Fra: Jesper Stemann Wolfhagen <jsw@saxo.com>
Sendt: 25. juni 2020 16:37
Til:
Emne: Svar på mail

Hej Iben,
Jeg vil lige svare din seneste mail, som du har sendt til vores kundeservice.
Du skrev:
Denne kunde er Lise Busk-Jensen. Hun har skrevet til mig een gang i mail af 15
maj 2020, hvori hun fortæller, at hun henvender sig sammen med Vibeke Kjær
Nielsen. Af mig blev Lise Busk-Jensen for øvrigt meldt til politiet i 2018.
Underskriften i bogen er ikke hendes. I mailen af 15 maj 2020, gav hun mig en
frist på een måned (15 maj til 15 juni) til at fjerne div. for ellers ville hun
kontakte datatilsynet. Den 9 juni opdager jeg, at bogen er fjernet! Og hvilke
beføjelser har hun til at dele frister ud?? Hun har på intet tidspunkt meldt
mig til hverken politi eller datatilsyn. Det er tankevækkende at I agerer
retsdommere! Mon ikke dette hører under domstolene?! Billedet af den falske
underskrift er ikke af personfølsom karakter, det er et bevis for særdeles
groft bedrageri. Og I tager hensyn til kriminelle?
Vibeke Kjær Nielsen har ligeledes begået særdeles groft bedrageri, og blev
meldt til politiet i 2017. De har begge haft mulighed for at melde mig til
datatilsyn og politi, men på trods af to trusselsbreve, i hhv. 2018 og 2020,
har ingen af dem gjort alvor af deres trusler. Vibeke Kjær Nielsen blev ikke
kaldt ved sit navn i første trusselsbrev (som Lise Busk-Jensen ikke var en del
af) men 'sagsbehandler'. Så kan vi jo reelt ikke vide hvem der var tale om,
vel?! Lise Busk-Jensens første og eneste henvendelse til mig var altså 15 maj
2020.
Min bog blev udgivet i februar 2020. En bog der dokumenterer dette grove
bedrageri, begået af universitetsansatte m.fl. Men alt det er I jo klar over.
Det er ikke hvem som helst der står bag saxo.com. (nævnt sidst i min bog, så
jeg er såmænd ikke særligt overrasket.
Iben Schartau Schow
Mit korte svar er følgende: Vi har fået klager over bogen, og har vurderet at vi ikke ønsker at sælge den. Den
er desværre ikke længere.
Med Venlig Hilsen/ Best Regards,

Jesper Wolfhagen
Chef for Saxo
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