
Mobilbetalingssystemet
Swipp har hele tiden haltet

langt efter Mobilepay. 
Nu forsøger Swipp et 

teknologisk spring i 
jagten på rivalen.

Foto: Peter Hove Olesen

81 banker bag det fælles mobilbetalingssystem Swipp tager et nyt skridt i 
jagten på at indhente Danske Banks succes med Mobilepay. Swipp, som mar-
kedsføres af bl.a. Nordea og Jyske Bank, kan fremover klare betydeligt større
betalinger end den store konkurrent. SIDE 6-7

Rivaler slår tilbage mod betalingssucces
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Optræk til uvejr
Trods to fede år er det ikke
lykkedes landbruget at høvle
af på den gigantiske gæld.
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Jyllands-Posten har forelagt oplys-
ningerne for Steen Hove. 

»Det har jeg ingen kommentarer til.
Det, jeg kan sige til dig, er, at mine for-
hold er blevet røntgenfotograferet af
både Finanstilsynet og kurator. De har
begge skriftligt bekræftet, at alt, hvad
jeg har foretaget, er regelret fra a til z.
Og jeg har heller ikke fået nogen som
helst bemærkninger fra hverken min
bestyrelse eller Finansiel Stabilitet. Og
heller ikke fået nogen bemærkninger
fra Rigsrevisionen. Alt, hvad man mu-
lede over derfra, var mine lønforhold,«
siger Steen Hove, der blev indsat som
topchef i banken i november 2010 ef-
ter få måneder som statens repræsen-
tant i Amagerbankens bestyrelse. 

Det skete i forbindelse med, at stor-
aktionær Karsten Ree skiftede stort set
hele Amagerbankens ledelse ud i for-
bindelse med, at han i anden omgang
havde reddet banken fra konkurs med
en kapitalindsprøjtning på ca. 300
mio. kr.

Bødestraf i bestyrelsessag
Steen Hove er ikke den eneste i Ama-
gerbankens ledelse, der trak penge ud
af banken lige op til krakket. I går kun-
ne Jyllands-Posten afdække, hvordan
bestyrelsesmedlemmet Hans Boye
Clausen trak 3 mio. kr. ud på bankens
sidste åbningsdag. Han har siden tilba-
gebetalt den gevinst, han fik på at gøre
dette, ligesom han også har fået en bø-
de på 25.000 kr. af bagmandspolitiet i
sagen, oplyser Hans Boye Clausen til
Jyllands-Posten.

En stribe politiske partier kritiserer
dog bødestraffen for at være for lav.
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Amagerbankens direktør Steen Hove
hævede i omegnen af en halv million
kroner i tiden op til bankkrakket den 6.
februar 2011. Det erfarer Jyllands-
Posten.

Da Amagerbanken krakkede, var al-
mindelige bankkunder for første gang
i nyere bankhistorie i fare for at miste
indeståender større end de ca. 750.000
kr., som var dækket af indskydergaran-
tien. 

Steen Hove havde som topchef i
banken ikke samme garanti, og hele
hans indestående ville blive en del af
konkursboet, hvis banken krakkede.

Da Steen Hove trak en formue ud af
banken i den sidste halvanden måned
før bankens kollaps, kom den tidligere
Midtbank-direktør ifølge Jyllands-Po-
stens oplysninger i søgelyset. 

Sagen opgivet
Sagen blev undersøgt af bl.a. Finans-
tilsynet, men opgivet, da Steen Hove
forklarede, at pengene skulle hjælpe til
med købet af en lejlighed på Frederiks-
berg til et nært familiemedlem. 

En lejlighed, som ifølge tingbogen
blev købt kontant til 4,7 mio. kr.
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Direktør trak
formue ud af
Amagerbanken
op til kollaps
N Amagerbankens direktør Steen
Hove blev undersøgt af Finans-
tilsynet, efter at han hævede store
summer i de sidste måneder op til
bankens krak.

Udtalelser fra transport-
ministeren har efterladt DSB i
et regnskabsmæssigt tomrum.
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Uheldig ministertale
Dårligdommene tårner sig op
før ECB-toppens møde i
Napoli i dag.

GLOBAL, SIDE 14-15

ECB under pres


