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+17,3 pct.

+14 pct.

Den 69-årige danske rigmand 
og advokat Je� rey Galmond er 
mistænkt for at have begået groft 
skattesvig for 161 millioner kroner.
Det viser efterforskningsmateriale 
fra Nordsjællands Politi og 
Skattestyrelsens særlige 
stra� esagsenhed, som Børsen er 
bekendt med indholdet af.
Efterforskningen blev indledt i 
februar i år, og den førte i juni til, 
at Je� rey Galmond blev sigtet 
for overtrædelse af stra� eloven 
med en stra� eramme på otte 
års fængsel. Ifølge Børsen er det 
skattemyndighederne, der har 
bedt Nordsjællands Politi om 
at indlede en sag mod Je� rey 
Galmond med en påstand om, at 
han foruden en fængselsstraf skal 
betale en bøde på 161 millioner 
kroner. Nordsjællands Politi 
bekræfter over for avisen, at man 
efterforsker en sag mod Je� rey 
Galmond, og at efterforskningen 
blandt andet afventer udfaldet af 
en dom til december ved Østre 
Landsret.
Indtil da ønsker Je� rey Galmonds 
advokat, Morten Samuelsson, 
ikke at forholde sig til anklagerne, 
skriver Børsen. Ritzau

DANSK ADVOKAT 
ER SIGTET FOR 
SKATTEFUSK FOR 
161 MIO. KRONER

DAGENS TAL: 
PRISERNE STIGER MEST PÅ EJERLEJLIGHEDER I HOVEDSTADEN

Lave renter og stigninger på aktiemarkederne har skæppet 
gevaldigt i kassen hos ATP, der i løbet af årets første ni måneder 
har kunnet præstere et større investeringsafkast end nogensinde 
før. 36,9 mia. kroner eller hvad der svarer til 40 procent i afkast af 
investeringsporteføljen. 
Mens ATP-topchef Bo Foged glæder sig over, hvad han selv kalder 
et »fantastisk resultat«, så vækker én af årsagerne til det store afkast 
bekymring hos en af landets førende eksperter på det � nansielle 
område. 
»Man kan ikke sige andet, end at det er et fantastisk resultat. Og så 
dog, fordi man kan kun opnå så fantastisk et resultat ved at tage 
meget store risici. Grunden til, at ATP får så stort et afkast, er, at de 
gearer deres investeringer. Ellers var det ikke muligt,« siger CBS-
professor Jesper Rangvid.
   Professoren understreger, at den almindelige investor på ingen 
måde ville kunne have opnået et afkast på 40 pct. på en balanceret 
portefølje. Så skulle vedkommende  i hvert fald investere for en del 
lånte penge. sska

PROFESSOR BEKYMRET OVER RISIKO 
BAG ATPS MILLIARDSTORE AFKAST
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D
er er ingen over og ingen 
ved siden af: Transport-
sektoren er klart en af de 
største klimasyndere. 
Både globalt og herhjem-

me.
Shipping står for ca. 90 pct. af 

de transporterede varer globalt og 
for ca. tre pct. af den globale CO2-
udledning. Udledningen fra ship-
ping svarer altså til � ere gange det, 
der udledes i de nordiske lande 
samlet. A.P. Møller - Mærsk er her 
blandt de største syndere, idet den 
danske shippinggigant sidder på 
cirka en femtedel af containermar-
kedet.

Mens debattører og politikere 
river hovedet af hinanden i for-
målsløse debatter om den unge 
svenske teenager og klimafor-
kæmper Greta Thunberg, fortsæt-
ter udledningen af drivhusgasser 
fra danske skibe, køretøjer og � y 
bare med at stige.

Derfor er det glædeligt nyt, at 
Mærsk i går annoncerede de driv-
midler, der skal a� øse skibsolien, 
der i et århundrede har drevet den 
internationale koncern frem og 
været med til at sætte et særdeles 
sort aftryk på Jordens klimaregn-
skab. 

M
ærsk har valgt at fo-
kusere på de tre 
brændsto� er ætanol, 
biogas og ammoniak.

»Det her er en mi-
lepæl for Mærsk. Vi fokuserer nu 
langt det meste af vores energi på 
tre brændsto� er. Det er afgørende 
skridt for, at vi kan nå vores mål 
om at være CO2-neutrale i 2050,« 
siger John Kornerup, der er 
Mærsks chefrådgiver i klima-
spørgsmål, til Berlingske.

Når verdens største container-
rederi, der opererer i 130 lande, 
peger på, hvordan Mærsk-skibene 
kan sejle kloden rundt på mere 
klima venlig vis, så peger de måske 
også på løsningen på en af de stør-
ste udfordringer, når det gælder 
om at dæmpe Jordens tempera-
turstigninger. 

Det er et bud på en klimaløs-
ning, som batter mere end 100 be-
kymrede debatindlæg i Politiken.

Som individer kan vi alle bidra-
ge til at gøre verden til et grønne-
re sted og tage et kig på os selv og 
vores a� ald, � yrejser eller isole-
ringen af vores bolig.

Men klimakrisen er først og 

fremmest 
strukturel. 
Derfor er det 
vigtigt at disku-
tere klimalov, nationale redukti-
onsmål, elbiler, handlingsplaner 
og så videre. Men hvad der er end-
nu mere vigtigt er, at store virk-
somheder tager ansvar og går for-
rest.

Løsningen på klimakrisen er 
nemlig ikke at sætte verden i stå. 
Globaliseringen og den stigende 
verdenshandel har gjort os alle ri-
gere.

P
å Berlingske er klimadæk-
ningen ikke et identitets-
politisk projekt for den 
kreative klasse. Derfor er 
vi optaget af de virksom-

heder og mennesker, som viser en 
vej fremad. En vej, hvor vækst, ar-
bejdspladser og bæredygtighed 
går hånd i hånd og ikke udelukker 
hinanden.

Det er derfor, at vi interviewer 
topchefer med noget begavet på 
hjerte om klimakrisen, at vi opsø-
ger iværksættere med inspireren-
de – og provokerende – klimaløs-
ninger, og at vi sætter fokus på kli-
maambitionerne hos de største 
danske virksomheder og udlede-
re af CO2.

Det er virksomhederne og men-
neskene, der anviser en vej frem-
ad med både vækst og en grøn klo-
de. Klimakrisen er alt for vigtig til 
at overlade til � ollerier, domme-
dagsprofetier og formålsløse 
skænderier.

Klimakrisen løses ikke 
med plantebø� er og 
tomme ord 

Derfor er det 
vigtigt at disku-

med plantebø� er og 

KLUMME

»På Berlingske er 
vi optaget af de 
virksomheder 
og mennesker, 
som viser en 
vej fremad. En 
vej, hvor vækst, 
arbejdspladser og 
bæredygtighed 
går hånd i hånd 
og ikke udelukker 
hinanden.«
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