
TIDSLINJE

FEBRUAR 2009 
Amagerbanken kommer ud af
2008 med et underskud på
694 mio. kr. før skat. Tabet of-
fentliggøres fem måneder ef-
ter, at bestyrelsesformand N.
E. Nielsen betegnede bankens
økonomi som kernesund.

OKTOBER 2009
Finanstilsynet er på inspek-
tion. Banken undgår en luk-
ning med en massiv kapital-
rejsning. Rigmanden Karsten
Ree skyder 500 mio. kr. i ban-
kens økonomiske genrejsning.

APRIL 2010
Amagerbanken søger om et
lån på 1,4 mia. kr. gennem
Bankpakke II. For at yde lånet
kræver Finanstilsynet, at bank-
en rejser nye penge for at styr-
ke egenkapitalen.

SEPTEMBER 2010
Banken reddes igen af en stor
kapitaltilførsel. Sammenlagt
får banken 878 mio. kr. i kas-
sen, hvoraf de 300 mio. kr.
hentes hos Karsten Ree. Finan-
siel Stabilitet får indvalgt to
personer i bestyrelsen.

NOVEMBER 2010
Bankens adm. direktør og en
række bestyrelsesmedlemmer
trækker sig. Advokat Niels He-
ering vælges som ny formand.
Steen Hove tiltræder som ny
bankdirektør efter to måneder
i bestyrelsen.

FEBRUAR 2011
Søndag den 6. februar over-
drages bankens aktiver til
Finansiel Stabilitet. Konkurs-
boet kommer ind under Bank-
pakke III, hvor kun indskud på
op til 750.000 kr. er dækket
af indskydergarantien.
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U
hørt. Utilstedeligt.

Helt, helt vanvittigt.
De politiske reaktio-
ner på oplysninger-

ne om, at Amagerbankens
bestyrelsesmedlem Hans
Boye Clausen hev 3 mio. kr.
ud af banken på dens sidste
åbningsdag i februar 2011, er
voldsomme. 

Den tidligere direktør i AP
Pension Hans Boye Clausens
ageren er ifølge et flertal i Fol-
ketinget så forargelig, at den
flere år gamle sag skal under-
søges til bunds.

Den socialdemokratiske
erhvervsordfører, Thomas
Jensen, lægger ikke fingre
imellem.

»Hvis der har siddet en
person med insiderviden og
handlet for egen vindings
skyld ovenikøbet på et tids-
punkt, hvor man fra politisk
side og Finansiel Stabilitets
side har kæmpet for at sikre
banksektoren og dens kun-
der igennem finanskrisen –
er det jo helt, helt vanvit-
tigt,« siger han.

SF’s finansordfører, Lis-
beth Bech Poulsen, kalder
Hans Boye Clausens opførsel
»fuldstændig uacceptabel«,
og Enhedslisten og Dansk
Folkeparti ønsker en oriente-
ring fra erhvervsminister
Henrik Sass Larsen (S) om sa-
gen. 

Det er ikke lykkedes at få
en kommentar fra sagens ho-
vedperson, den tidligere di-
rektør i AP Pension Hans
Boye Clausen, der blev en del
af Amagerbankens bestyrel-
se i november 2010, efter at
storaktionær Karsten Ree
gennemtrumfede et større
ledelsesskift i den kriseramte
bank. Advokat Niels Heering
blev på det tidspunkt for-
mand for Amagerbankens
bestyrelse, men også han er
ordknap, når det kommer til
den usædvanlige insidersag.

»Jeg har ingen kommenta-
rer til den konkrete sag, som
jeg naturligvis kender,« siger
Niels Heering.

Sagen anmeldt
Det var statens afviklingssel-
skab, Finansiel Stabilitet, der
overtog Amagerbanken søn-
dag den 6. februar 2011. Her
opdagede man senere, at be-
styrelsesmedlem Hans Boye
Clausen havde trukket pen-
ge ud om fredagen – på ban-
kens skæbnedag og dagen ef-
ter et daglangt krisemøde i
Amagerbankens bestyrelse
om bankens problemer med
at overleve. Og det fik Finan-
siel Stabilitet til at reagere,
fortæller daværende besty-
relsesformand Henning Kru-
se Petersen.

»Der er tale om en anven-

delse af insiderviden, som er
helt usædvanlig. Det var vi
naturligvis i Finansiel Stabi-
litet i lighed med i bestyrel-
sen for Amagerbanken nød-
saget til at reagere på, da der
efter vores opfattelse var tale
om overtrædelse af gælden-
de lov. Vi orienterede Finans-
tilsynet om det passerede.
Jeg vil tro, at sagen derefter
har bevæget sig over til SØIK
(bagmandspolitiet, red.).
Men det var en trist oplevel-
se, da jeg opfattede Hans
Boye Clausen som et dybt
hæderligt menneske,« siger
Henning Kruse Petersen. 

Erhvervsminister Henrik
Sass Larsen (S) henviser til Fi-

nanstilsynet for kommenta-
rer. Finanstilsynet ønsker
dog ikke at kommentere
sagen, der ifølge Jyllands-
Postens oplysninger er ble-
vet videregivet til bagmands-
politiet. Det er dog uklart,
hvad status på sagen er i dag. 

Forventer efterspil
Socialdemokraternes er-
hvervsordfører, Thomas Jen-
sen, forventer, at bagmands-
politiet rejser en sag, hvis der
er belæg for det, og SF’s
finansordfører, Lisbeth Bech
Poulsen, understreger, at
hun virkelig håber, at der
kommer en sag. 

»Hvis bagmandspolitiet

ikke har taget denne sag op,
vil jeg virkelig gerne have en
forklaring på hvorfor. Det er
klokkeklart, at ligesom i sa-
ger om insiderhandel har
dette kun kunnet lade sig gø-
re, fordi vedkommende har
siddet med en viden, som
han har haft, fordi han var
en del af bankens ledelse.
Det er fuldstændig uhørt,«
siger Lisbeth Bech Poulsen.

Også Venstres erhvervs-
ordfører, Kim Andersen, an-
ser det for en sag for myndig-
hederne.

»Hvis sagen er, som du
skitserer den for mig, kan jeg
kun undre mig, men det er
en sag for Finanstilsynet og

bagmandspolitiet,« siger
han.

Dansk Folkepartis
erhvervsordfører, Hans Kri-
stian Skibby, åbner samtidig
for at sætte en uvildig
advokatinstans til at under-
søge, om der i andre tilfælde
blev trukket væsentlige be-
løb ud af Amagerbanken på
tærsklen til krakket. 

»Det ligner endnu en sag,
hvor folk med tilgang til sær-
lig viden udnytter den. Jeg
finder det dybt utilstedeligt,
at det kan foregå, for det vir-
ker både betænkeligt og un-
derligt, at et bestyrelsesmed-
lem – med den viden, han
har – på Amagerbankens sid-
ste dag hæver så stort et be-
løb. Det må vi have under-
søgt helt til bunds,« siger
Hans Kristian Skibby.

Krak uden dækning
Amagerbanken var nemlig
den første bank til at krakke
efter udløbet af den ubetin-
gede statsgaranti, og derfor
var bankkunderne kun sikret
et beløb på netto 750.000 kr.
af den formue, der stod på
tderes bankkonti. 

Det havde stor betydning
for bl.a. Tårnby Kommune,
der i forbindelse med det lo-
kale bankkrak fik indefrosset
omkring 17 mio. kr., forkla-
rer borgmester Henrik Zimo-
ni (S), der kalder sagen uri-
melig.

»Det er klart underligt at se
på, både som person og kom-
mune, at et bestyrelsesmed-
lem hæver penge lige før
konkursen i strid med alle
regler,« siger Henrik Zimoni,
der selv sad i Amagerban-
kens bestyrelse fra 1998 og
frem til ledelsesskiftet i no-
vember 2010 og sammen
med ni andre tidligere besty-
relsesmedlemmer og direk-
tører fra Amagerbanken er
sagsøgt af Finansiel Stabilitet
for 802 mio. kr. for tab i for-
bindelsen med bankens
krak.

Det er dog ikke den eneste
retssag, der kører efter Ama-
gerbankens krak. Også en
række aktionærer tabte pen-
ge på krakket, og det har fået
foreningen Amagerinvestor
til at søge om fri proces til at
køre et gruppesøgsmål mod
Finansiel Stabilitet og Fi-
nanstilsynet, som ifølge for-
eningen har snydt aktionæ-
rerne for 898 mio. kr. 

»Jeg er totalt chokeret og
dybt rystet på vegne af de
70.000 tidligere aktionærer i
Amager, som har mistet så
store værdier. At man kan
opføre sig på den måde, går
over min forstand. Vi vil tage
det her op i vores bestyrelse,
og som udgangspunkt me-
ner jeg, at dette er en sag,
som bagmandspolitiet burde
kigge på,« siger apoteker Per
Nørkjær fra Foreningen
Amagerinvestor.

Politisk krav: Amagerbank-sag
skal undersøges til bunds
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INSIDERVIDEN: Politikere er forargede over, at et bestyrelsesmedlem hævede
millioner på Amagerbankens sidste åbningsdag.

Bestyrelsesmedlem hev penge ud inden bankkrak
Hans Boye Clausen trak knap 3 mio. kr. ud på Amagerbankens dødsdag. JP-grafik: AH

Det tidligere bestyrelsesmedlem i Amagerbanken Hans Boye Clausens handling bliver af Finansiel Stabili-
tets daværende bestyrelsesformand betegnet som en anvendelse af insiderviden, der er helt usædvanlig.
Arkivfoto


