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Er dette et domicil for et 
milliardforetagende? 



Er han direktør for et milliardfirma? 



Hvidvaskreglernes kerne:

• Banken skal kende sine kunder og overvåge kundernes transaktioner. 
§



• Danske Bank Estland var kernen i enorm hvidvaskemaskine. 
• Syv mia. kr. og hundredvis af suspekte kunder. 
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Marts 2017: Samarbejde med OCCRP



September 2017: Azerbaijani Laundromat



Vi har undervejs arbejdet på at besvare to spørgsmål:

• Hvad var der egentlig foregået i Danske Banks estiske filial; hvem var 
kunderne/hvor kom deres penge fra/hvor endte de?

• Havde ledelsen i Danske Bank og myndighederne kendt til sagen - og 
hvordan reagerede de undervejs?



Vi havde en plan!

• Hvilke dokumenter og data ville vi gerne have fat i? Kontoudtog fra kunder i den estiske filial. 
Interne advarsler i banken og hos myndigheder.

• Hvem kunne have disse data? Systematisk jagt på kilder og dokumenter. 
Anklagemyndigheder, tilsynsmyndigheder, politi, advokater, konsulenter, bankfolk, 
journalister…

• Hvordan kunne vi overbevise potentielle kilder om at samarbejde? Hvem havde motiv? 
Hvilket motiv? Og kunne vi tilbyde noget i bytte?

• Resultat: Adskillige rejser med uanmeldte besøg (mange af dem forgæves) hos mulige kilder 
på kryds og tværs af Europa. 



Ekstra sikkerhed

• Ingen skriftlig omtale af kilders identiteter OVERHOVEDET.  
Kilder omtales med kodenavne.

• Møder om sagen afholdes uden mobiltelefoner og 
computere.

• Vi har benyttet krypterede drev.

• Altid krypteret kommunikation om sagen skriftligt og 
telefonisk.  Både med kilderne, men også internt på 
redaktionen.

• Ved møder med kilder rejser vi ad omveje og undlader at 
bruge kreditkort og foretage telefonopkald. 
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Samarbejde over grænser

• Berlingske

• OCCRP.org

• Süddeutsche Zeitung

• The Guardian

• Äripäev (Estland)

• Le Monde

• De Tijd (Belgien)

• Barron’s (USA)

• Novaya Gazeta (Rusland)

• České centrum pro Investigativní 
žurnalistiku

• Bivol (Ungarn)

• Atlatszo (Bulgarien)

• Delo (Slovenien)

• Dossier (Østrig)

• Tages-Anzeiger (Schweiz)

• Sammen med OCCRP sammensatte vi teamet.

• Møder med samarbejdspartnere ude i Europa.

• Data konverteret til excel. Wiki på OCCRP’s server, 
hvor vi kunne søge i data og udveksle research.

• Tre måneders research.

• Al korrespondance krypteret. Også med eksperter.

• Strenge regler om forelæggelse, 
publiceringstidspunkt og citat af Berlingske.



Forstå data
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• Tusindvis af siders kontoudtog: Analyser af omkring 140.000 transaktioner, tusindvis 
af navne på afsendere og modtagere.

• Kontooprettelsesdocs: Det forventede antal/omfang af transaktionerne.

• Søgninger i selskabsregistre, samkøre med lister over politikere, forelæggelse. 

• Ingen nemme metoder til at finde nålen i høstakken!



Et eksempel: LCM Alliance LLP

- Adresse i britisk kontorhotel – sammen 
med 2.158 andre selskaber.

- Reelle ejer skjult bag selskaber på 
Seychellerne.

- Direktør Ali Moulaye. Iransk tandlæge, 
bor i Belgien. 127 direktørposter i UK.

- Regnskaber = ingen aktivitet. 
Kontoudtog = milliardomsætning.

- Ingen forretningsaktiviteter - så som 
fabrikker, butikker, ansatte, 
hjemmeside m.m.
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BVI-selskab, reelle ejere 

skjult

Konto i ABLV, lettisk, 

hvidvaskplaget bank

UK-selskab, reelle ejere 

skjult på Vanuatu

UK-selskab, reelle ejere skjult 

på Marshall Islands

UK-selskab. Reelle ejere 

skjult på Seychellerne

“Betaling for 

byggematerialer” 

- på bulgarsk!

Danske Bank-gebyr

Et par tilfældige dage i Danske Bank Estland...



De interne alarmklokker

Danske Banks hvidvaskchef i april ‘13: 
Myndighederne er bekymrede over vores 
sortlistede russiske kunder.

Intern revision i februar ‘14: Ansatte 
skjuler bevidst suspekte kunder. 
Filialen bryder hvidvaskregler.



Whistleblower advarede topledelsen i ‘13:

• Ejere omfattede angiveligt Putin familien og FSB

• Banken kan have hjulpet med hvidvask

• Banken har formentlig brudt adskillige regler

• Putins talsmand: Præsidenten har “ingen 
forbindelse” til den omtalte bank



- Nyt læk: 20 nye kontoudtog. Selskaber i Belize, 
Panama, BVI.

- Navne som Diamonds Forever, Argenta 
Systems, Megacom Transit, Castlefront.

- Klare tegn på hvidvask. Penge til 
luksusejendomme, smykker, biler, skattely, 
kriminalsager.

- Dermed i alt 53 mia. kr. i lyssky transaktioner.

Sommeren ‘18: Sagen vokser - Magnitskij-kontiene



Danske Banks undersøgelse er klar:
- 15.000 mistænkelige kunder mellem 2007 og 

2015, 53 danske k/s’er

- Transaktioner for 1.500 milliarder via non-
residents. Stor del mistænkelig.

- Advarsler om kunder allerede i 2007 fra Den 
Russiske Centralbank

- Bank og tilsyn: Umuligt at opgøre omfanget 

- Otte ansatte politianmeldt, 42 indberettet til 
myndighederne

- Thomas Borgen fratræder, Ole Andersen 
varsler afgang

- Men: Ledelsen har ”levet op til sine juridiske 
forpligtelser.”



Hvad nu?
- Bagmandspolitiet/SØIK efterforsker

- Finanstilsynet genoptager undersøgelse og afviser 
ny topchef. Renser sig selv i januar 2019.

-Estisk anklagemyndighed efterforsker

- 10 anholdt i Estland

- Tre amerikanske myndigheder efterforsker

- Franske, italienske og britiske myndigheder 
efterforsker kunder

- Whistleblower står frem,  vidner i Folketinget og 
Europa-Parlamentet

- EU gransker dansk tilsyn

- I alt 11 involverede topfolk har forladt banken

- Aktiekursen faldt med 100 mia. kr. i 2018

- Vi skriver en bog om sagen. Udkommer i 2019. 


