skaarup

Kontaktperson i Jyske Bank

FE273/06.06
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Bilag 148.
Bilag 148. 

Pastand 7.

Jyske Bank pafore CS udgifter SALGS OMKOSTNING som f0lge af tvangs salg af Grunden Bybjergvej 45.

Handel afsluttes efter 16/12 2015 (16/2 2016 hvor sk0de g0res anmaerknings frit, og handel er afsluttet)

Per er ikke tvivl om at JB alene layer pantebrev, og giver NK oprykkende pant hvorefter JB kra&ver grunden solqt

Jyske Bank patvinger kunde kaempe udgifter, som at skulle bruge ejendomsmaegler, Bilag 63. samtids at JB kraever stprre sikkerheder, uden modydelse

I forbindelse med JB kraever CS nedbringer gaeld Bilag AH. lanet i Bykredit. (grundet swappen Bilag 1. som i 2016 opdages at vaere falsk.)

Hjaelpe bilag Se Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. og ppfere Kunde et tab da der er tale om tvang.

Inden tvangssalg meddelser, Jyske Bank oprykkende pant til Nykredit Bilag 73. Jyske bank benaegter ansvar bla. Bilag. 89. og at have medvirket til salget.

Pastand 7.

Patvunget Salgsomkost 

Renter til 30-08-2019

Renter. Pastand.

34.287,50

Bilag 152. SI 

Bilag 152. 52 

Bilag 152. S3 

Bilag 152. 54 

Bilag 152. 55 

Bilag 152. 56 

Bilag 152. 57 

Bilag 152. 58 

Bilag 152. 59

03-06-2011 F8823 

22-07-2011 F8950 

22-07-2011 F9026 

31-08-2011 F9088 

31-08-2011 F9089 

31-08-2011 F9179 

19-09-2011 F9208 

30-09-2011 F9263 

30-09-2011 F9264

350

9 faktura.2.500.00

8.750.00

4.150.00

1.875.00

1.250.00

7.350.00

3.875.00 

4.187,50

34.287,50

22.064,29

Inkl. proces renter i 1/11 2011 - 30/08-2019 56.064,29

VIDNER. Skal bekrafte tvangs salget Casper Dam Olsen.

Jyske bank vidne
Hjaelpe bilag.

Bilag 72. 

Bilag 75. 54. 

Bilag 75. 54. 

Bilag 77. 

Bilag 76. 

Bilag 78.

02-05-2012 Sk0de dato

18- 11-2015 Birgit Thuesen skriver, jyske bank benaegter at have ansvar.

24-11-2015 Christian Simonsen skriver Jyske bank vil abenbart kke lave en deponerings konto-

19- 12-2015 Storbjerg skriver til Birgit Thuesen, er blevet oplyst at Jyske Bank ikke vil lave en deponerings konto.

06-01-2016 Nykredit skriver det er din egen bank der skal madtage provenuet

16-12-2015 K0ber Helsingpr Komune kan nu betale for k0b af grunden, hvilket sker til Nykredit, da Jyske bank har naegtet modtagelsen.

w

QTQ

4^
00
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Bilag 160.

BILAG 160. Hjaelpe Bilag til Pastand 12. tab. af bidrag 3 % perioden 01-07-2012 til 16-12-2015

Jyske Bank paf0re udgifter af tvangs salg Grunden Bybiergvei. BIDRAG TAB /naegter efterfglgende at afslutte Handelen

Iforbindelse med at JB naegter at afslutte handlen som banken selv bar tvunget salgt af grund, saelger bar udover tab af renter, matte betale bidrag pa 3 % 

Bidraget er det tab C matte betale ud over at C ogsa matte betale renter

Dato

Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.2010 Tvangssalg kraeves.

10-03-2013 Solgt og tinglyst

24-11-2015 Nykredit skriver Jyske Bank vil abenbart ikke lave en deponerings konto 

19-12-2015 Skriver til JB naegtelse at oprette en deponerings konto.

01-10-2015 Bidraget er 3 %

16-12-2015 Helsingpr Konune kan nu overfprer kpbssummen for Bybjergvej 45-47. 

06-01-2016 Nykredit skriver det er normalt din egen bank der skal lave en deponerings konto. 

31-12-2018 Bidraget erstadig 3%

Bilag 72.

Bilag 75. side 8.

Bilag 77.

Bilag 110.

Bilag 78.

Bilag 76.

Bilag. 151.

BIDRAGs tab som fplge af JB naegter 1/7 2012 at afslutte Bybjergvej 45 handel & modtage provenue.(kun BIDRAG af 1.323.000)

Bidaget pa 3 % af 1.323.000 kr. fra 1/7 2012 til 16/12 2015 hvor Provenuet modtages

Rente krav Pastands krav nr. 12

147.248,093 % af 1.323.000 Kr. i perioden 01-07-2012 til 16-12-2015 ved Bilag,.78. 

Proocesrenter af 147.248,09 kr. i perioden 16-12-2015 til 30-08-2019

Bilag 72

43.939,03

inkl renter 191.178,12

5
QTQ
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Pastand 13. Hjaelpe Bilag Tab grundet overpant og oversikkerheder, for Ian der ikke findes, og renteswap Bilag 1. der ikke er aftalt.

Bilag 163.
Side 1. af 4.

Jyske Bank pafore udgifter til forhejet sikkerheder, grundet falsk swap, gaeld for under 3 milioner & Pant for 11,3 mil

Selv om JB har faet pant for 3.000.000 i Cs private ejendm der svarer til over den gaeld C samlet har i JB, pnsker JB merer sikkerhed og tager OVERPANT 

Derved sikker Jb at C er fastlast, dels til swappen og kan ikke aendre noget, endog heller ikke sagspge JB pa et senrer tidspunkt

Det har vaeret til stor personlig skade at JB har talt usandt til Carsten under sin sygedom, at han skulle have hjemtaget underlaegende Ian i 2008 og ny swap 

I denne forbindelse tager JB bade forhpjet sikkerheder, der ikke kun koster tinglysninger og praes pa Carsten der er syg efter en hjerne blpdning.

Tab som fplge af overpant / oversikkerheder til jyske Bank ud over pantebrev pa 3 mil. kaution, selv skyldner erklaeringer, tilbagetraedelser mm 

Bemaerk forhpjet pant tages efter ovejelser om tvangssalg af Bybjergvej 45, 26/10 2010 / og 27/4 2011 grund skal udbydes af maeler / 21/10 2011 

21/10 2011 saettes flere krav, at der underskrives salgs fuldmagter pa C's private ejendom og pa den nygeligt opfprte ejendom Bybjergvej 43 

Bemaerk Lane tilbud af 6/5 2009 fra Nykredit, der kun er tale om tilbud, dette afholder det ik JB til at tage pant i grund, og med provision for sikkerhed

Bilag 73. Forhpjet sikkerheder / overpant som fplge af swappen, (hertil er kun beregnet gebyer til ejerpant 1,5 mil grund)

Bilag 56. 20-05-2009 haever Jyske Bank 37.900 kr. for tinglysning af pant 1.500.000. minus 12.600 26/5 = 25.300

26-05-2009 kan ikke se havd 12.600 kr. er tilbagefprt for, ( der er sa meget vildledning i Jyske bank.)

Bilag 162. Forhpjet sikkerheder / overpant som fplge af falsk swap, for Ian der ikke findes gebyer til ejerpant saettes op 500.000

20/5 2009 23.900 1.500.000

Gebyr 1.400

21/2 2011 9.150 500.000

Bilag 161. Forhpjet sikkerheder / overpant som fplge af swappen, (hertil er kun beregnet gebyer til tinglysning) ejerpant 6/5 2011

Virksomheden er gaet konkura som fplge af jyske banks handlinger. Pastand 13. oversikkerhed.

400.000

34.450

JB Casper Dam benytter lejligheden 21/6 2011 & saette Provisionen op fra 1,5 % til 3,5 % da C ikke sender kopier af udgifter C selv har afholdt 

Gennem gar sikkerheden og pant for 11.300.000 kr. mod Ian pa 2.600.000 kr. 29-06-2011 oversigt over sikkerheder.

Uden Storbjerg erhverv har lant 4.328.000 kr. selv om Banken har pastaet dette, og en rente bytte som ikke er aftalt med kunde, kraever Jb mere pant.

Krav som fplge af udnyttelse og overfant er 

Bilag 56. Renteraf 25.600 kr. 26-05-2009 til 30-08-2009 

Bilag 162. Renter af 9.150 kr. 21-02-2011 til 30-08-2009 

Renter i alt.

Pastands krav nr. 13. 34.450

22.241,81

6.452,67

inkl. renter

28.694.48

63.144.48
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Bilag 163.
Side 2. af 4.

Gaeld til Kredit forening

31/3 2011 lanebelob 

Restgaeld

Nykredit bybjergvej 43 bygning 3060 

Nykredit Sovej 5 Hus 3100 

Total kredit Bybjergvej 43 

Jyske Bank Lan i grund. Pr. 15/4

Bygge konti jyske bank ca. samlet pr, dato

Totale gaeld.

3.985.724 4.300.000

1.281.096 1.519.000

1.336.029 1.388.000 Pant i eget bus

2.399.986 Pant i eget bus.

160.000

9.162.835

bygge kredit sikker bed fra bank til nykredit 4.300.000 

betaler rente bade til Jyskekredit og af pa Ian til nykredit.

pr. 15/4 2011 

91.000

4.300.000 22/5 2009 

2.000.000 22/5 2009 

2.000.000 29/3 2011

4.300.000 22/5 09 

2.000.000 22/5 2009 

2.000.000 29/3 2011

Privat konto ogsa firma jyskebank

Bybjergvej 43

Nykredit bar pant bybjergvej 43

Jyske bank bar pant ejer 43

Jyske bank bar pant ejer underpant ? Nr 43

Bybjergvej 45

Nykredit bar pant bybjergvej 45

Jyske bank bar pant ejer 45

Jyske bank bar pant ejer underpant ? Nr 45
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Sovej 5

Nykredit har pant S0vej 5 

Totalkredit har pant S0vej 5 

Jyskebank har pant underpant

Pant e elvagten virkaomhed

Bilag 163.
Side 3. af 4.

1.519.000 30/4 2004

1.388.000 22/7 2010 

3.000.000 1/9 2009

500.000

23.007.000

Bilag 163.
Side 3. af 4.
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Bilag 163.

Side 4. af 4.
Elvagten A/S

Fra: Casper Dam Olsen [CASPER-DAM@jyskebank.dk]

Sendt: 29. juni 2011 16:13 

Til: Carsten Skaarup

Emne: Overblik over sikkerheder 

Hej Carsten

Tak for brandpolicen.

Jeg vil lige prpve at give dig et overblik over hvad du bar stillet af sikkerheder:

• 3.000.000 kr. i dit private hus, som dels ligger til sikkerhed for dit private 

engagement i Jyske Bank, bestaende af 2.400.000 kr. i Prioritetskredit og 105.000 

kr. i privat kredit. Derudover ligger det ogsa til sikkerhed for gaeld i Storbjerg 

Ejendomme ApS og El Vagten A/S

• 2.000.000 kr. i Bybjergvej 43 og 45, som ligger til sikkerhed for Storbjerg 

Ejendomme ApS

• 500.000 kr. virksomhedspant med pant I bl.a. fordringer/debirtorer og lager. Det 

ligger til sikkerhed for bade El Vagten A/S og Storbjerg Ejendomme ApS

• Transport I dit private tilgodehavende og El Vagten A/S's tilgodehavende I Storbjerg 

Ejendomme ApS til sikkerhed for Storbjerg Ejendomme ApS

• Tilbagetraedelseserklaering i ovenstaende tilgodehavender til sikkerhed for Storbjerg 

Ejendomme ApS

• Personlig kaution og kaution af El Vagten A/S overfor gaeld I Storbjerg Ejendomme 

ApS

• Personlig kaution overfor gaeld I El Vagten A/S

Venlig hilsen

Casper Dam Olsen
Erhvervsradgiver

Helsingpr

T +45 89 89 17 73 i F +45 89 89 18 01 
1. L. Tvedesvej 7 | DK-3000 Helsing0r 
CVR-nr. 17 61 66 17

Tag din gkonomi med pa farten - bent Jvske Mobilbank
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!(an fremlægges som. Bilag 39. A

Oplysriing om sageris Bilag 39. "budget PR5CEKT 1."

Badget'iet 4,334.765 kr. er oprettet 3. april. 2008. kl. 10.18 udskrqvet kl. 10.49. for 6 ejeiidomrrie Bilag 31.

Og umiddelbart efter afleveret i til Nicolai Hansen Jyske Bank HelsingBr, for at får et lånetiibud.

Så når Jyske Bank A/S i svarskrifter påståi at der 3. april 2008. er afholdt et m(åde }ios Jyske Bank Helsing(år
med deltagelse af Carsten Storbjerg Skaarup, Lars Aaqvist, Nicolai Hansen og Frank Poulsen. bestrides dette
Der er alene denne dato er afleveret et budget, for anmodnirig af et lånetilbud, der serides 20 05 2008.
Bilag Y.
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: BILAG 39 i

. LUNDC,RENS '

Der skal gøres plads til et gasfyr mitte ef bygningeri

i%k uygge :gudget på Bybjargvej 43 Espergæme
678 m2

.Afgifter Vand
Afgifter Kloak (med sivbrønd)
A'gifter Ei
Afgifter Gas

tandmåler pr. grur,ei 200.000/6
jordbunds undersøgelser

19.219
53.000

13.750

1'5.000 At,at

35.000
20.000 afsat

ved 1 bygning på '1599 m2 grano

iial -rømmer maler porta inrri
Grave arb mm betcing

2.403.4% tilbutl
6B6.f00 tifbud

":'& A;"").l;i ie, ! l'
:'i i

,-.L'

efsa( til ws arbe)der fyr og varme samt vand
afsat til el arbe%der tavler lys mrn

udenori'is ar5eJder

afgravnlrig og lægHe fllser afvandi'ilng
af'Sat til b'E!lEBgnings St6'll 601)m2
Fiar.har

Advokat. Rivisor. Arktiktek rådqlvning, aniiet.

300.000 afsat
300.000 afsat

240.200 tilbud
? 60,OQO sfsat

10'.OC)O afsat
50.000 afsat

Uforudse(
total

bygge pris pr, m2 6.393 kr. + moms

250,000 afsat
4.334.76S eksi. moms.

For r:arsten Elvagten Søvej 5 3100 Hornbaek
40 33 34 00

I"'l/' P, r{u- l;*..a. '), ,}0,( f'>d-a;M
i/..(;,l a}!
l +a'

l
1'J'

l
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+.
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'Th,'-'l l q»cQh&-IU';:-'2""a' =r
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LUf-JD EL'-IER
S A. :"< D A G E R

Åt L:'iSkrifte.l f{'emQrir .jet eilli(JE, (It SelSka'+et it.'>r t'! l'Ormåi at ua:;W: hø:ri<ialsyit'i:ssri'.i=d,
hznaa' n'ied e)endomi'ia.e, virksan'iheder og sclskaber, vir<sarrihes:siiaa:ixl.ic. re:<it-i-
Ille"lli'rAlrC/ Id eln Ig OC, S 'Ig al -I'al J c)r dct 31['isSl tVll!sSOllll'i-u nl ta' -yyJra'i (l(l ( ail l l
Og VVE-il?Dt'ilQlr, V}'ei)l)Orta:ea Cig Saiq i)å nCttet Sdint ak;iviteter l til;.{T';Itllng ile-'tl , Sl'n'l ii} I:«:-
V3el'kS-' Og b'/'00-eC'y:qDVel'.

Czrst=n S':orbjeig Skaai'cip diev i 2008 Lie:yeeiig erhvervsvirkscimhcc! i e,a. !:cn.:c+ristru!it..,
nvar Caast=ri storb5e«'g Skaarup e3er:ie l0CoA: :r a'<r:er:e i =i Vaqtea'i :*,is r=iP i'ir i-:58:'3a";

.:xg EI Vaqt.er» Sixkei' El ApS, CVR hr. 32058892.

EI Vag:en A,"S ejede l00o.'.ø cif a('il;ial'[ernc : AAE Elvagten l A.pS, SOrli s«ayiere si:iftecl= 'laWi ?il
Sl0r5;erg Erl'iV2rV ApS.

Den 2!. Ck:cber 1999 stl}tet;e carsteri StOl'b3erg Skaai'up Folietech ;1.,.'S, r:,! ,:!?!!:cr -.':iik,!IS. . " - l" '

Cl;årS'jei'l Stcirb)-=ro Ski3Jlllp l'?lir S?(Ilje! ! ai:'ckfiohen 'OCI 5esl:')ri'elsC'rl fCr (':ei?P SC!S:? a:).

Carstcn Stot3)crq Skaarcp har acrodover sidclei. i :e6els..:i-i i Elvag:eia Ani.rqc rsl:.'3 ',bi,io-:i:}.
'El ablell = .uer <S(-IJ ab Al%!? lo(:}l !%[1 Fli,agteri 'l=iSlngO axoS l(X' CSLI a vi' -l h- oio ?q »smb
(ODi'{jSt) Og 5riri!.holt ApS ( k0nkursl I:gesam Ca('!+te.('i .StOr'l".i3erCj Skaa?'i.ip i'iai' Sl(.lbE{ i "-'OelSL') '
.-.k'. V:',o?veta'sisy< A:)S.

L:i.A 'vari ick .vg=x 'J 3riisc , li ipclelst?n "?itrra)<ici r *iei i tjir(" t r L( scei* S x Ll Fl, ?% rt ,
var en s'y:'aeii=s e.'!arey-i yirl<i;omheaslctlcr i 2008.

:1 Formålet med den inøgåede renteswap

-Crl'l'ial€:U med ii.d?)acise =«( rertesv.'aøatalea v-i: en ci(dækrim; bf a'tai":Le=i.t.osa; p.': 6e= i:l
Storbjeig Eri!Ver!J Optagn0 g+}iC'k! Var:aL?Ult f0r('Gntedci i'e:]lkJeait'.åri ! S;or(5erg E:r-
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