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Efter danske forhold
Hvis der skal 
mere udenlandsk
arbejdskraft til
Danmark, skal
det ske på danske
løn- og arbejds-
vilkår, sagde
statsminister
Helle Thorning-
Schmidt på DI’s
topmøde.
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Kære CEO
Giver det mening at outsource jeres IT?
Spørg nogen med 15 års erfaring i at tage ansvar. 
Se frontdata.dk eller ring på 8743 2500 

Onsdag
den 1. oktober 2014 

ERHVERV&ØKONOMI
Jørgen Vig Knudstorp har
i dag jubilæum som top-
chef i Lego. Han tænker
i klodsens fornyelse. 
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10 år på toppen

sesmedlem Hans Boye Clau-
sen knap 3 mio. kr. fra per-
sonlige konti i banken. Det
skete fredag den 4. februar
2011 – dagen efter et dag-
langt krisemøde i Amager-
bankens bestyrelse, hvor det
ifølge Jyllands-Postens op-
lysninger stod klart, at den
amagerkanske bank var på
randen af et krak. 

To dage senere blev Ama-
gerbanken overtaget af sta-
tens afviklingsselskab, Fi-
nansiel Stabilitet, og for før-
ste gang i nyere dansk bank-
historie tabte almindelige
bankkunder en del af den for-

På Amagerbankens sidste åb-
ningsdag reddede bestyrel-

mue, som de havde sat i
banken. Kun indeståender
på op til 750.000 kr. netto var
dækket af indskydergaranti-
en. Kunder med større for-
muer i banken tabte en vis
procentdel af indeståendet,
da Amagerbanken lukkede
ned. En af disse var Tårnby
Kommune, der fik indefros-
set 17 mio. kr. i bankens krak.

Borgmester Henrik Zimino
(S), der selv sad i Amagerban-
kens bestyrelse igennem en
årrække, kalder det »helt uri-
meligt og forargeligt, at et be-
styrelsesmedlem kan agere
på den måde.«

Den tidligere direktør i AP
Pension Hans Boye Clausen
blev en del af Amagerban-
kens bestyrelse i forbindelse
med en omfattende ændring
af Amagerbankens ledelse,
da milliardæren Karsten Ree i
efteråret 2010 – for anden
gang – reddede bankens liv
ved at købe aktier for om-
kring 300 mio. kr.

Ifølge kontoudskrifter,
som Jyllands-Posten er i be-
siddelse af, satte Hans Boye
Clausen i januar 2011 selv
hånden på kogepladen, da
han skød næsten 3 mio. kr.
ind på to højrentekonti. Fre-

dag den 4. februar 2011 be-
talte han en økonomisk straf
på knap 40.000 kr. i en så-
kaldt dekort for at hæve pen-
gene i utide – på den allersid-
ste dag, hvor det var muligt at
trække penge ud af Amager-
banken, som aldrig kom til at
åbne mandag morgen.

Det er ikke lykkedes at få en
kommentar fra sagens ho-
vedperson, Hans Boye Clau-
sen, men den daværende for-
mand i Finansiel Stabilitet
Henning Kruse Petersen kal-
der sagen »en trist oplevel-
se«. Han betegner Hans Boye
Clausens anvendelse af insi-

derviden som »helt usæd-
vanlig«. 

Både Finansiel Stabilitet og
bestyrelsen for Amager-
banken har orienteret Fi-
nanstilsynet om sagen. Tilsy-
net har ifølge Jyllands-
Postens oplysninger meldt
sagen til bagmandspolitiet.
Finanstilsynet ønsker dog ik-
ke at kommentere sagen.

På Christiansborg vækker
oplysningerne forargelse.
Socialdemokraterne, SF, En-
hedslisten og Dansk Folke-
parti ønsker sagen undersøgt
til bunds.
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Bestyrelsesmedlem hævede millioner
på Amagerbankens sidste dag
N Bestyrelsesmedlem
Hans Boye Clausen hæve-
de næsten 3 mio. kr. fra
personlige konti på 
Amagerbankens skæbne-
dag – dagen efter et
daglangt krisemøde om
bankens overlevelse.

NIELS SANDØE
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Efter knap et års forhandlinger
opgiver den konfliktramte
restaurantkæde Letz Sushi at
tegne overenskomst med 3F. 
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Letz takker nej til 3F
Investeringsforeningernes branche-
forening retter ind efter kritik fra
Finanstilsynet. Analytikere er dog
ikke imponerede over ændringerne.
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Foreninger retter ind


