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Formål

Ændret

Formål Selskabets formål er at At hjælpe af den lilles 
mands kamp mod store danske 
organisationer som nægter at overholde 
dansk lovgivning, og føre sager mod 
personer og selskaber, som her hvor 
ledelsesansvar mod bestyrelsen og 
personkredse i Jyske Bank A/S gør sig 
gældende, eller hvor bestyrelsen i forening 
står bag svig, og eller fortsættelse af svig 
forretninger, og andre økonomiske sager. 
Hovedformål er sagen BS-402/2015-VIB hvor 
Lundgrens advokat partnerselskab, januar 
2018 blev ansat til at fremlægge klientens 



svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, 
deslige med brugen af ond tro. Lundgrens 
advokater blevet fyret 24 september 2019., 
efter disse blev opdaget at være købt af 
Jyske Bank A/S, for i sagen BS-402/2015-VIB 
at skulle skuffe i retsforhold, enkelt ved at 
modarbejde klienten, sagen er efter 4 års 
kamp, blevet fremlagt 4 maj 2020. som den 
SVIG og FALSK sag mod Jyske Bank A/S 
hvor gentagende OND TRO gør sig 
gældende, selskabet opfordrer kunder i 
Jyske Bank A/S, finansielle virksomheder og 
aktionærer i Jyske Bank A/S at følge sagen 
hovedforhandling 15. 16 og 23 november 
2021. Sagen omhandler blandt andet 
bedrageri, hvilket er udført gennem 
udnyttelse, vildledning, forvildelse hvor der 
er udført flere forhold af dokumentfalsk, samt 
at Jyske Bank A/S har skjult disse forhold 
overfor retten, hvilket igen er sket for at ville 
skuffe i retsforhold, at Jyske Bank A/S via 
deres egne advokater, og ved hjælp af Lund 
Elmer Sandager advokater, gentagende 
gange har fremlagt usande og falske 
oplysninger (i retsforhold) over for 
domstolen, i sagen som har verseret siden 
2013. først ved pengeinstitutankenævnet 328
/2013. efterfølgende fortsat ved domstolen 
under sagsnr. BS-402/2015-VIB har 
samfundsmæssig interesse, hvorfor dette 
selskab skal fremme offentligheden om 
Jyske Banks forretningsmetoder. Selskabets 
formål er at fremme offentliggørelse af sagen 
BS-402/2015-VIB, og vise hvordan Jyske 
Bank A/S ved ledelsen & bestyrelsen 
arbejder, så som at den samlede bestyrelse i 
Jyske Bank A/S, har ignoreret alle kundes 
advarsler, omkring Jyske Banks brug af 
dokumentfalsk i bankens svig forretninger 
imod bankens kunde, der mindst siden maj 
2016. kontinuerligt har rettet henvendelser til 
bestyrelsen og koncernledergruppen, som 
ved løbende at orienteret Jyske Banks 
advokater og bestyrelse at Jyske Bank laver 
svig og falsk, hvilket Bestyrelsen ved CEO 
Anders Christian Dam til dato 1 juli 2021. har 
nægtet at bringe til ophør. At Jyske Bank A/S 
valgte at ansætte eller bestikker Lundgrens 
advokater til at hjælpe Jyske Bank A/S. mod 
at Lundgrens advokater ikke fremlagde nogle 
af sagsøgers svig og falsk anbringer mod 



sagsøgte Jyske Bank A/S viser Jyske Banks 
fundament som ikke tidligere er 
dokumenteret og eller bevist i tidligere 
retssager. Lundgrens advokater var først af 
sagsøger blevet ansat, alene for at fremme 
klientens retssikkerhed, ved at skulle 
fremlægge sagsøgers svig og falsk anbringer 
mod sagsøgte Jyske Bank A/S, dette 
modarbejde Lundgrens advokater, efter de 
blev ansat eller bestukket af selv samme 
Jyske Bank A/S, hvorfor en klage mod 
Lundgrens partner Dan Terkildsen blev 
indbragt i klagen 2020-1932. Selskabet 
arbejder for at få afsat Jyske Banks 
bestyrelse, deriblandt Anders Christian Dam, 
og at der bliver iværksat en uvildig advokat 
undersøgelse af Jyske Bank A/S 
forretningsmetoder, samt at Jyske Bank A/S 
sættes under skærpet tilsyn, frem til der ikke 
længer er risiko for at Jyske Bank vil udføre 
svig, eller benytte sig af falsk i bankens 
forretning, imod bankens kunder. Selskabet 
formål er derudover at købe, eller overtage 
sager mod dem der ikke vil betale for et 
udført stykke arbejde, samt at give 
rådgivning til Bankkunder der muligvis bliver 
udsat for svigagtighed, bankkunder kan få 
gratis rådgivning til hvordan de skal føre 
deres sag imod en eventuel kriminel bank, 
med henvisning til www.banknyt.dk 
Selskabet ville skifte navn til: Sagen mod 
Jyske Bank BS-402/2015-VIB, Jyske Banks 
Svig sag, Jyske Banks falsk sag, Sagen om 
Jyske Banknyt. Men for ikke at blive 
forvekslet med en bankforretning, blev det 
efterfølgende 01-07-2021 godkendt at ændre 
binavne til de i § 3. følgende binavne for 
selskabets aktiverer.

Tidligere Formål Selskabets formål er at udvikle it samt fungere 
som holdingselskab og dermed beslægtede 
virksomhed.
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