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Røveri med et udbytte på 42 millioner kroner – Diverse Hent PDF Mandag den 27. november 2000 klokken
08.45 blev danmarkshistoriens hidtil største røveri begået, da en pengetransport fra firma S & P Security

Services, Brøndby blev udsat for et væbnet røveri, da transporten, der omkring klokken 08.00 var startet fra
firmaet, kørte ad Nordre Ringvej mod nord og drejede til højre ad Jyllingevej, hvor den ene af de to
chauffører under trussel med en sort pistol tvang sin makker til at forholde sig roligt. Han kørte herfter

pengetransportbilen ad Oxbjergvej til en grusvej, Isle Flemmer i Vestskoven, Glostrup, cirka 900meter fra den
oprindelige rute, hvor gerningsmanden med håndjern lænkede in makker til pengetransportbilens rat.

Gerningsmanden undskyldte sin opførsel over for makkeren og oplyste, at han ville have fat i pengene, idet
han havde økonomiske problemer, og at det ikke var noget personligt.
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