
Forex straffas på 50 miljoner kronor 
Forex har allvarliga brister som underlättar för brottslingar. Därför får bolaget en 
straffavgift på 50 miljoner kronor. 

Detta efter ett beslut från Länsrätten. 
 
Finansinspektionen beslutade redan i oktober att Forex Bank har återkommande strukturella 
brister i sin hantering mot bland annat penningtvätt. 
  
 
Bristerna ansågs vara så allvarliga att det fanns en uppenbar risk för att banken skulle 
utnyttjas för penningtvätt och eftersom Forex inte följt reglerna kan det antas att bolaget 
medvetet ha medverkat till penningtvätt, enligt Fi. 
 
Efter ett åtgärdprogram som Forex presenterat backade finansinspektionen och valde att ge 
banken en varning istället för en återkallelse av tillståndet. Forex fick även en straffavgift på 
femtio miljoner kronor. 
Forex överklagade dock straffavgiften till Länsrätten som dock valde att Finansinspektionens 
beslut ska stå fast. 
 
Länsrätten menar att det är ”uppenbart att Forex inte har haft viljan att efterleva de hårda 
krav som lagstiftaren ställer upp på företag som inlåter sig i att bedriva bankverksamhet.” 
”De brister som Forex har uppvisat är särskilt allvarliga då Forex är en bank som inriktat sin 
verksamhet mot tjänster med stor kontanthantering, vilket i sig medför ökade risker för 
penningtvätt.” 
Länsrätten skriver också att Finansinspektionen haft fog för sin bedömning att de brister 
Forex haft skulle kunna leda till tillståndet återkallas. 
 
Toni kommentar: Rättsövergrepp mot Forex! 
Vilket land fullt med dårar? Finansinspektionen sov under många år när de svenska 
bankerna levde loppan och var med i världens alla pyramidspel, facit 500 miljarder som 
bortblåsta och skattebetalarna får rycka in, vad gör Finansinspektionen? åtala 
bankdirektörerna, nej! (se artikeln nedan Varför ställs inte kostymklädda bankrånare inför 

rätta) AP fonderna spekulerade bort 191 miljarder kronor enbart under 2008, åtal, nej! 
Det är återigen skattebetalarna som får reda ut det hela och chocken 2009 har vi ännu 
inte sett till.  
Pensionerna måste minskas för att klara ut banksmällen, åtal nej! 
Då skapar Finansinspektionen ett ”case” där man bötfäller Forex att man kan växla 
pengar, men utan bevisa att man gjort det i större omfång, vilket kan hänföras till 
penningtvätt, kan ingen stoppa dårarna i departementen som tappat fokus på det 
mesta? Det är inte med kontanthanteringen vi fått uppleva historiens största stöld mot 
svenska folket utan genom de fina direktörerna och bankerna med transaktioner 
borttom det tillåtna. Det handlar om rättsövergrepp mot Forex och det handlar om att 
skapa en bild av ett effektivt departement som sovit de senaste 10 åren och förmodligen 
dessförinnan också! 
 


