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REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I FINANSIEL STABILITET 2018 

 

Den 19. april 2018 kl. 14.00 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Finansiel Stabilitet (CVR-nr. 30 51 51 45) hos 

Finansiel Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K. 

 

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervsministeren ved administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen. 

 

Fra Finansiel Stabilitet deltog bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen, direktør Henrik Bjerre-Nielsen, vicedirektør Jens 

Verner Andersen, advokat Maria Hultengren Larsson og jurist Julie Bundgård Rasmussen. 

 

Fra Rigsrevisionen deltog kontorchef Marie Lindeløv. 

 

Fra Deloitte deltog statsautoriseret revisor Henrik Wellejus og statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen. 

 

Fra Erhvervsministeriet deltog endvidere fuldmægtig Pernille Hvolgaard. 

 

Endelig deltog advokat Kim Rasmussen fra Kromann Reumert. 

 

Virksomhedsmødet var åbent for pressen, men der deltog ingen fra pressen. 

 

 

 

Der var fastsat følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om Finansiel Stabilitets virksomhed i det forløbne år 

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand 

7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar 

8. Valg af statsautoriseret revisor 

9. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

10. Lønpolitik 

11. Eventuelt 
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Ad 1 - Valg af dirigent 

 

Til dirigent valgtes advokat Kim Rasmussen. 

 

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overens-

stemmelse med vedtægterne, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2 - Bestyrelsens beretning om Finansiel Stabilitets virksomhed i det forløbne år 

 

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, der aflagde beretning i henhold til årsrapporten. Han oplyste, at Finansiel 

Stabilitets opgaver i 2017 har fordelt sig på følgende hovedområder: 

 

1. Fortsat etablering af afviklingsberedskab, herunder afviklingsplaner, opbygning af Afviklingsformuen m.m. 

2. Håndtering af aktiviteter under Indskyder- og Investorgarantiordningen 

3. Afvikling af tilbageværende aktiviteter overtaget fra pengeinstitutter under Bankpakke I-V 

 

Ad 1: 

I 2017 er der udarbejdet afviklingsplaner for alle danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og de fondsmægler-

selskaber, som er omfattet af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Afviklingspla-

nerne skal bidrage til at sikre, at et institut kan afvikles eller restruktureres uden ekstraordinær offentlig støtte og 

med en så vidt muligt begrænset påvirkning af den finansielle stabilitet. 

 

Arbejdet er del af en fælles europæisk bestræbelse på at sikre troværdighed omkring den offentlige håndtering af 

nødlidende institutter, således at det fulde ansvar for institutternes drift og kapitalforhold bæres af institutternes 

ejere. Som en central del af afviklingsplanerne fastlægges en foretrukken afviklingsstrategi, der skal muliggøre vi-

dereførelsen af et nødlidende instituts kritiske funktioner. Udarbejdelsen af afviklingsplanerne sker planmæssigt 

og vil frem mod 2020 blive videreudbygget. 

 

Herudover har Finansiel Stabilitet haft fokus på at teste institutternes afviklingsberedskab, herunder sikre, at Fi-

nansiel Stabilitet har hurtig adgang til alle relevante data, og gennem testen vurderes, hvorvidt institutterne har 

procedurer og adgang til data, som gør dem i stand til at levere data til Finansiel Stabilitet i en tidskritisk afvik-

lingssituation. Finansiel Stabilitet vil i samarbejde med Finanstilsynet fremover foretage test af afviklingsbered-

skabet. 

 

Opbygningen af Afviklingsformuen forløber planmæssigt. Med bidragsopkrævningen i 2017 på 748 mio. kr. var 

der ved udgangen af 2017 en formue på 1,8 mia. kr. Målniveauet var ved udgangen af 2017 7,1 mia. kr. 

 

Filialisering af henholdsvis Nordea Bank Danmark og Danske Bank Finland vil samlet betyde, at målniveauet i 

2018 forventes at falde til 6,1 mia. kr. Dog vil målniveauet med udgangspunkt i de nuværende opgjorte dækkede 

indskud stige til 6,5 mia. kr. i 2019.  

 

Ad 2: 

I 2017 har Finansiel Stabilitet videreført aktiviteter under Indskyder- og Investorgarantiordningen. Dette har pri-

mært indebåret, at der er foretaget den nødvendige indsamling af oplysninger hos institutter til brug for opgørelse 
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af målniveau under Garantiformuens 4 afdelinger: pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen, fondsmæglersel-

skabsafdelingen og restruktureringsafdelingen. Derudover har der været en løbende opfølgning vedr. fortolknin-

ger i relation til Indskyder- og Investorgarantiordningens dækningsomfang. 

 

Ved udgangen af 2017 havde Garantiformuen en samlet formue på i alt 13,2 mia. kr. Heraf udgjorde pengeinsti-

tutafdelingens formue 8,8 mia. kr. og restruktureringsafdelingens formue 4,4 mia. kr., hvoraf de 4,2 mia. kr. var 

indeståelser. De øvrige afdelinger havde mindre formuer. 

 

Pengeinstitutafdelingens formue udgjorde ultimo 2017 8,8 mia. kr. mod et opgjort målniveau på 5,7 mia. kr. Filiali-

sering af henholdsvis Nordea Bank Danmark og Danske Bank Finland vil samlet betyde, at målniveauet i 2018 

forventes at falde til 4,9 mia. kr. Som følge af den fastsatte model vil målniveauet dog alt andet lige øges i 2019 til 

5,2 mia. kr. 

 

Garanti- og Afviklingsformuen har hidtil været placeret på foliokonto i Nationalbanken. Som følge af det nuværen-

de renteniveau og ønsket om at sikre en hensigtsmæssig forvaltning har Finansiel Stabilitet udarbejdet en ny in-

vesteringsstrategi, som vil omfatte køb af korte realkreditobligationer, SDO’er samt statsobligationer. 

 

Finansiel Stabilitet udbød i december 2017 to mandater til porteføljeforvaltning på vegne af Garanti- og Afviklings-

formuen. Finansiel Stabilitet modtog fornuftige bud og indgik i marts aftale med Jyske Bank om porteføljeforvalt-

ning af begge mandater. 

 

Ad 3: 

Ved udgangen af 2017 udgjorde tilbageværende udlån og garantier netto 1,0 mia. kr. og beholdningen af finan-

sielle aktiver var på 266 mio. kr.  

 

Under udlån indgår Finansiel Stabilitets tilgodehavende hos Landbrugets Finansieringsinstitut, hvilket ultimo 2017 

udgjorde 146 mio. kr. Dette udlån har tidligere været klassificeret som tilgodehavende hos kreditinstitutter, men 

da selskabet ikke længere har licens som pengeinstitut, klassificeres dette nu som udlån. 

 

Under hensyntagen hertil er der afviklet engagementer og finansielle aktiver under Bankpakke I-V aktiviteterne for 

0,3 mia. kr. i 2017. 

 

De resterende engagementer består primært af tilgodehavender i konkursboer og øvrige ikke levedygtige enga-

gementer og garantier. I 2017 er disse reduceret med 0,3 mia. kr. Afviklingshastigheden for disse engagementer 

er i vidt omfang underlagt eksterne faktorer, så som forløbet af kuratorers behandling af konkursboer og inddrivel-

sesproces i forbindelse med inkasso. 

 

I tillæg til de bestående engagementer arbejder Finansiel Stabilitet desuden løbende på at inddrive tidligere af-

skrevne fordringer. I 2017 resulterede dette i, at der kunne indtægtsføres ca. 26 mio. kr. i genvundne tidligere af-

skrivninger. 

 

En væsentlig del af de resterende finansielle aktiver på 266 mio. kr. består af sektoraktier i Landbrugets Finansie-

ringsinstitut  og PRAS, samt garantbeviser og aktier i pengeinstitutter, erhvervet som led i betaling for Bankpakke 

I. Samlet set er beholdningen af finansielle aktiver i år nedbragt med 19 mio. kr. I denne reduktion indgår positive 

kursreguleringer på i alt 56 mio. kr. Finansiel Stabilitet har igangsat en proces for salg af aktierne i PRAS. 
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Finansiel Stabilitet er fortsat part i et betydeligt antal retssager, som er opstået i forbindelse med overtagelsen af 

nødlidende institutter, herunder 8 erstatningssager mod de tidligere ledelser m.fl. i 8 af de overtagne nødlidende 

pengeinstitutter.  

 

Retssagen mod den tidligere ledelse i Capinordic Bank er den første erstatningssag, som har været behandlet i 

retten. I oktober 2015 blev der afsagt dom i sagen. Ved dommen blev de 3 sagsøgte ledelsesmedlemmer dømt til 

at betale erstatning på i alt 90,5 mio. kr. Dommen er anket først af de sagsøgte og efterfølgende af Finansiel Sta-

bilitet. Ankesagen behandles i Højesteret i november 2018. 

 

I juni 2017 blev der afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken. De sagsøgte blev 

frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 77 mio. kr. Finansiel Stabilitet 

har anket en del af byrettens dom. Ankesagen vil blive behandlet i Østre Landsret i perioden januar til marts 2019. 

 

I sagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank afsagde Østre Landsret dom i november 2017. Ved 

dommen blev alle de sagsøgte frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 

72,5 mio. kr. Finansiel Stabilitet har anket dommen i forhold til den administrerende direktør og bestyrelsen. 

 

I september 2017 påbegyndtes hovedforhandlingen dels i sagen vedrørende ebh bank, dels i sagen vedrørende 

Eik Bank Danmark. Hovedforhandlingen i ebh-ansvarssagen forventes at kunne afsluttes ultimo 2018, mens ho-

vedforhandlingen i Eik Bank Danmark-sagen forventes at være tilendebragt primo 2019. Hovedforhandlingen i 

sagen vedrørende Eik Bank Færøerne blev påbegyndt i januar 2018 og forventes at være afsluttet medio 2019. 

 

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen bemærkede, at han på ministeriets vegne gerne vil sige tak for det 

gode løbende samarbejde, herunder Finansiel Stabilitets lovgivningsmæssige bidrag på det finansielle område og samar-

bejdet om det strategiske styringskoncept for Finansiel Stabilitet.  

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning af administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen. 

 

Ad 3 - Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

 

Dirigenten gav ordet til direktør Henrik Bjerre-Nielsen, der forelagde den reviderede årsrapport og redegjorde for centrale 

elementer herfra. 

 

Direktøren forklarede blandt andet, at Finansiel Stabilitet i 2017 fik et overskud på 669 mio. kr. Til sammenligning var resul-

tatet i 2016 på 1.142 mio. kr. 

 

Overskuddet i 2017 kan primært henføres til resultatet i Afviklingsafdelingen på 723 mio. kr. Heraf kommer 748 mio. kr. fra 

årets bidragsbetaling til formuens opbygning. 

 

Bankpakke I-V bidrog med en negativ resultateffekt på -69 mio. kr., og dette resultat afspejler bl.a. idømte sagsomkostninger 

vedrørende erstatningssagerne mod den tidligere ledelse i Amagerbanken og Roskilde Bank. 

 



 

 
 

 

SAGSNR. 1047137 KR/KR DOK. NR. 51756216-3 SIDE 5 
 

 

I forbindelse med den foreløbige godkendelse af Finansiel Stabilitets overtagelse af en række ejendomsrelaterede udlån fra 

FIH, og den efterfølgende sag om statsstøtte for EU-Domstolen har FIH deponeret et beløb inklusive renter på 351 mio. kr. 

hos Finansiel Stabilitet. 

 

Sagen verserer fortsat og på grund af usikkerhed om sagens udfald har beløbet på de 351 mio. kr. ikke haft indvirkning på 

resultatet for Finansiel Stabilitet. Det vurderes, om en del af det deponerede beløb vil kunne indtægtsføres i 2018, hvilket vil 

have resultateffekt for Bankpakke I-V segmentet. 

 

Indskyder- og Investorgarantiordningen bidrog med et positivt resultat på 15 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes filialiseringen af 

Danske Banks finske operation og resultatet af en bedre afvikling end forventet i FS Finans IV. 

 

 

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2017 på 23,6 mia. kr. Heraf udgjorde: Bankpakke I-V aktiviteterne 9,3 

mia. kr., Garantiformuen 13,2 mia. kr. og Afviklingsformuen 1,8 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,8 mia. 

kr. Balancen er samlet set steget med 350 mio. kr. i 2017. 

 

Egenkapitalen udgjorde samlet 22,4 mia. kr., hvoraf 13,2 mia. kr. kan henføres til Garantiformuen, 7,4 mia. kr. til Bankpakke 

I-V aktiviteterne og 1,8 mia. kr. til Afviklingsformuen. 

 

Det blev indstillet til virksomhedsmødet, at der udloddes 2.550 mio. kr. i udbytte til staten, svarende til Finansiel Stabilitets 

tilgodehavende vedrørende tabskaution fra staten angående Roskilde Bank. Udlodningen vedrører udelukkende egenkapita-

len i relation til Bankpakke I-V aktiviteterne. De øvrige formuer vil således ikke blive påvirket af den foreslåede udlodning. 

Udlodningen vil ikke have likviditetspåvirkning, da udlodningen modsvares af, at tilgodehavendet hos staten nedbringes 

tilsvarende. 

 

Forelæggelsen blev herefter taget til efterretning. 

 

Ad 4 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 

 

Dette punkt blev behandlet sammen med punkt 3. Bestyrelsen indstillede til virksomhedsmødet, at der for 2017 udloddes 

2.550 mio. kr. i udbytte til staten. 

 

Årsrapporten og indstillingen om anvendelse af overskud og udbyttebetaling blev godkendt af Erhvervsministeriet. 

 

 

Ad 5 - Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 

 

Erhvervsministeriet besluttede at meddele bestyrelsen og direktionen decharge for regnskabsåret 2017. 

 

 

Ad 6- Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand 

 

Erhvervsministeren ønskede at genvælge de nuværende bestyrelsesmedlemmer for en periode af 1 år med mulighed for 

genvalg: 
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Peter Engberg Jensen genudnævntes som formand 

Bent Naur genudnævntes som næstformand 

Nina Dietz Legind genudnævntes som menigt medlem 

Bente Overgaard genudnævntes som menigt medlem 

Bendt Tido Hannibal Wedell genudnævntes som menigt medlem 

Anne Louise Eberhard genudnævntes som menigt medlem 

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen genudnævntes som menigt medlem 

 

Dirigenten henviste til listen over hverv for medlemmerne af bestyrelsen på side 77 og 78 af den godkendte årsrapport. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

Ad 7 - Fastsættelse af bestyrelseshonorar 

 

Der var fremsat forslag om, at bestyrelsens vederlag blev fastsat til samme beløb som var gældende for 2017, hvilket er 

følgende beløb: 

 

Bestyrelsesformanden: kr. 300.000 årligt. 

Næstformanden: kr. 225.000 årligt. 

Øvrige medlemmer: kr. 150.000 årligt. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

Ad 8 - Valg af statsautoriseret revisor 

 

Der var stillet forslag om, at Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab blev genvalgt som virksomhedens statsautori-

serede revisor. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

Ad 9 - Behandling af eventuelt indkomne forslag 

 

Der forelå intet til behandling bortset fra punkt 10 i dagsordenen. 

 

 

Ad 10 - Lønpolitik 

 

Der var stillet forslag om præcisering af den gældende lønpolitik. 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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Ad 11 - Eventuelt 

 

 

Der forelå intet til behandling. 

 

 

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet. 

 

Som dirigent: 

 

 

   

Kim Rasmussen 

Advokat 


