Årsrapport 2016

Side 2

Bestyrelsens beretning
2016 har været et år i forberedelsens tegn både for de 480 tidligere aktionærer i Amagerbanken,
der er med i gruppesøgsmålet mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet, og for vores advokater. Der
er opkrævet kontingent til dækning af omkostninger ved at køre en sådan sag, og vi har skulle
administrere indsendelse af dokumentation for de enkelte medlemmers tab ifm. Amagerbankens
konkurs. Medlemmerne har også skulle indbetale den individuelle sikkerhedsstillelse til
landsretten; midler, der tilhører det enkelte medlem, men som skal bruges til at betale modpartens
advokat, hvis vi, mod forventning naturligvis, taber sagen.
Retssagen blev oprindeligt aftalt til at starte i marts 2017. Sagen er imidlertid den 25. januar 2017
blevet udsat på begæring af vore modparter bl.a. pga. vanskeligheder med at få aktindsigt i
dokumenter hos offentlige myndigheder. Retten vil senere beramme sagen på ny.
Vi er i årets løb blevet yderligere bekræftet i, at vi forhåbentlig har en god sag. Der kører fortsat en
sag mod den næstsidste ledelse i banken, og der er netop afsluttet en sag om prospektansvar. I
begge sager er det slået fast, at ledelsen i forbindelse med den sidste kapitaltilførsel ikke kendte til
Finansiel Stabilitets opfattelse af, at nedskrivningerne skulle være meget større end det, der stod i
prospektet. Og det er netop vores påstand, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet skulle have
oplyst det.
Som tidligere meddelt kører kurator for Amagerbanken under konkurs en næsten tilsvarende sag
mod Finansiel Stabilitet på vegne kreditorerne. Her har landsretten endelig bestemt, at sagen skal
samkøres med vores, hvilket er en fordel, bl.a. fordi det giver os adgang til de dokumenter, som
kurator fremlægger i denne sag. Der er yderligere sket det i året, at kurator har udvidet søgsmålet
til desuden at omfatte Finanstilsynet, som vi også har sagsøgt, hvilket igen synes at bekræfte, at der
er noget at gå efter.
Vi søgte helt tilbage ved starten af gruppesøgsmålet om fri proces til forberedelse af sagen. Vi fik
desværre efter en meget lang sagsbehandling et endeligt afslag. Så søgte vi til gennemførelsen af
selve retssagen, men også her mødte vi modstand og fik i 2016 et endeligt afslag fra
Procesbevillingsnævnet. Så selv om denne sag synes at være yderst principiel og samfundsrelevant,
og har ramt mange med begrænset indkomst og formue, så skal vi alligevel selv bære alle
omkostningerne. Det er en trist erkendelse at gøre, men godt at så mange alligevel støtter op om at
få sandheden om Amagerbankens kollaps frem.
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Foreningens bestyrelse
Formand
Peer Nørkjær, Holte
Apoteker, Tårnby Apotek
Svend Gjørup, Sundbyøster
Direktør
Ulrik Ankerstjerne, Dragør
Forhenværende investeringschef
Niels Mengel, Hellerup
Formand, Dansk Aktionærforening
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Side 4

Regnskab 2016
Resultatopgørelse

2016

2015

759.100 kr.
-252.453 kr.
506.647 kr.

1.206.001 kr.
-997.670 kr.
-208.331 kr.

98 kr.
506.745 kr.

40 kr.
208.371 kr.

Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender
ANLÆGSAKTIVER

675.000 kr.
38.200 kr.
0 kr.

kr.
96.050 kr.
0 kr.

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER

100.901 kr.
100.901 kr.

1.206.728 kr.
1.206.728 kr.

AKTIVER

814.101 kr.

1.302.778 kr.

269.306 kr.
506.745 kr.
776.051 kr.

60935 kr.
208.371 kr.
269.306 kr.

38.050 kr.
0 kr.

1.033.472 kr.
1.033.472 kr.

814.101 kr.

1.302.778 kr.

Medlemskonting., tilmeldingsgebyr, donationer

Eksterne omkostninger
DRIFTSRESULTAT
Finansielle indtægter
ÅRETS RESULTAT

Balance - aktiver

Balance - passiver
Egenkapital primo
Årets resultat
EGENKAPITAL
Kortfristede gældsforpligtelser
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER

Godkendt af intern revisor Lennart Gutfelt 15. marts 2017.
Godkendt af bestyrelsen marts 2017.
Peer Nørkjær, Svend Gjørup, Ulrik Ankerstjerne, Niels Mengel.
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