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Bestyrelsens beretning 
 

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

også er sekretariat for Foreningen Amagerinvestor. Foreningen mener, at der er flere parter, som 

kunne og burde have afværget eller minimeret de tab, der ramte Amagerbankens 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. 

 

Fokus på én sag indtil videre 

På baggrund af foreningens og advokaternes undersøgelser har foreningen indtil videre valgt at 

fokusere på en retssag mod Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet som beskrevet nedenfor. 

 

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 uden 

domspraksis, og at der er tre års forældelsesfrist fra det tidspunkt, man bliver bekendt med de 

afgørende forhold, som en erstatningssag måtte bygge på. 

 

Det er nu fire år siden, Amagerbanken gik konkurs, men der kommer dog fortsat jævnligt nye 

oplysninger frem, og bestyrelsen og foreningens advokater er fortsat meget opmærksomme på, om 

der kommer nye oplysninger frem, som enten kan understøtte vores eksisterende sag, eller kan give 

fundament for yderligere sager. Vi lægger dog også stor 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). 

 

Retssag mod Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet 

Foreningen har udtaget stævning 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 indtil videre kun de medlemmer, som købte nye aktier ved 

kapitaludvidelsen i 2010. 
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Sagen er absolut sidste mulighed for at få det nødvendige retsopgør mod Finanstilsynet, Finansiel 

Stabilitet og eventuelt den tidligere bestyrelse. Forældelsesreglerne gør, at der ikke kan rejses nye 

sager om dette forhold. 

 

Afslag på fri proces til sagens forberedelse 

I denne sag har foreningen i oktober 2014 modtaget endeligt afslag på fri proces til forberedelse af 

sagen – hvilket vil sige, at staten ikke vil betale vores sagsomkostninger, frem til selve retssagen 

begynder. Den endelige afgørelse er efter en usædvanligt langtrukken juridisk proces truffet af 

Procesbevillingsnævnet, som er anden og sidste instans i spørgsmål om fri proces. 

 

Det er en overraskende og skuffende afgørelse, som vi mener er helt forkert. Når staten ikke vil 

dække vores sagsomkostninger, kan der ikke længere herske nogen tvivl om, at vi kæmper i stærk 

modvind i dette danmarkshistoriske retsopgør. 

 

Konkursboet har varslet en parallel erstatningssag 

Til gengæld står vi ikke længere helt alene med dette synspunkt. Ligesom os varsler nu også 

Amagerbankens konkursbo en erstatningssag mod Finansiel Stabilitet og eventuelt Finanstilsynet. 

Kurator i konkursboet, advokat Jørgen Holst har adgang til Amagerbankens interne dokumenter. På 

den baggrund er han nået til samme konklusion som Foreningen Amagerinvestor og mener, at også 

konkursboet skal gå efter erstatning fra Finansiel Stabilitet. 

 

Konkursboet vil kræve 2,9 milliarder kroner i erstatning til Amagerbankens indskydere og andre 

kreditorer. Lige som Foreningen Amagerinvestor fokuserer kurator Jørgen Holst på, at Finansiel 

Stabilitet før aktieemissionen i 2010 hemmeligholdte et notat om, at Amagerbanken var langt 

svagere, end prospektet oplyste. Han mener, at banken derved blev holdt kunstigt i live – akkurat 

længe nok til, at aktionærerne nåede at investere ekstra 900 millioner kroner i banken, og statens 

ubegrænsede garanti til indskydere og kreditorer udløb. 

 

Nyt håb om fri proces – denne gang til sagens gennemførelse 

Vi mener, at Foreningen Amagerinvestor og vores argumenter står meget stærkere, efter at 

konkursboet har kastet sig ind i en næsten identisk sag. Vi har derfor besluttet at fortsætte 

bestræbelserne på at opnå fri proces med henblik på at få staten til at betale vores 

sagsomkostninger. 

 

Vores afslag på fri proces dækkede omkostningerne til forberedelse af sagen. Vi mener forsat ikke, at 

afslaget på den indledende ansøgning var berettiget, og i lyset af konkursboets klare anbefaling til 

kreditorerne om, at også de bør forfølge erstatningssagen mod Finansiel Stabilitet (og eventuelt 
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Finanstilsynet), er vi således fortsat forsigtige optimister omkring mulighederne for at opnå fri 

proces til den vigtigste del af sagen, nemlig selve gennemførelsen af retssagen. 

 

Forhandlinger om sikkerhedsstillelse i Østre Landsret 

Samtidig maler den juridiske mølle i Østre Landsret, hvor vi i disse uger forhandler om den såkaldte 

sikkerhedsstillelse til modpartens advokatomkostninger, som dels foreningen samlet, dels hvert 

enkelt medlem vil skulle betale, hvis det ikke lykkes at få fri proces. 

 

Hvis det ikke lykkes at få fri proces, vil foreningen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 

hvor medlemmerne vil skulle tage stilling til, om man enten vil opgive sagen eller indføre et 

kontingent for de medlemmer, som ønsker at fortsætte sagen. 

 

Desuden har vi gennem længere tid søgt en sponsor, der vil bidrage med et større beløb til 

sagsomkostningerne i denne afgørende retssag. Trods mange interessetilkendegivelser om at 

bidrage med enkeltbeløb er det er ikke lykkedes at finde en større sponsor. 

  

I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at denne principielle sag SKAL føres. Vi mener, at et retsopgør om 

statens rolle i Amagerbankens kollaps er helt nødvendigt. Hvis det lykkes at stoppe vores sag, så får 

vi aldrig den fulde sandhed om et af finanskrisens mest spektakulære bankkrak. Hvis staten kan 

medvirke til at sælge varm luft som aktier for 900 millioner kroner, så er det ødelæggende både for 

samfundet og for de mennesker, der har betalt gildet. 

 

Derfor vil vi ikke give op. Kun en domstol kan se igennem denne sag. Men der er nu meget stor 

risiko for, at sagen kun kommer for domstolene, hvis vi selv kan betale omkostningerne.  

 

Foreningen arbejder for hurtigere og nemmere skattefradrag på aktionærers tab 

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

aktieavance fra andre selskaber. Men hvis man har investeret for frie midler (i modsætning til 

pensionsmidler eller midler i et selskab), er dette 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. 

 

Efter pres fra Dansk Aktionærforening har skatteminister Benny Engelbrecht (S) udtalt sig moderat 

positivt om at løse problemet, og især Venstre og De Konservative har meldt ud, at denne 

urimelighed må ændres. Dansk Aktionærforening har også præsenteret problemet og mulige 

løsningsforslag for embedsmænd i Skatteministeriet, som nu undersøger sagen. 
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Vi fornemmer dog stadig ikke, at det er en sag, der har høj prioritet, så det er næppe realistisk at få 

løst problemet før folketingsvalget i 2015. (Læs mere om de nuværende regler her: 

www.amagerinvestor.dk/skattefradrag) 

 

Medlemstal 

Foreningen havde 2.718 medlemmer 31. december 2014. 

 

 

Foreningens bestyrelse 
 

Formand 

Peer Nørkjær, Holte 

Apoteker, Tårnby Apotek 

 

Svend Gjørup, Sundbyøster 

Forhenværende direktør 

 

Ulrik Ankerstjerne, Dragør 

Forhenværende investeringschef 

 

Niels Mengel, Hellerup 

Formand, Dansk Aktionærforening 

 

Jens Møller Nielsen, Sundby 

Direktør, Dansk Aktionærforening 
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Regnskab 2014   
 

Resultatopgørelse 2014 2013 

   

Medlemskontingenter 7.450 kr. 790.365 kr. 

Eksterne omkostninger -292.289 kr. -446.132 kr. 

DRIFTSRESULTAT -284.839 kr. 344.233 kr. 

   

Finansielle indtægter 74 kr. 1.468 kr. 

ÅRETS RESULTAT -284.766 kr. 345.700 kr. 

 

 

Balance - aktiver 

 

Tilgodehavender 0 kr. 0 kr. 

ANLÆGSAKTIVER 0 kr. 0 kr. 

 

Likvide beholdninger 60.935 kr. 348.200 kr. 

OMSÆTNINGSAKTIVER 60.935 kr. 348.200 kr. 

 

AKTIVER 60.935 kr. 348.200 kr. 

 

   

Balance - passiver 

 

Egenkapital primo 345.700 kr. 0 kr. 

Årets resultat -284.766 kr. 345.700 kr. 

EGENKAPITAL 60.935 kr. 345.700 kr. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser 0 kr. 2.500 kr. 

GÆLDSFORPLIGTELSER 0 kr. 2.500 kr. 

 

PASSIVER 60.935 kr. 348.200 kr. 

  

Godkendt af intern revisor Lennart Gutfeldt 23. marts 2015. 

  

Godkendt af bestyrelsen 23. marts 2015. 

Peer Nørkjær, Svend Gjørup, Ulrik Ankerstjerne, Niels Mengel og Jens Møller Nielsen 


