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Til Pe11gei11stitutter cg filialer af udenlandske 
pengeinstitutter 

Medlemskab af Det Private Beredskab og deltagelse i 
statsgarantiordning 

Det blev 6. oktober 2008 offentliggjort, at staten har udstedt en 
2-årig garanti for de danske pengeinstitutter. Ordningen 
omfatter de pengeinstitutter, der senest 13. oktober 2008 er 
medlem af Det Private Beredskab. 

Mulighed for medlemskab af Det Private Beredskab 
Pengeinstitutter og danske filialer af udenlandske 
pengeinstitutter, der ikke allerede er medlem af Det Private 
Beredskab, tilbydes hermed medlemskab af Det Private 
Beredskab. 

Såfremt et pengeinstitut måtte ønske at blive medlem of Det 
Private Beredskab og dermed også blive omfattet af statens 
garantiordning, skal Det Private Beredskab senest 13. oktober 
2008 skriftligt modtage besked om dette. 

Sammen med tilmeldingen skal Det Private Beredskab bede om 
at få oplyst størrelsen af instituttets nødvendige basiskapital 
som opgjort ultimo 3. kvartal 2008. 

Det Private Beredskab har skønsmæssigt opgjort den saml ede 
nødvendige basiskapital for de aktiviteter, der er omfattet af 
garantien til at være 170 mia. kr. Med udgangspunkt i dette tal, 
bør det være muligt for det enkelte pengeinstitut selv at 
udregne et cirkatal for, hvor meget en deltagelse i ordningen vil 
koste instituttet. Det skal understreges, at der er tale om et 
skønnet tal. 

N~r Det Private Beredskab har modtaget størrelsen af den 
nødvendige basiskapital for alle de institutter, der ønsker at 
være omfattet af statsgarantiordningen, vil Det Private 
Beredskab foretage en præcis udregning af hvert enkelt instituts 
bidrag. Vi vil derefter meddele hvert enkelt institut, hvad 
instituttets bidrag er beregnet til. 

Meddelelsen skal sendes til: 
Det Private Beredskab Til Afvikling af Nødlidende Banker, 
Sparekasser og Andelskasser 
Finansr~dets Hus 
Amaliegade 7 
1256 København K 

S~fremt Sekretariatet ikke har modtaget et svar senest 13. 
oktober 2008 vil det af Sekretariatet blive opfattet s!ledes, at 
det p~gældende pengeinstitut ikke ønsker at blive medlem af 
Det Private Beredskab og dermed ikke ønsker at blive omfattet 
af statsgarantiordningen. 

Det skal understreges, at det ikke efter den 13. oktober 2008 vil 
være muligt at tilmelde sig statsgarantiordningen. 

Vedtægterne for Det Private Beredskab vedlægges. 

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af ordningens indhold 
samt principperne for medlemmernes betalinger til ordningen. 

Ordningens indhold 
Som følge af ordningen garanterer staten i en periode p~ to ~r 
for pengeinstitutternes indl~n og simple fordringer, men ikke 
efterstillede kapitalindskud, 

Aftalens væsentligste betingelser 
Aftalen finder anvendelse p~ alle pengeinstitutter i Danmark, 
der pr. 6. oktober 2008 har banklicens, og som pr. 13. oktober 
2008 er medlem af Det Private Beredskab, Danske 
pengeinstitutter, der har filialer i lande med en tilsvarende 
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ordning, kan vælge at lade indlån i disse filialer være omfattet af 
den danske ordning. 

Udenlandske pengeinstitutters filialer i Danmark kan opnå 
dækning for indskud i den danske filial i det omfang, 
indskuddene er af samme type som de indskud, der dækkes af 
den danske indskydergarantiordning. Det er dog en betingelse, 
at indskuddene i filialen ikke er dækket af en lignende 
statsgarantiordning i instituttets hjemland. 

Staten opretter et afviklingsselskab, der i tilfælde af, at et 
pengeinstitut ikke overholder lovens solvenskrav, og der ikke er 
mulighed for at finde en holdbar privat løsning, skal skyde 
kapital ind i et nyoprettet selskab, der overtager og afvikler 
pengeinstituttet på en kontrolleret måde, således at simple 
kreditorer ikke lider tab. 

Det Private Beredskab skal årligt i ordningens 2-årige løbetid 
betale en markedskonform garantiprovision på 7,5 mia. kroner 
til afviklingsselskabet - i alt 15 mia. kr. Betalingen af 
provisionen sker månedligt. 

Det Private Beredskab stiller endvidere tabskaution på 10 mia. 
kr. til dækning af eventuelle tab i afviklingsselskabet. 

I aftalen er der givet regeringen en adgang til at kræve 
garantiprovisionen forhøjet med op til 10 mia. kr. yderligere, 
hvis det skønnes, at tabene i afviklingsselskabet vil overstige de 
15 mia. kr., der betales i løbende garantiprovision plus de 10 
mia. kr., der er givet som tabskaution. 

Medlemmernes betalinger til ordningen 
Aftalen betyder følgende for medlemmerne af Det Private 
Beredskab: 

Det Private Beredskab vil til dækning af den løbende 
garantiprovision hver måned opkræve et beløb fra 
medlemmerne. Størrelsen af det enkelte pengeinstituts bidrag 
beregnes på baggrund af det enkelte pengeinstituts nødvendige 
basiskapital. 

Derudover vil Det Private Beredskab indhente indeståelser for i 
alt 10 mia. kr. til dækning af den tabsgaranti, som Det Private 
Beredskab stiller over for statens afviklingsselskab. 

Endelig kan garantiprovisionen ved udgangen af toårsperioden 
forhøjes med op til 10 mia. kr., hvis det skønnes nødvendigt for 
at dække de forventede tab i afviklingsselskabet. 

Provisionen kan på det enkelte instituts foranledning erlægges i 
aktier og garantbeviser udstedt af instituttet. 

Øvrige betingelser 
Staten har i øvrigt fastsat følgende betingelser for de 
pengeinstitutter, der deltager i statsgarantiordningen: 

• Krav om afgivelse af en § 246-erklæring, hvorved 
institutterne forpligter sig til at sælge instituttet til en 

anvist køber, når instituttet ikke overholder lovens 
solvenskrav. 

• Finanstilsynet kan afslå at tillade instituttet at overføre 

likviditet til andre virksomheder inden for samme 
koncern under henvisning til beskyttelse af ordningen. 

• Instituttet ikke kan træde ud af ordningen i 

ordningens løbetid. 
• Der må ikke i ordningens løbetid udbetales udbytte 

eller laves nye tilbagekøbsprogrammer. 

• Der må ikke i ordningens løbetid igangsættes nye 
aktieoptionsprogrammer, og eksisterende programmer 

må ikke forlænges eller fornys. 
• Beredskabet orienterer Finanstilsynet, hvis der hos 

medlemmer konstateres forhold, der peger på, at der 
spekuleres i ordningen. 

Med venlig hilsen 

Jørgen A. Horwitz 
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Direkte 3370 1001 
jah@finansraadet.dk 
Bo Dalsgaard 

Direkte 3370 1072 
bda@finansraadet.dk 

©Copyright 2004 Finansdldet 
Uri: http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omku ndeforhold/ 

Til Pengeinstitutter og filialer af udenlandske pengeinstitutter 

detp ri vateberedska b / Med le mska b +af +Det +Private +Beredskab /Ti I + Peng ei nstitu tterogfi I ia leraf ud en land skepeng ei nstitutter. h tm 

h tips:/ /web. archive.org/web/20081013191802/http:/ /www.finansraadet.dk/danish/m enu/omkundef orhold/detprivateberedskab/Med lemskab+af + Det+ Private+Beredska. . 3/3 


	Dk_Til_Pengeinstitutter_Page_1
	Dk_Til_Pengeinstitutter_Page_2
	Dk_Til_Pengeinstitutter_Page_3

