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Bestyrelsens beretning 
 

Foreningen Amagerinvestor stiftedes 11. januar 2013 på initiativ af Dansk Aktionærforening, der 

også har fungeret som sekretariat for Foreningen Amagerinvestor. 

 

Foreningen mener, at der er flere parter, som kunne og burde have afværget eller minimeret de tab, 

der ramte bankens investorer og indskydere. Foreningens formål er at varetage medlemmernes 

interesser som aktionærer og indskydere i Amagerbanken i forhold til enhver, der måtte have 

påført medlemmerne tab med videre. 

 

Bestyrelsen har i samarbejde med flere forskellige rådgivere, især foreningens advokat, Frantz 

Sigersted-Rasmussen fra advokatkontoret Németh & Sigetty, arbejdet på at afdække muligheder for 

at føre erstatningssager for medlemmernes tab på Amagerbankens konkurs. 

 

Foreningen har på den baggrund udtaget stævning og ansøgt om fri proces i en historisk og 

principiel sag mod Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. Foreningen mener, at Finanstilsynet og 

Finansiel Stabilitet i forbindelse med Amagerbankens kapitaludvidelse i september 2010 

tilbageholdt afgørende oplysninger om, at bankens økonomi var langt svagere end angivet i 

prospektet for kapitaludvidelsen, som overbeviste aktionærerne om at investere yderligere 898 

millioner kroner i banken - kun fem måneder før konkursen. Sagen omfatter de medlemmer, som 

købte nye aktier ved kapitaludvidelsen i 2010. 

 

I denne sag har foreningen i januar 2014 modtaget afslag på fri proces fra første instans, 

Civilstyrelsen, som vi er dybt uenige i på en række punkter, og har i februar 2014 klaget over denne 

afgørelse til anden instans, Procesbevillingsnævnet. 

 

Foreningen har desuden undersøgt - og undersøger fortsat - en række andre vinkler på 

Amagerbankens konkurs. Det er imidlertid et yderst vanskeligt puslespil, da vi som investorer ikke 

har adgang til bankens interne materialer. Dertil kommer, at vi er på uprøvet juridisk grund, hvor 

der ikke findes nogen domspraksis, og at visse forhold kan være forældede. Bestyrelsen og 

foreningens advokater gør vort yderste for at vende hver en sten. Men vi lægger også vægt på kun 

at gå videre med sager, hvis vi mener, at der er en vis sandsynlighed for at kunne vinde sagerne og 

for at kunne finansiere sagsomkostningerne (via fri proces eller andet). 

 

De Amagerbank-aktionærer, som også ejer aktier i andre selskaber, kan som bekendt trække tabet 

fra i aktieavance fra andre selskaber. Men dette er i dag besværligt og koster typisk et gebyr i 

banken. Dette problem gælder alle aktionærer i alle konkursramte selskaber, og derfor har Dansk 

Aktionærforening på vegne af alle aktionærer henvendt sig til skatteministeren for at få ændret 

reglerne, så der automatisk er fradrag, så snart der er afsagt konkursdekret. 
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Bestyrelsen har siden foreningens stiftelse holdt 13 bestyrelsesmøder, udsendt 7 nyhedsbreve til 

medlemmerne og udsendt 3 pressemeddelelser. Foreningens arbejde har fået en del medieomtale i 

alle nationale medier samt lokalmedier på Amager. 

 

Foreningen havde 2.686 medlemmer den 31. december 2013. 

 

 

 

Foreningens bestyrelse 
 

Formand 

Peer Nørkjær, Holte 

Apoteker, Tårnby Apotek 

 

Bjarne Pape, Dragør 

Direktør, Bjarne Pape Biler 

 

Ulrik Ankerstjerne, Dragør 

Forhenværende investeringschef 

 

Niels Mengel, Hellerup 

Formand, Dansk Aktionærforening 

 

Jens Møller Nielsen, Sundby 

Direktør, Dansk Aktionærforening 
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Regnskab 2013   
 

Resultatopgørelse 

   

Medlemskontingenter 790.365,00 kr. 

Eksterne omkostninger -446.132,40 kr. 

DRIFTSRESULTAT 344.232,60 kr. 

   

Finansielle indtægter 1.467,87 kr. 

ÅRETS RESULTAT 345.700,47 kr. 

 

 

Balance - aktiver 

 

Tilgodehavender 0,00 kr. 

ANLÆGSAKTIVER 0,00 kr. 

 

Likvide beholdninger 348.200,47 kr. 

OMSÆTNINGSAKTIVER 348.200,47 kr. 

 

AKTIVER 348.200,47 kr. 

 

   

Balance - passiver 

 

Egenkapital primo 0,00 kr. 

Årets resultat 345.700,47 kr. 

EGENKAPITAL 345.700,47 kr. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser 2.500,00 kr. 

GÆLDSFORPLIGTELSER 2.500,00 kr. 

 

PASSIVER 348.200,47 kr. 

   

   

Godkendt af intern revisor Lennert Gutfeldt 18. februar 2014. 

   

Godkendt af bestyrelsen 18. februar 2014: 

Peer Nørkjær, Bjarne Pape, Ulrik Ankerstjerne, Niels Mengel og Jens Møller Nielsen 


