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Kandidatens motivering 

 

Jeg ønsker at indtræde i bestyrelsen af følgende grunde: 

 

 

1) Ved den ordinære GF d. 16-03-2021 blev jeg valgt til bestyrelsen i 

Danske Bank om vedtægerne var blevet respekteret. Dirigent advokat 

Klaus Søgaard tillod d. 16-03-2021 imod vedtægternes §9 stk. 4 og § 9 

stk. 3 bestyrelsen som aktionær/kapitalhaver midt under den ordinære 

generalforsamling at fremsætte et nyt forslag om, at der kun skulle 

vælges 8 GF valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen havde jf. 

vedtægernes § 9 stk. 4, 6 uger inden GF fremsendt de fuldstændige 

forslag jf.§9 stk. 3 om valg af 9 GF valgte bestyrelsesmedlemmer, et 

forslag der inden GF havde opnået 13 mio. elektroniske stemmer.  

2) Jeg har fra min virksomhed Wismann Property Consult A/S og mine mange 

bestyrelsesposter en omfattende erfaring med og indsigt i realkredit 

og bankforretninger. Det er denne viden og kompetence som jeg gerne 

vil bringe ind i Danske Banks bestyrelse.  

3) Jeg er også kendt for at være velinformeret, velforberedt, ærlig og 

svarer altid på det, der spørges om.  

4) Havde Danske Bank samme indtjening som i min virksomhed Wismann 

Property Consult A/S, der drives effektivt og professionelt, så ville 

overskuddet være ca. kr. 36 mia. for de 237 ansatte i Realkredit 

Danmark og de ca. 22.000 ansatte i Danske Bank. Med et sådan resultat 

ville aktionærernes børsværdi komme på niveau med Ringkøbing 

Landbobank. Det ville betyde en 4 dobling af Danske Banks børsværdi 

eller ca. kr. 300 mia. i merværdi til aktionærerne.   

5) Danske Bank har på trods af gentagne anmodninger herom afvist at 

fremlægge en juridisk redegørelse for dirigentens juridiske adgang 

til midt under den ordinære GF d. 16-03-2021 at tilsidesætte 

vedtægternes §9 stk. 4 og §9 stk. 3 og derved tillade bestyrelsen som 

kapitalhaver fremsættelse af et nyt eller af dirigenten betegnet 

ændret forslag, nemlig valg af kun 8 medlemmer til bestyrelsen, et 

forslag det ikke jf. §9 stk. 4 var modtaget af bestyrelsen 6 ugen 

forinden GF senest d. 01-02-2021.  

6) Hverken Danske Bank eller dirigent advokat Klaus Søgaard har 

efterfølgende villet redegøre for, hvornår en dirigent på Danske 

Banks ordinære generalforsamlinger vilkårligt kan tilsidesætte 

bankens vedtægter. 



7) Danske Banks bestyrelse har ved de senest 5 direktører gjort lutter 

fejlansættelser. Peter Straarup anbefalede køb af de irske banker, 

Ejvind Kolding blev fyret i 2013 efter kun 19 mdr., Thomas F. Borgen 

sagde i 2018 sin stilling op efter hvidvasksagerne, Jesper Nielsen 

blev fyret i 2019 efter 8 mdr. som direktør og 30 år i Danske Bank, 

Chris Vogelzang modtog i 2019-2021 ca. kr. 76 mio. i aflønning for 22 

mdr. i direktørstolen, hvor han opsagde sin stilling grundet mulig 

medvirken til hvidvask. 

8) I bestyrelsesformand Karsten Dybvad første 3 år som 

bestyrelsesformand frem til 07-12-2021 faldt aktien med ca. 20% 

svarende til en til værditab på kr. 24 mia. I samme periode steg 

OMX25 ca. 80%.    

9) Det kan alene skyldes en grov overbetaling på ca. kr. 3,8 mio. p.a. 

til bestyrelsesformand Karsten Dybvad, at han med sin åbenlyse 

dumpekarakter ikke har erkendt, at han efter et langt liv som 

embedsmand ikke har haft succes i sit nye liv i forretningsverdenen, 

som bestyrelsesformand for Danske Bank, Danmarks største bank, vores 

nationalklenodie. 

10) Hverken Karsten Dybvad kady@danskebank.dk eller 

bestyrelsessekretariatet kapitalejer@danskebank.dk har villet 

bekræfte, at Karsten Dybvad senest 12 mdr. efter sin tiltrædelse d. 

07-12-2018 havde gennemført den lovpligtige bestyrelsesuddannelse jf. 

Lov om Finansiel Virksomhed §64b stk. 1 eller om han havde søgt og 

fået undtagelse for den bankmæssige bestyrelsesuddannelse jf. §64b 

stk. 2 eller forlænget gennemførelsesfrist jf. §64b stk. 3. 

11) Danske Banks bestyrelsesformand Karsten Dybvad og muligvis flere 

andre bestyrelsesmedlemmer end Karsten Dybvad sidder i bestyrelsen i 

Danske Bank uden at have gennemført den lovpligtige 

bestyrelsesuddannelse eller uden Finanstilsynets fritagelse, som 

Folketinget vedtog efter finanskrisen og som har været gældende for 

alle bestyrelsesmedlemmer i bank og realkredit efter d. 01-01-2017 

nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer. En aktindsigt har afsløret, at 

Finanstilsynet ingen journallister har for tilsyn med at sikre, at 

bestyrelsesmedlemmerne i bank og realkredit gennemfører deres 

lovpligtige bestyrelsesuddannelser. Jeg ønsker respekt for gældende 

lovgivning i Danske Banks bestyrelse.  

12) Bestyrelsen og direktionen skal have medlemmer, der ved hvad der 

foregår i butikken, kender vores kunder, deres ønsker, læser og 

forstår danske aviser og vores danske værdier. 

13) Danske Bank skal bygge på enkle forretningsprincipper, åbenhed, 

gennemsigtighed, regelrethed, ligebehandling og en konkurrencedygtig 

profil, frem for et blakket ry og en forretningsmodel der for 

vores ”guldgås” Realkredit Danmark opererer som en gammeldags 

kolonialhandel. 

14) Danske banks bestyrelse ønskede frem til den ordinære GF at for 9 GF 

valgte medlemmer af bestyrelsen, medlemmer med hver deres 

komplementære kompetencer. Kort tid efter den ordinære GF var der 

alene 7 af de 9 tilbage i bestyrelsen og fremfor at indkalde til en 

ny ekstraordinær GF og få den fuldtallige bestyrelsen og de manglende 

kompetencer ind i bestyrelsen lod bestyrelsen som ingenting. Det 
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afslører overfor mig at bestyrelsen måske er en ”tantebestyrelse” og 

resultaterne med en børskurs på ca. 60% af indre værdi taler deres 

eget sprog. 

15) Danske Bank er den OMX 25 aktie som p.t. har det største 

kurspotentiale, der kan udløses, om nye dynamiske kræfter Lars 

Wismann vælges ind i bestyrelsen. 

16) Lars Wismann tilbyder fornyelse, den nuværende bestyrelse tilbyder 

lidt mere af det samme. 

 

 

 

Kompetencer 

Lars Wismann har i Wismann Property Consult A/S vist fremragende 

økonomiske resultater siden stiftelsen d. 01-01-2005. Resultaterne er 

skabt igennem en effektiv organisation, uforlignelig ærlighed, stå ved 

sit ansvar, skabe værdi for vores klienter og altid udøve professionel 

ydmyghed overfor opgaven fremfor arrogant adfærd og hovmod. 

 

Betydelig erfaring fra virksomhedsledelse primært igennem 38 års aktivt 

virke i den finansielle sektor, børsmæglerbranchen og realkredit- og 

banksektoren, og især i investeringsejendomme 

 

Særlig erfaring med realkredit og investering i og finansiering af 

investeringsejendomme 

Gennemført Børsen/CBS bestyrelsesuddannelse i efteråret 2021 

 

Undervisningserfaring som ekstern lektor på kandidatniveau med hovedfokus 

på finansiering, investering og finansiel analyse  

 

 

Politisk erfaring i forbindelse med lovforberedende arbejde og analytisk 

skarp 

 

Jeg har politisk erfaring i forbindelse med lovforberedende arbejde, 

ligesom min indbringelse for myndighederne i 2000 førte til 

efterkrigstidens største kommunale finansielle skandale, Farum sagen. 

 

 

 

 

 

Tidligere ansættelser 

2005- Direktør og projektchef, Wismann Property Consult A/S 

2003-2005 
Projektchef, ejendomsmægler og valuar, NAI Danmark A/S og 

NAI Investor A/S 

2001-2003 Projektchef, InvestorPartner A/S 



2001-2001 Projektchef, Scanplan Ejendomme A/S 

1998-2001 Projektchef, InvestorPartner A/S 

1997-1998 
Ekstern lektor, Sundhedsvæsenets Diplomlederuddannelse, 

Storstrøms Handelshøjskolecenter i faget sundhedsøkonomi 

1994-1998 
Undervisningsassistent/deltid, Handelshøjskolen i 

København, HD. 1.del i faget erhvervsøkonomi 

1992-1997 Adjunkt/underviser, Hillerød Handelsskole 

1989-1992 
Projektanalytiker, BRFkredit International & 

Hovedstadsregionen 

1987-1989 

 

Kreditchef/finansanalytiker, Nykredit Erhvervsafdelingen 

København. Erhvervsudlån storkunder. 

 

1985-1987 

 

Finansanalytiker, fondsbørsvekselererfirmaet Lannung og Co. 

med ansvar for aktieanalyser, finanslån samt diverse 

finansielle specialopgaver 

1984-1985 Finansanalytiker, Kronebanken, Fondsafdelingen, København 

 

 

Uddannelse 

2021    Børsen/CBS bestyrelsesuddannelse 2 ECTS Points  

2020 

 

Diplomvaluarstudiet modul i vurdering af  

Boligudlejningsejendomme herunder A/B 

valuarvurderinger,Erhvervs Akademi Aarhus 5 ECTS points 

 

1994 
Handelsskolefaglærereksamen, Statens Erhvervspædagogiske 

Læreruddannelse, Samfundsøkonomi (ca. 20 ECTS points) 

1992 Valuar, Lyngby Uddannelsescenter (30 ECTS points) 

1991 Ejendomsmægler, Lyngby Uddannelsescenter (60 ECTS points) 

1984 Cand.merc., Handelshøjskolen i København (120 ECTS points) 

1982 H.A., Handelshøjskolen i København (180 ECTS points) 

1977-1979 Sergent, i forbindelse med værnepligt 18 mdr. i Søværnet 

1978 EFG-søfartsskole, i forbindelse med værnepligt i Søværnet 

1977 Matematisk-fysisk studentereksamen, Sortedam Gymnasium 

 



 

Øvrige ledelseshverv 

Bestyrelseshverv i den private sektor 

Wismann Holding Aps. (bestyrelsesformand) 

Wismann Property Consult A/S (medlem) 

K/S Ørebro & Haninge, Sverige (bestyrelsesformand) 

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte (bestyrelsesformand) 

K/S Larsbjørnstræde 8 (bestyrelsesformand) 

K/S Skindergade 32, Fiolstræde 2 (bestyrelsesmedlem) 

 

 


