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Droppede Danske Bank  
– nu jagter de milliarder 

Carsten Bach (tv.) og Niels-Ulrik Mousten forlod 
sidste år deres chefstillinger i Danske Bank.  
Nu åbner de egen hedgefond, hvor de på sigt 
 håber at nå en forvaltningskapital på 3 mia. kr.  

 ■  Niels-Ulrik Mousten blev forbigået  
og Carsten Bach havde en udløbsdato

EJENDOMME
Byggematador Bjarne Mayland anklages for byggesjusk af en stribe beboere i Tobaksbyen Bygning T i Gladsaxe.

VIRKSOMHEDEROPINION

21 skatteministre på 42 år 
viser, at posten er sving-
dørsministerium for mere 
eller mindre lovende 
politiske grønskollinger, 
mener Thomas Bernt.

Børsen mener: 
Behøver vi en 
skatteminister?

Side 2

Et opgør om et tocifret 
millionbeløb mellem 
Aldo Petersen og hans 
mangeårige partner,  
Neil Persh, er faldet ud  
til Aldo Petersens fordel.

Aldo Petersen 
vinder bitter strid 
med USA-partner

Side 8

UDLAND

Siden januar har Danske 
Bank sagt, at en nedtur 
i Kina var på vej. Og nu 
er beviserne der, siger 
chefanalytiker Allan von 
Mehren, Danske Bank.

Investorer frygter 
kollaps i Kinas 
vækstmotor
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POLItIK

Helle Ib

VLAK 
kunne i 

tide have sikret 
sig en bedre start 
på granskningen 
af skandalerne  
i Skat

Side 18

MARKEDER

Udlandet sælger ud af 
Pandora på grund af 
usikkerhed om salget i 
USA. Aktien faldt 2,7 pct. 
tirsdag og er samlet set 
dykket over 29 pct. i år.

Glansen er gået 
af Pandora – er 
faldet 29 pct i år

Side 22

Revision. Skat. Rådgivning.

Evnen til at udnytte de digitale muligheder har afgørende betydning for de 
danske CXO’er. Størstedelen af de danske virksomheder investerer i dag i 
traditionel innovation (32 %) og teknologi (49 %), men hele 64 % forventer 
at beskæftige sig mere med radikal innovation om tre år.

Få flere resultater fra PwC’s CXO Survey 2017  
– hent vores app Ekstra værdi. Succes skaber vi sammen …

”CXO’erne forventer at beskæftige 
sig mere med radikal innovation”
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http://www.pwc.dk/ekstra

