CIB =

Carnegietvisterna – två
rättsprocesser

RGK tar
över
CIB/MM.

DCCo överklagar
Finansinspektionen
s beslut att
återkalla CIB:s
tillstånd att bedriva
bank- och
värdepappersrörels
e till länsrätten.

DCCo ansöker om
prövning i
Prövningsnämnden (inget
yrkat belopp).

DCCo = D. Carnegie & Co AB

RGK ger in inlaga SIII till
Prövningsnämnden som är
RGK:s egentliga svaromål.

Länsrätten avvisar DCCo:s
överklagande av
Finansinspektionens beslut.
(Överklagas/återkallas.)

Riksgälden ger in ansökan om
stämning
till Stockholms tingsrätt och
yrkar fastställelse av att
övertagandet av CIB/MM varit
korrekt.

FI =

Finansinspektionen

MM =

Max Matthiessen Holding AB

RB =

Riksbanken

RGK =

Riksgäldskontoret

DCCo ger in inlaga K16 till
Prövningsnämnden i viket yrkat belopp
justeras till ca 5,4 miljarder kr (genom
att MM:s värde justeras upp.)
Påstående om att nedskrivningen i Q3rapporten 1 miljard kr inte motiverats av
kreditrisk framförs för första gången.

DCCo ger in genkäromål till
tingsrätten, yrkar värde-ersättning för
lagstridigt övertagande av CIB/MM
med ca 8,3 miljarder kr.

DCCo ger in inlaga K8 till Prövningsnämnden i
vilken yrkat belopp justeras till ca 5 miljarder
kr. (Yrkandet omfattar även belopp avseende
MM om ca 670 miljoner kr.)
DCCo ger in inlaga K2 till Prövningsnämnden med
yrkande om att RGK ska utge ca 4 miljarder kr till DCCo.

Carnegie Investment Bank AB

Tingsrätten beslutar på parternas
begäran att vilande förklara målet i
avvaktan på Prövningsnämndens
avgöranden.

Carnegietvisterna – två
rättsprocesser
DCCo ger in inlaga K25 med
utlåtande från fd. justitierådet
Torkel Gregow.

RKG ger in inlaga SIX till
Prövningsnämnden med
utlåtande från professor
Mikael Möller.

RGK ger in inlaga SX
med utlåtande från fd.
justitierådet Johan
Munck.

CIB =

Carnegie Investment Bank AB

DCCo = D. Carnegie & Co AB
FI =

Finansinspektionen

MM =

Max Matthiessen Holding AB

RB =

Riksbanken

RGK =

Riksgäldskontoret

Del II av slutförhandlingen
inför Prövningsnämnden.
Huvuddelen av RGK:s
bevisning.

Del I av slutförhandlingen inför
Prövningsnämnden. Inledningsanföranden
och hörande av värderingsmän samt
huvuddelen av DCCo:s muntliga bevisning.

Beslut förväntas från
Prövningsnämnden.

Eventuell fortsättning
på processen i
tingsrätten.

Del III av slutförhandlingen inför
Prövningsnämnden. Slutanföranden.

