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Guld og grønne skove Torben Frigaard Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: »Det er en sikker investering,«
lyder det lovende fra Jyske Bank. »Uanset hvordan markedet går, er der ingen risiko forbundet med

investeringen.« Over tusind danskere stoler så meget på deres bank, at de investerer i de
såkaldt markedsneutrale obligationer. Desværre viser det sig, at de gyldne løfter ikke har hold i

virkeligheden. Finanskrisen i 2008 afslører hurtigt, at papirerne er overgearede, og på ganske kort tid mister
de over 80 procent af deres oprindelige værdi. Det samme gør de frustrerede investorer, der forfærdede følger
værdikurvens bratte fald. Væk er pengene! Men en dag mødes to forretningsmænd tilfældigt online. Det
bliver begyndelsen til Danmarkshistoriens første store fællessøgsmål, hvor små investorer samler sig mod
bankkæmpen. Følg den dramatiske sag – fra investering til forlig, fra hundreder af tabte til hundreder af

genvundne millioner. I GULD OG GRØNNE SKOVE fortæller de to forretningsmænd Peter Beha Wagner og
Torben Frigaard Rasmussen deres personlige beretninger om hele forløbet – fra de investerer, til de står med
massive tab – og hvordan de får samlet et fællesskabaf investorer, der tager et langt juridisk opgør med Jyske

Bank og Jyske Invest. Undervejs giver andre investorer samt advokatfirmaet, der hele tiden
bakker investorerne op i fællessøgsmålet, deres version af sagen.
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