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Bestyrelsens beretning 

 
2017 har igen 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. 

Retssagen blev oprindeligt aftalt til at starte i marts 2017. Sagen blev imidlertid i januar 2017 udsat på 

begæring af vore modparter bl.a. pga. vanskeligheder med at få aktindsigt i dokumenter hos offentlige 

myndigheder. Sagen er nu berammet til at starte op i april måned 2018 ved Østre Landsret. 

Der faldt den 12. juni 2017 dom i en af retssagerne efter Amagerbankens konkurs i februar 2011. I den 

sag var det Finansiel Stabilitet (FS), der havde lagt sag an mod den tidligere bestyrelse og direktion, 

der stod i spidsen for banken frem til november 2010. FS mente, at de havde handlet uansvarligt i tre 

konkrete udlånssager, og dermed påført banken tab på i alt 900 millioner kroner. Retten i Lyngby 

frikendte bestyrelse og direktion for at have handlet uforsvarligt. 

Sagen vedrørte således ikke direkte den sag, som foreningen AmagerInvestor fører. Vores sag er rettet 

mod FS og Finanstilsynet. Vi mener, at de to myndigheder før emissionen i september 2010 skulle have 

oplyst om deres holdning til nedskrivningsbehovet i banken. Såfremt de havde gjort det, var 

emissionen formentlig ikke blevet gennemført, og dermed havde aktionærerne ikke tabt de næsten 

900 millioner kroner, der blev tilført ved emissionen. 

Frikendelsen af bankens ledelse har altså ikke noget direkte betydning for vores sag. Indirekte er det 

måske et skub i den rigtige retning, fordi ledelsens kredithåndtering efter rettens mening var i orden. 

Det var jo også, hvad aktionærerne mente, da emissionen fandt sted. I det lys havde der været god 

grund til, at myndighederne havde givet deres holdning til kende. Det er værd at bemærke at kurator 

Jørgen Holst på vegne af kreditorerne har anlagt en stort set identisk sag mod Finansiel Stabilitet og 

Finanstilsynet. Begge sager bliver således sambehandlet. 

Dommen gav anledning til en del presseomtale, der naturligt nok også kom til at omfatte vores sag. 

Der i årets løb i to rater opkrævet kontingent.  Kontingentindtægterne går til dækning af omkostninger 

til forberedelse af sagen og gennemførelsen af denne. Bestyrelsen har i årets løb jævnligt afholdt 

statusmøder med foreningens advokater.  
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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 

 

Leonhardt Pihl, Kgs. Lyngby 

Direktør, Dansk Aktionærforening 
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Regnskab 2017   
 

Resultatopgørelse 2017 2016 

   

Medlemskontingent, tilmeldingsgebyr, donationer  829.100 kr. 759.100 kr. 

Eksterne omkostninger - 88.861 kr. -252.453 kr. 

DRIFTSRESULTAT 740.239 kr. 506.647 kr. 

   

Finansielle udgifter -1.123 kr. 98 kr. 

ÅRETS RESULTAT 739.116 kr. 506.745 kr. 

 

Balance - aktiver 

 

Indestående klientkonto hos advokat 1.425.000 kr. 675.000 kr. 

ANLÆGSAKTIVER  1.425.000 kr. 675.000 kr. 

 

Tilgodehavender  10.100 kr. 38.200 kr. 

Moms tilgodehavende 0 kr. 0 kr.  

Likvide beholdninger  124.817 kr. 100.901 kr. 

OMSÆTNINGSAKTIVER 134.917 kr. 100.901 kr. 

 

AKTIVER  1.559.917 kr. 814.101 kr. 

   

Balance - passiver 

 

Egenkapital primo  776.051 kr. 269.306 kr. 

Årets resultat  739.116 kr. 506.745 kr. 

EGENKAPITAL  1.515.167 kr. 776.051 kr. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser   44.750 kr. 38.050 kr. 

GÆLDSFORPLIGTELSER 44.750 kr. 38.050 kr. 

 

PASSIVER  1.559.917 kr. 814.101 kr. 

  

Godkendt af intern revisor Finn Herche, 5. marts 2018. 

Godkendt af bestyrelsen marts 2018. 

Peer Nørkjær, Svend Gjørup, Ulrik Ankerstjerne, Niels Mengel, Leonhardt Pihl. 


