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VEDTÆGTER 

§ 1 Navn 

1.1 Foreningens navn er Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, 
Sparekasser og Andelskasser. Foreningen er stiftet af Finansrådet. 

§ 2 Hjemsted 

2.1 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

§ 3 Formål 

3.1 Foreningens formål er at medvirke til, at nødlidende banker, sparekasser og 
andelskasser (virksomheder) som alternativ til, at virksomheden afvikles 
i henhold til reglerne i lov om finansiel stabilitet, eller går konkurs, afvikles ved 
en anden eksisterende virksomheds overtagelse af den nødlidende virksom
heds aktiver og passiver. En virksomhed anses som nødlidende, når der er 
nærliggende risiko for, at virksomheden ikke længere kan opfylde betingelserne 
for at drive virksomhed. Foreningen kan endvidere stille garanti i forbindelse 
med en afvikling af en nødlidende virksomhed, hvor en del af virksomhedens 
aktiviteter overdrages til en anden virksomhed, mens en anden del af virksom
heden tages under afvikling gennem Finansiel Stabilitet A/S, jf.§ 12.5. 

3.2 Foreningen kan ikke selv overtage en nødlidende bank, sparekasse eller an
delskasse. 

3.3 Foreningen kan i forbindelse med indhentelse af overtagelsestilbud medvirke 
til afvikling af den nødlidende virksomhed ved at tilføre midler eller stille 
garanti til dækning af virksomhedens ikke-efterstillede kreditorer. Foreningen 
kan tilføre midler i forbindelse med afvikling af en virksomhed, uanset om virk
somheden er medlem af foreningen; virksomheden skal være omfattet af 
Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. $ 4.1. 

3.4 Foreningens bidrag i forbindelse med deltagelse i afvikling af en nødlidende 
virksomhed må ikke overstige det tab, som Garantifonden for Indskydere og 
Investorer skønnes at ville lide, hvis den nødlidende virksomhed tages under 
konkursbehandling. 

3.5 Foreningens medvirken til afvikling af en nødlidende bank, sparekasse eller 
andelskasse kan ske i fællesskab med andre, og foreningen forventes at have 
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et nært samarbejde med Finanstilsynet og Garantifonden for Indskydere og 
Investorer, med hvem foreningen kan indgå samarbejdsaftaler. 

3.6 Ud over at træffe beslutning om at deltage økonomisk i afviklingen af en nød
lidende bank, sparekasse eller andelskasse, iværksætte tiltag i medfør af§ 15.1 

og afholde rådgiveromkostninger i forbindelse med et sådant tiltag kan for
eningen ikke påtage sig gældsforpligtelser. I forbindelse med en beslutning om 
deltagelse i en afvikling af en nødlidende virksomhed eller iværksættelse af til
tag i medfør af§ 15.1 kan foreningen optage mellemfinansiering, der skal ind
fries, når medlemmerne efter påkrav fra foreningen har indfriet deres indestå
eiser helt eller delvist. Optager foreningen sådan mellemfinansiering, kan låne
beløbet ikke overstige det samlede aktuelle pålydende af foreningens indestå
eiser. Stiller foreningen garanti, kan garantibeløbet ikke overstige det samlede 
aktuelle pålydende af foreningens indeståelser. 

3.7 Foreningen skal ikke drive erhvervsmæssig aktivitet. 

3.8 Det gældende retsgrundlag for Garantifonden for Indskydere og Investorer 
indgår som en forudsætning for etableringen af foreningen. Hvis de beløbs
mæssige grænser for dækning af indskyderne eller kravet til minimumsformue 
i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer ændres, eller 
der foretages andre væsentlige ændringer af retsgrundlaget for Garantifonden 
for Indskydere og Investorer, skal repræsentantskabet tage stilling til, om der 
er grundlag for at opretholde foreningen. 

§ 4 Medlemmer 

4.1 Som medlemmer kan optages banker, sparekasser og andelskasser omfattet 
af Garantifonden for Indskydere og Investorer, hvilket vil sige (1) danske pen
geinstitutter, (2) filialer beliggende i Danmark afkreditinstitutter og investe
ringsselskaber med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, bort
set fra lande som Fællesskabet har indgået aftale med, samt (3) filialer afuden
landske pengeinstitutter, der har tilsluttet sig den danske garantifond efter 
reglerne i i 4 i lov om en garantifond for indskydere og investorer. 

4.2 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen, som fastslår, om be
tingelsen i i 4.1 er opfyldt. Medlemskabet træder i kraft, når det godkendes af 
repræsentantskabet. 

4.3 Et medlem kan opsige sit medlemskab. For at sikre foreningens stabilitet skal 
udmeldelse ske med fem års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. 
Meddelelse om udmeldelse indgives til foreningen. Ved opsigelsesperiodens 
ophør frigøres medlemmet for sine forpligtelser over for foreningen. 
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4.4 Opfylder et medlem ikke længere betingelserne i§ 4.1, betragtes det som ud
trådt fra det tidspunkt, hvor betingelserne ikke længere var opfyldt. Medlem
met frigøres pr. samme tidspunkt for sine forpligtelser over for foreningen. 

§ 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling 

5.1 Bestyrelsen kan godkende, at en virksomhed inden for den finansielle sektor, 
som har en berettiget interesse i sammen med foreningens medlemmer at 
deltage i en afvikling af en konkret nødlidende virksomhed eller tiltag i medfør 
af§ 15, med de nødvendige tilpasninger skal kunne tilføre midler til foreningen 
på samme måde som foreningens medlemmer. Den deltagende virksomhed 
vil i relation til den konkrete tilførsel af midler have samme rettigheder og for
pligtelser over for foreningen med de ændringer og tilpasninger, der følger af 
forholdets natur. 

§ 6 Repræsentantskab 

6.1 Foreningens øverste myndighed udgøres af repræsentantskabet. Alle spørgs
mål vedrørende foreningens deltagelse i en eventuel afvikling af en nødlidende 
bank, sparekasse eller andelskasse, størrelsen af foreningens bidrag til en af
vikling og vilkårene herfor samt anmodning om indfrielse afindeståelser stillet 
af foreningens medlemmer og hertil knyttede spørgsmål afgøres dog endeligt 
af foreningens bestyrelse, jf. dog§ 15.1. 

6.2 Repræsentantskabet består af samtlige til enhver tid værende medlemmer af 
Finansrådets bestyrelse. Såfremt et medlem af Finansrådets bestyrelse repræ
senterer en eller flere virksomheder, der ikke er omfattet af Garantifonden for 
Indskydere og Investorer eller ikke er medlem af foreningen, har den pågæl
dende dog ikke sæde i foreningens repræsentantskab. 

6.3 Den til enhver tid værende formand for Finansrådets bestyrelse er tillige for
mand for repræsentantskabet, ligesom den til enhver tid værende næstfor
mand for Finansrådets bestyrelse er næstformand for repræsentantskabet. 
Dette gælder dog ikke, såfremt formanden for Finansrådets bestyrelse repræ
senterer en eller flere virksomheder, der ikke er omfattet af Garantifonden for 
Indskydere og Investorer eller ikke er medlem af foreningen, jf.§ 6.2, 2. pkt. 
I denne situation udpeges den til enhver tid værende næstformand for Finans
rådets bestyrelse som formand for repræsentantskabet. Repræsenterer næst
formanden for Finansrådets bestyrelse en eller flere virksomheder, der ikke er 
omfattet af Garantifonden for Indskydere og Investorer eller ikke er medlem 
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af foreningen, udpeges næstformanden for repræsentantskabet af repræsen
tantskabet. Hvis både formand og næstformand for Finansrådets bestyrelse 
repræsenterer en eller flere virksomheder, der ikke er omfattet af Garantifon
den for Indskydere og Investorer eller ikke er medlem af foreningen, udpeges 
både formand og næstformand for repræsentantskabet af repræsentantskabet. 

6.4 De til enhver tid værende personlige suppleanter for medlemmerne i Finans
rådets bestyrelse er tillige personlige suppleanter for de samme medlemmer 
af repræsentantskabet. Dog kan en eventuel suppleant, som måtte repræsen
tere virksomheder, der ikke er omfattet af Garantifonden for Indskydere og In
vestorer eller ikke er medlem af foreningen, ikke være suppleant i foreningens 
repræsentantskab, og repræsentantskabet udpeger i denne situation en alter
nativ suppleant. 

6.5 Repræsentantskabet mødes en gang årligt samt så ofte, som formanden finder 
det påkrævet. 

6.6 Når intet andet fremgår af disse vedtægter, træffer repræsentantskabet sine 
beslutninger ved simpelt flertal. 

6.7 Repræsentantskabet fastlægger selv sin forretningsorden. Over repræsentant
skabets møder føres en protokol, som underskrives af repræsentantskabets 
medlemmer. 

6.8 Medlemmerne af repræsentantskabet modtager ikke vederlag for deres ar
bejde. 

§ 7 Bestyrelse 

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse. 

7.2 Bestyrelsen består af fire medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets 
medlemmer: 
> den til enhver tid værende formand for repræsentantskabet jf. § 6.3 

(formand), 
> den til enhver tid værende næstformand for repræsentantskabet jf. § 6.3 

(næstformand) samt 
> to medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. 
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7.3 De til enhver tid værende personlige suppleanter for formand og næstfor
mand, er tillige personlige suppleanter for de samme medlemmer af forenin
gens bestyrelse jf. § 6.4. Personlige suppleanter for de øvrige to medlemmer af 
bestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer. 

7.4 Når intet andet fremgår af disse vedtægter, træffes beslutninger af bestyrelsen 
ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er intet medlems stemme udslags
givende. 

7.5 Bestyrelsen mødes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det 
fornødent. 

7.6 Over bestyrelsesmøderne føres protokol, som underskrives af bestyrelsens 
medlemmer. Fører bestyrelsen forhandlinger i forbindelse med eventuel delta
gelse i afvikling af en nødlidende bank, sparekasse eller andelskasse, skal der 
føres protokol over disse forhandlinger. 

7.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig, eventuelt med inddra
gelse af suppleanter. Har formand eller næstformand forfald, er bestyrelsen 
dog beslutningsdygtig, forudsat de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager 
i behandlingen. 

7.8 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

7.9 Bestyrelsens medlemmer modtager intet vederlag for arbejdet i bestyrelsen. 

§ 8 Generalforsamling 

8.1 Medlemmerne indkaldes til årlig generalforsamling, der afholdes i marts eller 
april måned efter repræsentantskabets bestemmelse. Generalforsamlingen 
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlem
merne, hvor den af repræsentantskabet godkendte årsrapport vedlægges. 

8.2 Generalforsamlingen, der ledes af en dirigent udpeget af repræsentantskabet, 
afvikles med følgende dagsorden: 
> Bestyrelsens beretning 
> Forelæggelse af årsrapport 
> Forslag fra medlemmer, repræsentantskab eller bestyrelse 
> Eventuelt 

8 



VEDTÆGTER 

8.3 Hvert medlems stemmetal opgøres på grundlag af den til enhver tid gældende 
metode til opgørelse af stemmetal i Finansrådets vedtægter. Beslutninger træf
fes ved simpelt flertal. Et medlem kan stemme på generalforsamlingen ved en 
til bestyrelsen eller et andet medlem afgivet skriftlig fuldmagt. Forslag fra med
lemmerne, der ønskes behandlet på årets generalforsamling, skal fremsendes 
til foreningen senest 1. februar. 

§ 9 Sekretariat og daglig leder 

9.1 Finansrådet stiller vederlagsfrit sekretariat til rådighed for foreningen. Finans
rådet afholder ligeledes foreningens løbende driftsudgifter. Finansrådets direk
tør er daglig leder af foreningen. 

§ 10 Medlemmernes tilførsel af midler til foreningen 

10.1 Foreningen skal ikke oparbejde en formue, og medlemmerne skal ikke betale 
kontingent. 

10.2 Foreningens medlemmer har pligt til at tilføre midler til foreningen, hvis 
foreningens bestyrelse har truffet beslutning om at yde økonomisk bidrag til 
afvikling af en nødlidende bank, sparekasse eller andelskasse, hvis repræsen
tantskabet har truffet beslutning om iværksættelse af tiltag efter$ 15.1, eller 
hvis Finansrådets bestyrelse har besluttet, at omkostninger i forbindelse med 
undersøgelsesarbejde skal afholdes af foreningen, jf. $ 10.3, 2. pkt. Til sikring 
af forpligtelsen til at tilføre midler til foreningen skal ethvert medlem i forbin
delse med indtræden i foreningen tilvejebringe en skriftlig indeståelse over for 
foreningen. Foreningens bestyrelse kan stille krav om hel eller delvis indfrielse 
afindeståelserne. Hvis indeståelserne skal anvendes til dækning afudgifter, 
der afholdes i medfør afii 10.3, eller 15.1, er det repræsentantskabet, der kan 
stille krav om indfrielse afindeståelserne. En indeståelse skal indfries inden 
otte dage efter modtagelse af påkrav fra foreningen. 

10.3 Midler modtaget fra medlemmer kan af foreningen kun anvendes til de 
i$ 10.2 angivne formål. Har foreningen i forbindelse med mulig afvikling af en 
nødlidende virksomhed eller iværksættelse af tiltag i medfør af§ 15.1 iværksat 
et undersøgelsesarbejde, og gennemføres sådanne aktiviteter ikke, skal for
eningen på anmodning refundere omkostninger til dette undersøgelsesarbejde 
afholdt af Finansrådet. 
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10.4 Et medlem, som har opsagt sit medlemskab af foreningen, er indtil opsigelses
periodens udløb forpligtet til at opretholde sin indeståelse og efter påkrav ind
fri indeståelsen helt eller delvist, hvis medlemmet efter§ 10.2 har pligt til at til
føre foreningen midler. 

10.5 Det samlede pålydende af medlemmernes indeståelser over for foreningen er 
ved foreningens stiftelse fastsat til 750 mio. kr. Beslutning om ændring af det 
samlede pålydende af medlemmernes indeståelser til et beløb, der er højere 
eller lavere end 750 mio. kr., træffes af repræsentantskabet ved enstemmighed. 

10.6 Fordelingen af det samlede pålydende af medlemmernes indeståelser blandt 
medlemmerne fastsættes på grundlag af de forholdstal, som Garantifonden 
for Indskydere og Investorer har anvendt ved seneste fordeling af garantibi
drag i henhold til retsgrundlaget for Garantifonden for Indskydere og Investo
rer. Ved anvendelsen af Garantifondens forholdstal på fordelingen af forenin
gens samlede indeståelser bortses fra de banker, sparekasser eller andelskas
ser, der ikke måtte være medlem af foreningen på tidspunktet for fordelingen. 
Foreningen er forpligtet til at behandle de forholdstal, den modtager fra Garan
tifonden for Indskydere og Investorer fortroligt. Såfremt der for et medlem af 
foreningen ikke foreligger forholdstal fra seneste bidragsfordeling foretaget af 
Garantifonden for Indskydere og Investorer, træffer repræsentantskabet beslut
ning om, hvorledes dette medlem indgår i fordelingen. 

10.7 Hvert år pr. 1. oktober opgøres den indbyrdes fordeling af det samlede påly
dende af medlemmernes indeståelser. Denne fordeling har virkning fra det 
kommende kalenderår, og indeståelserne kan kræves indfriet fra 1. januar, jf. 
§ 10.2. Fordelingen sker på basis af de af Garantifonden for Indskydere og 
Investorer meddelte forholdstal. Foreningen orienterer i oktober måned hvert 
medlem om medlemmets andel af de samlede indeståelser for det kommende 
kalenderår. 

10.8 Medlemmernes indeståelser over for foreningen nedskrives som følge af med
lemmernes indbetalinger til foreningen i forbindelse med foreningens delta
gelse i afvikling af en nødlidende virksomhed, iværksættelse af tiltag i medfør 
af§ 15.1, eller afholdelse af omkostninger. De samlede indeståelser vil i resten 
af det kalenderår, hvor indbetalingen (og dermed nedskrivningen) er foretaget, 
udgøre det nedskrevne beløb, jf. dog§ 10.9. Er der i et kalenderår foretaget en 
eller flere nedskrivninger, retableres de samlede indeståelser automatisk med 
virkning fra førstkommende 1. januar, således at indeståelserne fra dette tids
punkt udgør det pålydende beløb, som de samlede indeståelser havde forud 
for nedskrivningen (nedskrivningerne), jf.§ 10.5. 
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10.9 Medlemmerne kan i løbet af et kalenderår højst tilpligtes at indbetale et samlet 
beløb til foreningen stort kr. 750 mio. kr. Dog kan repræsentantskabet ved en
stemmighed beslutte, at der i et givet kalenderår skal stilles yderligere inde
ståelser på op til 750 mio. kr., ligesom repræsentantskabet ved enstemmighed 
kan bemyndige bestyrelsen til at kræve disse supplerende indeståelser indbe
talt, jf.§ 10.2. De samlede indbetalinger fra medlemmerne i et givet kalenderår 
kan således maksimalt udgøre 1.500 mio. kr. Ved opgørelsen af dette maksi
mumbeløb medregnes ikke beløb, som medlemmerne har indbetalt i 2011 til 
foreningens indfrielse af statens krav i henhold til aftale af 5. oktober 2008 

mellem regeringen og foreningen om sikring af finansiel stabilitet. Såfremt re
præsentantskabet i medfør af§ 10.5 har forhøjet de samlede indeståelser til et 
beløb, der er højere end 750 mio. kr., forhøjes maksimumbeløbet på 750 mio. 
kr. i henhold til denne§ 10.9 tilsvarende. Ved fordelingen af sådanne supple
rende indeståelser på foreningens medlemmer anvendes de forholdstal, som 
Garantifonden for Indskydere og Investorer har anvendt ved den i forhold til 
opkrævningen af de supplerende indeståelser seneste fordeling af garantibi
drag. Er disse supplerende indeståelser helt eller delvist i behold ved årets 
udgang, indgår de i retableringen af foreningens samlede indeståelser med 
virkning fra 1. januar i det efterfølgende kalenderår, jf.§ 10.8, sidste pkt. 

10.10 Foreningens repræsentantskab og bestyrelse er i forbindelse med fastsættelse 
henholdsvis opkrævning af indeståelser berettiget til - som supplement til 
disse vedtægtsbestemmelser - at anvende bestemmelserne om opgørelse af 
bidrag i lov og bekendtgørelse om Garantifonden for Indskydere og Investorer 
analogt med de tillempninger, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæs
sige. 

10.11 Foreningens repræsentantskab og bestyrelse er berettiget til at foretage min
dre afvigelser fra vedtægternes regler for fastsættelse henholdsvis opkrævning 
af indeståelser. 

10.12 Ud over hvad der følger af denne§ 10, påhviler der ikke medlemmerne nogen 
hæftelse for foreningens forpligtelser. 

§ 11 Tegningsret 

11.1 Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening, eller formand eller 
næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. 
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§ 12 Tilførsel af midler ved afvikling af en nødlidende 
virksomhed 

12.1 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang foreningen 
skal medvirke til en afvikling af en nødlidende bank, sparekasse eller andels
kasse, jf. dog § 15.1. 

12.2 Bestyrelsen kan beslutte at tilføre et beløb eller stille garanti i forbindelse med 
en bank, sparekasse eller andelskasses overtagelse af aktiver og passiver fra en 
nødlidende virksomhed, forudsat: 
> at Finanstilsynet inden for et kort tidsrum forventes at fastsætte en frist for 

den nødlidende virksomhed til opfyldelse af kapitalkrav, 
> at den nødlidende virksomhed afvikles, 
> at alene den nødlidende virksomheds ikke-efterstillede kreditorer opnår 

dækning for deres krav, og 
> at de tilførte midler ikke overstiger det tab, som Garantifonden for Indsky

dere og Investorer skønnes at ville lide, hvis den nødlidende bank, spare
kasse eller andelskasse tages under konkursbehandling. 

12.3 Selv om betingelserne i§ 12.2 er opfyldt, kan bestyrelsen beslutte ikke at tilføre 
midler til en nødlidende bank, sparekasse eller andelskasse, hvis vægtige 
grunde taler imod. 

12.4 Foreningen kan tilføre midler og stille garanti, uanset at der forudgående er 
stillet likviditetsgaranti fra andre. 

12.5 Ud over de i§ 12.1-12.4 nævnte tiltag kan bestyrelsen beslutte at stille garanti 
i forbindelse med en afvikling, hvor en del af den nødlidende virksomheds 
aktiviteter overdrages til en anden virksomhed, mens en anden del af virksom
heden tages under afvikling gennem Finansiel Stabilitet A/S. Afviklingen skal 
sikre, at ikke-efterstillede kreditorer i den finansielle virksomhed ikke lider tab, 
idet Garantifonden for Indskydere og Investorer yder en medgift til Finansiel 
Stabilitet A/S, mens Finansiel Stabilitet A/S accepterer et tab svarende til sel
skabets anslåede tab ved en afvikling efter reglerne i Bankpakke 111. Forenin
gens garanti skal afdække det tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide, hvis 
selskabets tab overstiger det anslåede tab ved en afvikling efter Bankpakke Ill. 
Garantien kan ikke overstige det samlede pålydende af medlemmernes inde
ståelser over for foreningen, jf.§ 10, § 3.4 finder ikke anvendelse på denne 
garantistillelse. 

12 



VEDTÆGTER 

§ 13 Fortrolighed 

13.1 Medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen, foreningens sekretariat 
og foreningens revisorer må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige 
oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. 

§ 14 Vedtægtsændringer 

14.1 Vedtægtsændringer skal vedtages af repræsentantskabet med enstemmighed. 

§ 15 Fravigelse af vedtægterne 

15.1 Repræsentantskabet kan i konkrete tilfælde og ved enstemmighed beslutte at 
fravige vedtægternes bestemmelser, herunder betingelserne for foreningens 
deltagelse i en afvikling, forudsat sådan fravigelse anses for væsentlig af 
hensyn til sikring af indskydernes midler og tilliden til den finansielle sektor. 
Foreningen kan kun træffe sådan beslutning, hvis den virksomhed, der afvik
les, er medlem af foreningen, og er omfattet af Garantifonden for Indskydere 
og Investorer. Bestemmelserne i§ 10.9 kan dog ikke fraviges. 

§ 16 Regnskabsår og årsrapport 

16.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftel
sen til den 31. december 2007. 

16.2 Foreningen udarbejder årsrapport i overensstemmelse med god regnskabs
skik. 

16.3 Årsrapporten godkendes af repræsentantskabet. 
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VEDTÆGTER 

§ 17 Revision 

17.1 Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet udpeget statsautoriseret 
revisor. 

17.2 Foreningens revisor kan når som helst forlange indsyn i foreningens regn
skabsbilag og andet materiale af relevans for revisionen. 

17.3 Foreningens revisor skal i en protokol henvendt til foreningens bestyrelse og 
repræsentantskab meddele eventuelle bemærkninger, som revisor måtte have 
til årsrapporten eller foreningens drift i øvrigt. 

§ 18 Opløsning af foreningen 

18.1 Hvis antallet af foreningens medlemmer udgør mindre end 95 pct. af antallet 
af medlemmer af Finansrådet, eller hvis den samlede lovpligtige minimumska
pital for foreningens medlemmer i henhold til seneste offentliggjorte årsrap
port udgør mindre end 95 pct. af den samlede lovpligtige minimumskapital for 
Finansrådets medlemmer i henhold til seneste offentliggjorte årsrapport, skal 
repræsentantskabet foranledige foreningen opløst, medmindre repræsentant
skabet enstemmigt beslutter at opretholde foreningen og nedsætte den 
nævnte procentuelle tærskel. Når der i denne bestemmelse henvises til Fi
nansrådets medlemmer, omfatter det banker, sparekasser og andelskasser, 
idet der dog bortses fra de af Finansrådets medlemmer, der ikke er omfattet af 
Garantifonden for Indskydere og Investorer. Ved opgørelse af medlemmer og 
kapital i henhold til denne bestemmelse anses en bank, sparekasse eller an
delskasse, der har indgivet begæring om udmeldelse til foreningen, som med
lem indtil udløbet af opsigelsesperioden for det pågældende medlem, jf.§ 4. 

18.2 Repræsentantskabet kan til enhver tid ved enstemmighed beslutte, at forenin
gen skal opløses. 

18.3 Ved opløsning af foreningen frigøres medlemmerne for deres forpligtelser over 
for foreningen. 

§ 19 Stiftelse 

19.1 Foreningen blev stiftet den 13. juni 2007 



VEDTÆGTER 

§ 20 Ikrafttrædelse 

20.1 Nærværende vedtægter træder i kraft 5. september 2011. 

20.2 Bestyrelsen kan dog udsætte datoen for vedtægternes ikrafttrædelse, såfremt 
det ikke er endeligt afklaret, i hvilket omfang staten vil rejse krav over for for
eningen i henhold til foreningens garantistillelse, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 
2008 om finansiel stabilitet. 

*** 

Således vedtaget af repræsentantskabet i København den 13. juni 2007. 

Senere ændringer vedtaget af repræsentantskabet i København den 10. juli 2008, 

den 24. august 2008, den 8. september 2008, den 5. oktober 2008, den 3. november 
2008, den 19. februar 2009, den 1. november 2010, den 6. december 2010, den 
30. december 2010, den 28. februar 2011 og den 5. september 2011. 
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