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U
middelbart før Ama-

gerbanken blev over-
taget af Finansiel Sta-
bilitet, betalte bank-

en en regning på omkring en
halv mio. kr. til det advokat-
firma, som bankens davæ-
rende bestyrelsesformand,
Niels Heering, er partner i.

Advokatfirmaet Gorrissen
Federspiel havde udført en
række opgaver for Amager-
banken, som hver måned af-
regnede for advokathusets
arbejde. Den sidste afregning
skete umiddelbart før ban-
kens kollaps den 6. februar
2011. Det betød i første om-
gang, at advokatfirmaet und-
gik at få pengene indefrosset i
konkursboet. 

Peter Appel, der som ma-
naging partner i Gorrissen
Federspiel har det daglige an-
svar for advokatfirmaets
drift, afviser, at der er lagt
pres på banken for at betale
regningerne hurtigt. 

»Der er fra vores side alene
sket det, at vi før konkursen
har foretaget afregning for en
del af vort arbejde frem til ul-
timo januar 2011. En række
yderligere afregninger også
for bistand i tiden op til ulti-
mo januar 2011 blev først af-
regnet efter konkursen, og de
er naturligvis blevet behand-
let som alle andre krav i bo-
et,« lyder det fra Peter Appel i
en skriftlig kommentar.

Hævede penge før krak
Det er ikke første gang, at
advokatfirmaet Gorrissen
Federspiel er kommet i søge-
lyset i forbindelse med advo-
katfirmaets partner Niels
Heerings rolle som formand
for Amagerbanken. 

Advokatfirmaet havde
nemlig også bedt om at få
overført en halv mio. kr. til
Danske Bank med ekspresfart
i dagene op til Amagerban-
kens kollaps søndag den 6.
februar 2011. I en mail date-
ret lørdag den 5. februar un-
derstreger en medarbejder
fra Gorrissen Federspiel, at
advokatfirmaet er klar til at
betale eventuelle omkost-
ninger for at få gennemført
overførslen samme dag.

Ifølge DR, som i maj 2011
afdækkede sagen om over-
førslen, havde advokatfirma-
et inden hævningen en mio.
kr. stående på Amagerbank-
kontoen, hvoraf kun
750.000 kr. ville være sikret
via indskydergarantien, hvis
banken skulle krakke, sådan
som det senere skete. 

Niels Heering afviste den-
gang, at ekspreshævningen
var udslag af advokatfirmaets
insiderviden om Amager-
bankens kritiske tilstand.

Overførslen skete i stedet i
forbindelse med advokat-
firmaets løbende likviditets-
pleje, hvilket ifølge Niels
Heering var en fejl.

»Da vi opdagede overfør-
slen i vort bogholderi, som
står for de daglige transaktio-
ner, returnerede vi som be-
kendt straks beløbet,« siger
Niels Heering i dag. 

Pengene blev ifølge DR
tilbagebetalt til Amager-
bankens konkursbo den 24.
februar 2011, og Niels Hee-
ring understreger, at det ske-
te på egen foranledning.

Nu viser det sig, at advo-
katfirmaet har måttet betale
flere penge tilbage til Ama-
gerbankens konkursbo, end
hvad der tidligere har været
fremme. 

Krævede tilbagebetaling
Da Amagerbanken krakkede,
var simple kreditorer og ind-
skydere for første gang i ny-
ere bankhistorie i fare for at
tabe penge. 

Amagerbanken blev over-
taget af Finansiel Stabilitet og
behandlet som en konkurs.
Dermed havnede bankens
kreditorer i et forløb, hvor

der kunne gå lang tid, før de
fik de penge, som Amager-
banken skyldte. 

Til gengæld kunne kurator
Boris Frederiksen, som be-
handler Amagerbankens
konkursbo, rejse et krav om
at få en del af betalingen til-
bagebetalt, fordi den var sket
for tæt på kollapset. Og det er
netop, hvad der er sket.
Advokatfirmaet Gorrissen
Federspiel har nemlig ført en
del af betalingen tilbage til
boet. Dermed er sagen ikke
længere, mener Peter Appel.

»Vi afregner ofte måneds-
vis over for vore klienter. Af-
regningen i Amagerbankens
tilfælde er således foregået på
normal vis. Når boet efterføl-
gende var af den opfattelse,
at der kunne være tale om
omstødelig betaling for så
vidt angår den afregning, der
foregik inden konkursen, har
vi accepteret, at afregninger-
ne fra før konkursen blot skal
betales med dividende på til-
svarende måde som afreg-
ningerne efter konkursen.
Og så er det egentlig svært at
se, hvad man kan gøre an-
det,« skriver Peter Appel i en
mail til Jyllands-Posten.

Amagerbankens formand, Niels Heering, optræder ved et aktionær-
møde en uge efter bankens krak. Arkivfoto: Joachim Adrian

BANKKRAK: Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel har måttet tilbagebetale en del af den 
afregning, som Amagerbanken lavede med bestyrelsesformandens firma lige før bankens krak.
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Amagerbanken betalte regning 
til formands firma lige før kollaps

Bestyrelsesformandens 
firma hævede 
penge, dagen 
før Amagerbanken 
krakkede

Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel bad om at 
få overført en halv mio. kr. i ekspresfart, dagen før 
Amagerbanken krakkede. Det satte i foråret 2011 
fokus på den dobbeltrolle, som bankens bestyrelses-
formand, Niels Heering, havde som partner i 
advokatfirmaet. Heering kaldte dengang hævningen 
en fejl, og pengene blev tilbagebetalt til 
Amagerbankens konkursbo. 
Nu viser det sig, at Amagerbanken også betalte 
regninger til formandens firma på kanten til kollapset.
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Amagerbankens
insidere i fokus

N Jyllands-Posten har i de se-
neste dage sat fokus på store
summer hævet af ledende 
figurer i banken i tiden op til
Amagerbankens krak den 
6. februar 2011.

N Bestyrelsesmedlem Hans
Boye Clausen hævede næsten
3 mio. kr. på bankens sidste
åbningsdag – fredag den 4. 
februar 2011 og altså dagen
efter et krisemøde om ban-
kens overlevelse – og sikrede
sig dermed mod et tab. Han
har siden betalt et beløb sva-
rende til det potentielle tab
tilbage. Derudover har Boye
Clausen fået en bøde på
25.000 kr. af bagmandspoliti-
et og er af Finanstilsynet ble-
vet erklæret uegnet til at sid-
de i ledelsen for finansielle
virksomheder. 

N Bankens sidste adm. direk-
tør, den tidligere Midtbank-
direktør Steen Hove, var sat
ind i bankens ledelse på vegne
af bankoprydderne i Finansiel
Stabilitet. Også han trak bety-
delige midler ud af banken
i tiden op til krakket i februar
2011. Overførslerne fik dog
ingen konsekvenser – ifølge
Jyllands-Postens oplysninger
fordi Steen Hoves forklaring
om, at de var til et køb af en
lejlighed til et familiemedlem,
blev godtaget.

N Senest er bankens sidste
bestyrelsesformand, advokat
Niels Heering fra Gorissen Fe-
derspiel, kommet i søgelyset.
Det viser sig, at advokatfirma-
et ikke kun helt op til krakket
trak en halv mio. kr. ud af
banken som omtalt i medierne
i 2011. Firmaet fik også betalt
en anseelig advokatregning fra
Amagerbanken umiddelbart
før krakket.
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NYHEDSOVERBLIK
Nyheder fra FinansWatch, MedWatch, MediaWatch,
ShippingWatch, EnergiWatch og FødevareWatch

Bankvalg: En undersøgelse
foretaget af analysefirma-
et Aalund, hvor 6.691
mindre virksomheder er
blevet interviewet, viser,
at virksomhederne, hvis
de havde frit valg, ville
vælge Nordea frem for
f.eks. Danske Bank, Jyske
Bank og Sydbank. Til
gengæld er Sydbank den

bank, som erhvervskun-
derne i undersøgelsen er
gladest for. Ifølge under-
søgelsen ville 35 pct. af
virksomhederne med 
1-19 ansatte kunne se sig
selv i Nordea. Nummer to
på listen er Danske Bank
med 23 pct., mens Jyske
Bank følger lige efter med
22 pct. /FinansWatch

Erhvervskunder ville vælge Nordea

Regnskab: Hafnia Tankers fik et nettounderskud på
godt 5,2 mio. dollars i 2. kvartal 2014 mod et over-
skud i årets første tre måneder på 1,75 mio. dollars.
Driften udviste i 2. kvartal et minus på knap 2,8 mio.
dollars, mens det samlede nettoresultat for de første
seks måneder af 2014 blev et nettounderskud på knap
3,5 mio. dollars af en omsætning på knap 52,4 mio.
dollars. Hafnia Tankers, der i 2013 opkøbte J. Laurit-
zens flåde af 10 produkttankskibe for 183 mio. dolars,
hvoraf alle i dag er leveret, har en samlet ordrebog på
14 øko-nybygninger med levering i 2015 og 2016.

/ShippingWatch

Hafnia Tankers i underskud

Fakta tager nu et
konkret skridt i
retningen af
større samarbej-
de med lokale
producenter
med lanceringen
af et nyt eksklu-

sivt samarbejde med Sønderhaven
Gårdmejeri. Samarbejdet indebærer en
serie på fire forskellige oste produceret
af mælk fra Sønderhavens 100 køer.

/FødevareWatch

TV 2: Halvdelen af de journalistiske kræfter på TV 2
knyttes til det nye nyhedscenter. Fire nyheds-
redaktører er samtidig udnævnt internt til at stå for
den daglige ledelse under nyhedschef Mikkel Hertz.
Hvor mange reportere, det giver i tørre tal, står ikke
klart, men et forsigtigt skøn lyder ifølge MediaWatch
oplysninger på 100-150. Værter og live-reportere bli-
ver ikke en del af nyhedscentret, men vil fortsat være
tilknyttet de enkelte kanaler, først og fremmest TV 2
og TV 2 News. /Mediawatch

Halvdelen knyttes til nyhedscenter

Medico: Det danske medi-
coselskab Sense er blevet
solgt til en »global aktør«.
Det bekræfter bestyrelses-
formand Kurt Erling Birk.
Hverken Kurt Erling Birk
eller storaktionærerne
DTU Symbion, Vækstfon-
den og SEED Capital øn-

sker at kommentere sal-
get. Det gælder alt fra pris
til navnet på køberen.
Det har vist sig at være
væsentligt mere kompli-
ceret at udvikle selskabets
produkt til at måle blod-
trykket kontinuert end
først forventet. /MedWatch

Danske Sense solgt

Fødevareeksport: I februar landede mejeriselskabet Thi-
se sin første ordre på eksport af langtidsholdbar mælk
til Kina. Siden da har selskabet lavet en aftale med
endnu en importør. Allerede nu er Thises kinesiske
samarbejdspartnere interesserede i Thises osteproduk-
ter. Men det er for tidligt, lyder det imidlertid fra di-
rektør Poul Johannesen Pedersen. »Det skal være så-
dan, at vi kan sige, at den investering, vi foretager os,
er rimelig fornuftig. Hvis vi breder os for meget, kan vi
jo ikke give os til andet, og vi har også travlt med an-
dre ting,« siger han. /FødevareWatch

Thise slår bremsen i for Kina

Carlsberg har i Baltika Europas største ølmærke. Men en række politiske indgreb og senest Ukraine-
krisen har betydet et stort fald i salget. Nu har Carlsberg lukket to bryggerier. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Carlsberg har sat gang i en
dramatisk nedskæring af si-
ne bryggerier i Rusland. På
rekordtid har det danske
bryggeri fjernet 13 pct. af
produktionskapaciteten.
Og mere er sandsynligvis på
vej.

Det er kun godt en måned
siden, at koncernchef Jør-
gen Buhl Rasmussen første
gang luftede tanken om
bryggerilukninger i Rus-
land. Noget ellers uhørt i
Carlsbergs lange flirt med
Rusland.

Men med to hurtige,
”midlertidige” lukninger af
bryggerierne i henholdsvis
Chelyabinsk og Kras-
noyarsk på tilsammen 6,5
mio. hl om året er der med et
slag fjernet 13 pct. af kapaci-
teten. Carlsbergs formåen er
dermed skåret fra 50,5 mio.
hl øl om året til 44 mio. hl.

»Det, jeg sagde ved frem-
læggelsen af halvårsregn-
skabet, var, at vi ville reagere
på en fortsat negativ mar-
kedsudvikling, og den mid-
lertidige lukning af to bryg-
gerier er en reaktion på mar-
kedsudviklingen. Men vi
følger fortsat udviklingen,
som også inkluderer et
eventuelt behov for lukning
af bryggerier,« siger Jørgen
Buhl Rasmussen i sin første
kommentar til situationen i
Rusland efter lukningerne.

Nedskæringer
Nedskæringen af kapacite-
ten skal ikke forveksles med
den egentlige produktion af
øl i Rusland fra Carlsbergs
tilbageværende otte brygge-
rier. 

På grund af gentagne af-

giftsstigninger, reklamefor-
bud, restriktioner på salgs-
kanalerne og de overordne-
de økonomiske problemer
for landet i relation til
Ukraine-krisen har forbru-
get i Rusland været stærkt
faldende.

Det betød, at de daværen-
de 10 bryggerier i Rusland
og tre i Ukraine kørte med
en produktionskapacitet på
blot 50 pct. eller i bedste fald
60 pct. 

Carlsberg har tidligere
vægret sig ved at lukke bryg-
gerier, fordi man ejer det
eneste reelt landsdækkende
bryggeri, Baltika. 

Imidlertid er kapacitets-
udnyttelsen kommet så
langt ned, at transport-
omkostningerne ved en me-
re omfattende distribution
er blevet konkurrencedygti-
ge. I forvejen er Baltika en af
de russiske jernbaners stør-
ste kunder.

Hos Sydbank regner aktie-
analytiker Morten Imsgard

også med yderligere
bryggerilukninger.

»Med en udnyttelse på
kun 50 pct., har Carlsberg
masser af ledig og dyr over-
kapacitet stående. Derfor vil
vi se hele bryggeriindustrien
i Rusland lukke flere brygge-
rier i den kommende tid,«
lyder det fra Morten Ims-
gard. 

Næppe de sidste 
Og de foreløbig to lukninger
bliver næppe den sidste pro-
duktionstilpasning i Rus-
land.

»Der er tale om et ekstra-
ordinært initiativ på grund
af markedsudviklingen,
som har været drevet af bå-
de faldende forbrugertillid
og reguleringer, men bryg-
gerilukninger kan fortsat
komme på tale,« siger Jør-
gen Buhl Rasmussen.

Hvis det er en del af jeres plan
fra halvårsregnskabet, kom-
mer der så flere, eller var det
dét?
»Vi følger som altid udvik-
lingen tæt og reagerer, når
der er behov for det,« siger
koncernchefen.

Også flere af de andre sto-
re internationale aktører på
det russiske marked har
valgt at lukke bryggerier.

Men det sender et særligt
signal, når det er Baltika.
Carlsberg sidder på omkring
38 pct. af det russiske ølmar-
ked og er den klart domine-
rende brygger.

Positiv udvikling
De seneste måneder har sal-
get af øl i detailleddet ellers
udviklet sig positivt i Rus-
land.

Spørgsmålet er, om det
kan udskyde eller aflyse
kommende bryggeriluknin-
ger?

»Det er klart, at hvis mar-
kedet begynder at udvikle
sig positivt, så vil det også
gavne aktivitetsniveauet og
kapacitetsudnyttelsen på
vores bryggerier,« siger Jør-
gen Buhl Rasmussen.

Rusland får kniven
af Carlsberg
N 13 pct. af produkti-
onskapaciteten er skåret
væk.

SØREN KRAGBALLE
soeren.kragballe@finans.dk

N Flere bryggerilukninger
kan være på vej. 

FAKTA

Carlsberg i Rusland
Carlsberg er Ruslands største
bryggerivirksomhed med en
markedsandel, der svinger
mellem 38 og 40 pct.

Det største ølmærke hedder
Baltika, og det er samtidig
Europas største – større end
Heineken.

Carlsberg fik kontrol med Bal-
tika i 2008 via købet af Scot-
tish & Newcastle. I 2012 blev
de sidste lokale mindretals-
aktionærer købt ud.

Carlsberg ejer også Europas
største og næststørste bryg-
gerier målt på produktions-
kapacitet. Det største er Bal-
tika i Skt. Petersborg og det
næststørste Kronenbourg
i Frankrig.

Da vi opdagede
overførslen i vort
bogholderi, som
står for de dag-
lige transaktio-
ner, returnerede
vi som bekendt
straks beløbet.
Niels Heering, partner i
Gorrissen Federspiel og
daværende bestyrelses-
formand i Amagerbanken


