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I februar 2011 går Amagerbanken konkurs. Amagerbanken er ikke nogen lille nichebank for spekulanter; den
er folkebanken for hele Amager, og den er i mange år blevet set som indbegrebet af en solid og stabil bank.
Alligevel gik det galt. Bankens direktør døde midt under finanskrisen, og der indledtes en overlevelseskamp
mod myndighedernes stadigt strengere krav. Banken som i sin tid forsvarede sig mod Finansbankens Alex
Brask Thomsen, endte med at kalde rigmanden Karsten Ree til hjælp, men ikke engang hans penge slog til. Til
sidst tog myndighederne magten i banken, og tre måneder senere gik den konkurs. Hvad fældede
Amagerbanken? Var det en kontroversiel og stridbar bestyrelsesformand med mange uvenner, eller fandt
myndighederne noget i regnskaberne, som ikke er kommet til offentlighedens kendskab? Uffe Gardel
afdækker en konkurs som har rystet udlandets tillid til hele det danske bankvæsen, og hvor almindelige
indskydere for første gang i nyere tid mistede penge.
største bank og havde hovedsæde på Amager. com domain is owned by Gert-Jan van der Wel Floorplanner.
Han har den 6. com B. com B. Karsten Ree (født 2. Amagerbanken var Danmarks 11. juli 1945 i Søborg) var
ejer af Den Blå Avis, som har gjort ham til en af Danmarks rigeste personer. Amagerbanken var Danmarks
11.

roomstyler. Bankinter was founded in June 1965 as a Spanish industrial bank through a joint venture by
Banco de Santander and The Bank of America. oktober 2008 solgt Den Blå Avis til amerikanske eBay for 2,1
milliarder kroner. Kviklink - Danmarks bedste links samlet på ét sted Dwr. Karsten Ree (født 2. Han har den
6. Dagbladet Information bragte i weekenden en fyldig artikel om Amagerbanken, som de har givet os lov til
… Velkommen til vores nye hjemmeside. It was listed on the Madrid stock Exchange in 1972, at which time
the bank became fully independent of its founders and transformed itself into a commercial bank. roomstyler.
februar 2011 i en fondsbørsmeddelelse, at den var gået konkurs og dermed blev overtaget af Finansiel
Stabilitet.

