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Max Bank AIS under konkurs

Skifteretten I Nstved - SKS 888-778/2011

Jeg skal herved som kurator 1 ovennvnte konkursbo fremkomme med nrverende redegø
relse i rnedfor afkonkurslovens § 125, stk. 2, vedrørende boets forhold.

For sâ vidt angâr aktiver og passiver skal jeg indledningsvis henvise til den af mig tidligere
udfrdigede redegørelse i medfør af konkursiovens § 125, stk. 1, dateret den 24. oktober
2011.

INDLEDNING

Som anført I redegørelse I medfør af konkursiovens § 125, stk. 1, dateret den 24. oktober
2011 blev der den 9. oktober 2011 indgáet en betinget overdragelsesaftale, jf. bankpakke IV
mellem Max Bank A/S som s1ger og Finansiel Stabilitet A/S (CVR nr. 30 51 51 45) om
overdragelse af Max Bank A/S’ aktiver og samtlige ikke efterstillede passiver til et afFinan
siel Stabilitet A/S ejet datterseiskab, Max Bank af 201 1 A/S.

Aftalen var betinget af dels Finanstilsynets tilladelse, jf. FIL § 204, dels konkurrencemyn
dighedernes tiLladelse til overdragelsen, çj at det af Finansiel Stabilitet A/S ejede datter
seiskab, Max Bank af 2011 A/S kunne indgâ aftale med en køber vedrørende den grønne
del af Max BankA/S.

Overdragelsen skete med virkning pr. den 8. oktober 2011, kI. 00.01 under forudstning af
at ovennvnte betingelser buyer opfyldt.

Kammeradvokaten Telefon +4533 1520 10
Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 6115
DK-1 606 Kabenhavn V www.kammeradvokaten.dk
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Overdragelsen omfattede samtlige aktiver, som tilhørte Max Bank A/S pr. overtagelsesda
gen, og ved overdragelsen overfortes samtlige ikke efterstillede forpligtelser, herunder for
pligtelser i forhold til medarbejdere, forpligtelser i forhold til kontraktparter, forpligtelser i
forhold til indskydere og forpligtelser I forhold til lângivere my.

De omtalte betingelser blev opfyldt, bl.a. idet Max Bank af 2011 A/S og Sparekassen Sje1-
land den 9. oktober 2011 indgik aftale om overdragelse af den af Max Bank af 201 1 A/S fra
Max Bank A/S overtagne “grønne bank”.

I henhold til den til brug for overdragelsesaftalen fra Max Bank A/S til Max Bank af 2011
A/S opstillede balance overtog Max Bank af 2011 A/S aktiver for i alt kr. 7.212.000.000,00,
samtidig med man overtog ikke efterstillede kreditorkrav for et anslâet beløb pa kr.
8.160.000.000,00.

I overensstemmelse med rege1sttet i bankpakke IV indeholder overdragelsesaftalen mel
lem Max Bank A/S og Max Bank af 2011 A/S en “earn out” bestemmelse, der medfører, at
sâfremt afviklingen af Max Bank af 2011 A/S matte medføre et nettooverskud (efter tilba
gebetaling og forrentning af egenkapitalen, som Finansiel Stabilitet A/S har stillet til radig
hed) udbet&es dette til lndskydergarantifonden, Finansiel Stabilitet A/S, aktiomerer og den
ansvarlige kapital i banken efter sdvanIig konkursrkkefølge.

Under henvisning til ovenstáende og under hensyntagen til de af Max Bank A!S’ ledelse i
skifteretten og efterfølgende afgivne oplysninger kan der pa baggrund af den gennemførte
overdragelse fra Max Bank A/S til Max Bank af 2011 A/S opstilles følgende skønnede
oversigt over Max Bank A/S’s aktiver og passiver pr. konkursdagen.

AKTIVER

1. Tilgodehavende vedrørende overdra
gelsesaftale indgáet den 9. oktober
2011 med virkning fra den 8. oktober
2011, kl. 00.01
Overdragelsen omfattede samtlige
aktiver, som tilhørte Max Bank A/S
pr. overtagelsesdagen, herunder even
tualkrav af enhver art, sâ som men
ikke begrnset til eventuelle erstat
ningskrav, hvad enten de er udtrykke
hg aftalt i aftalen ehler ej. Overdragel
sen omfatter herudover bl.a. folgende
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aktiver, herunder aktiver fra overdra
gelsen omfattede bl.a. følgende akti
ver:

Kassebehoidning, anfordringstilgode
havende m.v., udlân og andre tilgode
havender med dertil hørende sikker
heder, vrdipapirer og andre finan
sielle instrumenter, kapitalandel i dat
terseiskaber og associerede virksom
heder, grunde og bygninger, driftsin
ventar og driftsmateriel, herunder bi
ler, goodwill og immaterielle rettighe
der, herunder navn og øvrige aktiver,
der ikke matte vre omfattet af oven
nvnte oplistning. Købesummen for
disse aktiver er i aftalen opgjort til kr.
7.212.000.000,00.

Købesummen er foreløbig berigtiget
ved at Max Bank af 2011 A/S overta
ger samtlige ikke efterstillede kredi
torkrav hidrørende fra Max Bank A/S,
hvilken samlede passivpost pr. overta
gelsesdagen er skønnet til at udgøre
kr. 8.160.000.000,00.

Differencen mellem vrdien af de
overtagne aktiver og passiver, bortset
fra bankens aktiekapital og efterstille
de kapital pr. udgangen af dagen før
overtagelsesdagen, kaldet difference
beløbet, udgør tilgodehavendet mel
lem Max Bank A/S under konkurs og
Max Bank af2OI 1 A/S. Sâfremt diffe
rencebeløbet er negativt, bestâr der et
krav modsvarende forskellen for Max
Bank af 2011 A/S overfor konkursbo
et, hvorimod konkursboet, sâfremt
differencebeløbet matte vre positivt,
har et tilgodehavende hos Max Bank
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af2Oll A/S..

Aktuelt kan det baseret pa de oven
nvnte tal konstateres, at differencen
imeliem de overtagne passiver og de
overtagne aktiver udgor knapt kr. I
mia. i Max Bank af 2011 A/Sr favør.
De overtagne g1dsposter, jf. ovenfor,
kr. 8.160.000.000,00 bestâr af foran
stiliede krav, jf. konkursiovens § 94
og § 95 samt 100% af de pr. overdra
gelsestidspunktet opgjorte ansiáede
ikke efterstillede kreditorer, jf. kon
kursiovens § 97.

Overdrageisesaftalen indeholder, jf.
bankpakke IV, bestemmelser om ud
frdige1se af refusionsopgøreise par- V

terne imeliem samt den ovenfor om-
V

talte earn out, hvorefter der, sâfremt
afviklingen af Max Bank af 2011 A/S
medfører et nettooverskud (efter tuba
gebetaling og forrentning af egenkapi- V

talen, som Finansiel Stabilitet A/S har V

stillet til rãdighed), udbetales dette
V V

nettooverskud til lndskydergaranti- V

fonden, Finansiel Stabilitet A/S, akti- V

onrerne og anden ansvarlig kapital
V

V

banken efter sdvan1ig konkursrkke- V

V

V

følge. Sâfremt nettooverskuddet matte V

V

V
V

overstige differencebeløbet i Max V
V

Bank af 2011 A/S’ favør, jf. ovenfor,
V

er der sáiedes mulighed for, at der i V

konkursrkkefø1gen vii kunne blive
tale om, at der til den efterstiliede
ansvariige kapital kan blive udbetalt
en dividende.

Henset til den aktuelie størrelse af
differencebeløbet er dette dog forbun
det med en høj grad af usikkerhed og
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PASSIVER

ma aktuelt anses for at vre usandsyn
ligt. Under hensyntagen hertil kan de
frie aktiver i konkursboet, pa trods af
at købesummen for aktiverne I hen-
hold til overdragelsesaftalen er forelø
bigt opgjort til kr. 7.212.000.000,00,
indtil videre opgøres til i alt

Frie aktiver I alt
kr. 0,00
kr. 0,00

Henset til størrelsen af differencebeløbet ma det for nerverende anses for forbundet med
stor usikkerhed, om der er udsigt til, at konkursboets kreditorer, det vii sige den i Max Bank
A/S efterladte efterstillede kapital, har udsigt til at opnâ nogen form for dividende. Det be
mrkes i denne forbindeise, at de efterstillede kapitalindskud i ârsrapport for 2010, aflagt
28. februar 2011, er opgjort til kr. 830.016.000,00.

Siden konkursdekretets afsigelse har kurator modtaget anmeldelser og et antal krav fra kre
ditorer i Max Bank A/S under konkurs. Der er aktuelt i alt modtaget anmeldelser fra 72
kreditorer.

lndtil videre kan de modtagne krav opgøres som følger:
Krav anmeldt efter konkurslovens § 82:
Krav anmeldt efter konkursiovens § 93:
Krav anmeldt efter konkursiovens § 96:
Krav anmeldt efter konkursiovens § 97:
Krav anmeldt efter konkurslovens § 98:

kr. 6.168.331,67
kr. 10.319.831,67
kr. 137,36
icr. 592.425,11
icr. 310.471.389,57
kr. 327.552.115,38

Krav, der anmeldt efter konkursiovens § 82, 93 og 97, ma antages at vre krav, der af Max
Bank af2Oll A/S skal dkkes, jf. den indgâede overdragelsesaftale, hvorfor den forelobige
registrering i konkursboet ma bero pa, at disse kreditorer i den første fase efter konkursde
kretets afsigelse har anmeldt sâvel overfor Max Bank af 2011 A/S, som overfor konkursbo

et. Disse kreditorer forventes at kunne “renses ud” i forbindeise med boets behandling, sale-

des at der alene vii vre kreditorkrav fra efterstillede kreditorer, jf. konkursiovens § 98

samt en skyld til Max Bank af 2011 A/S,jf. det aktuelt negative differencebeløb.
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BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN

Max Bank A/S indgik den 9. oktober 2011 en betinget overdragelsesaftale, jf. bankpakke IV

med Finansiel Stabilitet A/S (CVR-nr. 30 5151 45) om overdragelse af bankens aktiver og

samtlige ikke efterstillede passiver til et af Finansiel Stabilitet A/S ejet datterseiskab, Max

Bank af 2011 A/S.

Overdragelsen skete med virkning pr. den 8. oktober 2011, kI. 00.01 under forudstning af
at nedennvnte betingelser opfyldtes.

Aftalen var betinget af dels Finanstilsynets tilladelse, jf. FIL § 204, konkurrencemyn
dighedernes tilladelse til overdragelsen, dels at det af Finansiel Stabilitet ejede dattersel
skab, Max Bank af 201 1 A/S kunne indgá aftale med en kober til den grønne del afbanken.

Disse betingelser er efterfolgende opfyldt, bl.a. idet der den 9. oktober 2011 tillige blev
indget aftale mellem Max Bank af 2011 A/S og Sparekassen Sje1land om overdragelse af
den af Max Bank af 201 1 A/S fra Max Bank A/S overtagne “gronne bank”.

Forud herfor havde Max Bank A/S i en selskabsmeddelelse af 10. oktober 2011, kI.

00.03.57 oplyst, at Finanstilsynet havde stillet krav om yderligere nedskrivninger samt fast-
sat et oget solvenskrav for Max Bank A/S.

Finanstilsynet havde fastsat det nye solvenskrav til 18% efter nedskrivninger, hvilket med

forte, at banken meddelte Finanstilsynet, at banken, hvis den ikke inden for den afFinanstil

synet fastsatte frist, der udløb sondag, den 9. oktober 2011, kI. 18.00, kunne tilvejebringe
den fornødne kapital eller finde en anden losning pa bankens situation, yule lade sig afvikle

efter by om finansiel virksomhed. Finanstilsynets frist blev efterfolgende for1nget til

mandag, den 10. oktober 2011, kI. 6.59.

Da det ikke viste sig muligt for banken at tilvejebringe den nødvendige kapital til opfyldelse

af det forogede solvenskrav, indgik Max Bank A/S den 9. oktober 2011, jf. ovenfor, aftale

med Finansiel Stabilitet A/S om afvikling efter bankpakke IV, model II, hvorved samtlige

bankens aktiver og samtlige bankens passiver, bortset fra bankens aktiekapital og anden

efterstillet kapital, inklusive renter heraf blev overdraget til et nystiftet seiskab under Fl

nansiel Stabilitet A/S ved navn Max Bank af2Ol I A/S.

Den 10. oktober 2011, indleverede Max Bank A/S konkursbegring til Skifteretten i Nst

ved, der samme dag kl. 07.00 afsagde konkursdekret.
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Baggrunden for konkursen er i øvrigt beskrevet i selskabsmeddelelser udsendt af Max Bank
A/S hen over perioden 8. - 10. oktober 2011.

Uddrag af ârsrapporten for 2010 ved1gges (bilag 1).

OMSTODELIGE DISPOSITIONER

Undersogelserne vedrørende mulige omstodelige dispositioner er päbegyndt, og kurator er i
dialog med dels Finansiel Stabilitet, dels Max Bank af 201 1 A/S med henblik pa nrmere at
ti1rette1gge omfanget og karakteren afde pAgldende undersøgelser.

For nrvrende er arbejdet med at vurdere de mulige omstødelige dispositioner alene i sin
indledende fase, idet det dog indgâr i overvejelserne, at samtlige simple kreditorer er over
taget af Max Bank af2Oll A!S, og dermed har udsigt til at opnâ fuld dekning.

EVENTUELLE STRAFBARE FORROLD

Kurator har ikke pa nuvrende tidspunkt konstateret forhold, som efter kurators vurdering
aktuelt kan give anledning til at anmode om en po1itimssig efterforskning mod seiskabet
eller andre.

Bobehandlingen er dog pa nuvrende tidspunkt pa et sã indledende stadie, at det ikke kan
udelukkes, at der under det videre arbejde vii blive konstateret sâdanne forhold. Kurator
tager derfor forbehoid for at fremkomme med en eventuel indberetning i henhold til Icon
kurslovens § 110, stk. 4, sáfremt kurator under den videre bobehandling matte konstatere
forhold, som efter kurators vurdering giver grundlag herfor.

0VRIGE FORBOLD

Der er taget skridt til at indgâ de nødvendige aftaler med henholdsvis Finansiel Stabilitet
A/S og Max Bank af 2011 A/S om, at konkursboet gives tiistrkkelig indsigt I den økono
miske situation i Max Bank af 2011 A/S, sâ konkursboet kan vurdere sandsynligheden for,
at den i overdragelsesaftalen indeholdte earn out betaling matte blive aktuei samt at der i
øvrigt opnás den for kreditorerne i konkursboet fornødne sikkerhed for at afviklingen af

Max Bank af 2011 A/S, herunder dette seiskabs fyldestgorelse af overtagne kreditorkrav,
sker pa en for de efterladte kreditorer forsvarlig vis.
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KURATORS ARBEJDE MED SAGEN

Kurators arbejde med sagen har siden konkursens indtrden andraget Ca. 290 juristtimer,
hvortil kommer et større antal sekretrtimer. Arbejdet har primert omfattet følgende ho
vedkategorier:

1) Indledende undersøgelser vedrørende seiskabets forhold og deltagelse i moder med
Finansiel Stabilitet A/S og Max Bank af 2011 A/S i perioden efter konkursdekretets
afsigelse, herunder hândtering af en rkke problemstillinger, opstãet i umiddelbar
forbindelse med konkursens indtrden bade i forhold til finansielle parter, igangv
rende finansielle kontrakter og clearing samt andre kontraktforhold (ansláet til 80 ti
mer).

2) Nrmere gennemgang af den indgáede overdragelsesaftale mellem Max Bank A/S og
Finansiel Stabjjitet A/S samt Max Bank af 2011 A/S, herunder indledende drøftelser
vedrorende overdragelsens omfang samt afholdelse af møder og dialog med Max
Bank af 2011 A/S samt Finansiel Stabilitet A/S vedrorende koordinering af proces
sen, herunder behovet for af facilitere overdragelsesaftalen (anslâet til 40 timer).

3) Arbejde der relaterer sig iii gennemgang af diverse finansielle kontrakter, herunder
lâneaftaler med ansvarlige lângivere samt medvirken til overdragelse af et antal lo
bende kontraktforhold og andre gensidige bebyrdende aftaler. I denne forbindelse bar
der vret en lobende dialog med tidligere ansatte i Max Bank A/S, rádgiver antaget af
Max Bank af 2011 A/S, Finansiel Stabilitet A/S samt rádgiver antager af Finansiel
Stabilitet A/S (anslâet til 40 timer).

4) Tilvejebringelse af oplysninger om de pa konkurstidspunktet verserende retssager,
herunder droftelse med retter og modparter samt Max Bank af 2011 A/S vedrorende
disse sagers hândtering i perioden efter konkursen (anslâet til 30 timer).

5) Løbende hândtering af et antal henvendelser fra kreditorer dels med foresporgsler,
dels med anmeldelse afkrav i konkursboet (anslâet til 40 timer).

6) Indledende skridt til opstart af omstodelses- og andre undersogelser, herunder overve
jelser vedrorende omfanget og behovet for gennemforelse af omstødelsesundersogel
ser (anslâet til 10 timer).

7) Andre bobehandlingsmssige opgaver, herunder udfrdige1se af diverse redegørelser
til skifteretten, lobende korrespondance med en rkke kreditorer samt andre forhold
(anslãet 50 timer).
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Indtil videre afventer en aficlaring af det forventede udfald af boets behandling løbende

drofteiser med Max Bank af2Oll A/S og Finansiel Stabilitet A/S samt oplysninger omkring

det forventede resultat af afviklingen af Max Bank af 2011 A/S. Varigheden af og omfanget

afbobehandlingen er pa nrvrende svrt at forudsige prcist.

Nste redegorelse I medfør af konkursiovens § 125, stk. 3 vii vre at udsende til kredito

rerne den 9. august 2012.

Spørgsmâl til kurator kan rettes til advokat Boris Frederiksen pa tlf.nr. 25 10 05 46 eller e

mail advokat Rune Demo pa tlf.nr. 25 10 05 36 eller e-mail

eller advokatfuidmgtig Casper Solbeck pa tif.nr. 25 10 05 95

‘okaten.dk.

Advokat
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Bilag 1
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Resultatopgorelse og totalindkomstopgorelse
Koncern Bank

Note 2010 2009 2010 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

3 Renteindtgter 385.951 377.512 387.166 378.761

4 Renteudgifter 152.757 189.654 152.941 190.011

Netto renteindtgter 233.194 187.858 234.225 188.750

Udbytteafaktiermv. 683 1.547 683 1.547

• 5 Gebyrer og provisionsindtgter 81.774 78.158 81.790 78.158

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 12.893 9.081 12.893 9.081

Netto rente- og gebynndtegter 302.758 258.482 303.805 259374

• :;. 6 Kursreguleringer 1.240 20.397 1.960 20.397

Andre dnftsindtgter 42.035 16.896 19.368 1.371

7 Udgifter til personale og administration 242.293 197.496 214.566 172.614

8 Af- og nedskrivninger p immaterielle og materielle aktiver 14.530 17.399 13.283 14.008

Andre driftsudgifter 20.883 25.681 20.883 25.681

9 Nedskrivninger pa udlân ogtilgodehavender my. 106.651 110.906 106.651 110.906

- .10 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

: og associerede virksomheder efter skat 571 0 5.895 -5.230

Resuftat af aktivfteter under afvikhng -2.067 0 -2.067 0

Resultat fr skat -39.820 -55.707 -38.212 -47.297

iL Skat -11.560 -13.644 -9.952 40.151

Arets resuftat -28.260 -42.063 28.260 37.146

• —herafminoritetsinteresser 0 -5.133 0 0

Totalindkomstopgørelsen:

Resultatopgorelsen og totalindkomstopgorelsen er identiske

Arets resultat -28.260 -42.063

Totalindkomst -28.260 -42.063

Fordeling af ârets resultat
Max Banks aktionrer - -28.260 -36.930 -28.260 -37.146

• Minoritetsinteresser 0 -5.133 0 0

I alt -28.260 -42.063 -28.260 -37146

Arets resultat pr. aktie (kr.) (stykstorrelse 100 kr.) 29,2 -89,7

Arets resultat pr. aktie (kr.) (stykstorrelse 100 kr.) — udvandet 29,2 -89,7

36



Balance pr. 31. december
Koncern Bank

2010 2009 2010 2009
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender
hos centralbanker 324.355 476.621 324.355 476.621
TUgodehavender hos kreditinstitutter 08 centralbariker 967.470 176.384 967.470 176.384
Udln og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.303.714 4.434.856 6.317.263 4.454.083
Obligationertil dagsvrdi 1.211.507 1.325.596 1.211.507 1.325.596
Obligationertil amortiseret kostpris 228.233 230.187 228.233 230.187
Aktier my. 303.960 180.859 296.738 180.859
Kapitalandele i associeretvirksomhed 22.932 0 22.932 0
Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 0 0 51.788 5.674
Immaterielle aktiver 4.811 4.811 1.066 916
Grunde og bygninger I alt 70.147 10.929 29.787 3.978
lnvesteringsejendomme 30.316 0 0 0
Domicilejendomme 39.831 10.929 29.787 3.978

Ovrige materielle aktiver 42.322 34.659 39.473 31.444
Aktuelle skatteaktiver 46 0 98 0
Udskudte skatteaktiver 89.599 74.295 84.489 68.810
Aktiver I midlertidig besiddelse 37.345 6.281 37.345 6.281
Andre aktiver 174.257 97.041 164.332 83.430
Periodeafgrnsningsposter 458 0 458 0

Aktiver i alt 9.781.156 7.052.519 9.777.334 7.044.263

Passiver
Geld til kreditinstitutter og centralbanker 880.993 1.612.759 880.993 1.612.759
lndln og anden gld 4.279.437 3.899.478 4.282.620 3.899.503
Udstedte obligationer tIl amortiseret kostpris 3.028.894 500.000 3.028.894 500.000
Midlertidigt overtagne forphgtelser 3.548 0 3.548 0
Andre passiver 219.726 80.982 212.679 74.012

Periodeafgrnsningsposter 1.480 49 1.480 49

Gaeld I alt 8.414.077 6.093.268 8.410.213 6.086.323

Hensttelser til pensioner og lignende forpligtelser 11.387 13.410 11.387 13.410
Hensttelser til tab p garantier 1.066 20.802 1.066 20.802

Andre hensatteforpligtelser 52.260 0 52.260 0

Hensatte forpligtelser I alt 64.713 34.212 64.713 34.212

Efterstillede kapitalindskud 830.016 604.072 830.016 604.072

Efterstillede kapitalindskud I alt 830.016 604.072 830.016 604.072

Egenkapital
V

Aktiekapital 152.447 41.400 152.447 41.400

Overkursved emission 163.077 91.997 163.077 91.997
Andre reserver 0 0 3.019 2.714
Lovpligtige reserver 0 0 3.019 2.714

OverfOrt overskud 156.825 187.057 153.848 183.545

Egenkapital, dertilhOrer moderseiskabets aktionrer . 472.349 320.454 472.391 319.656

Minoritetsinteresser 0 513 0 0

Egenkapital i alt V 472.349 320.967 472.391 319.656

Passiver i alt 9.781.156 7.052.519 9.777.334 7.044.263



Egenkapitalopgorelse for 2010
Koncern

Aktiekapital Overskudved Ove,frt Minoritets- lalt
emission overskud interesser

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 Icr.

Egenkapital oi.oiioio 41.400 91.997 187.057 513 320.967

Resultat for perioden 0 0 -28.260 0 -28.260

Tilgangvedfusion 27.894 57.183 0 0 85.077

Tilgangved emission 83.153 20.788 0 0 103.941

Modregnede omkostninger
ved aktieemission 0 -6.891 0 0 -6.891

Straksafskrivning af goodwill kobt af minoriteter 0 0 -2.551 0 -2.551

Kobafegneaktier . 0 0 -39.444 0 -39.444

Salgafegneaktier 0 0 38.916 0 38.916

øvrige reguleringer 0 0 1.107 -513 594

Egenkapital 31.12.2010 152.447 163.077 156.825 0 472.349

Aktiekapitalen udgor 152,4 mio.kr. og bestár af 7.622.313 aktier med en plydendevrdi a 20 kr.
Banken har en beholdning af egne aktier pa 67.956 stk. (2009: 68.377 stk.), hvilket svarer til 0,9% af aktiekapitalen. Aktierne er
erhvervet som led i almindelig handel.

Banken har som folge aftilvaig af Barikpakke 2 udbyttebegrnsning. Banken ma tidligst udbetale udbytte 1. oktober 2010. og
kun I det omfang, udbyttet kan finansieres af bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet I
perioden efter 1. oktober 2010. V

Der har ikke vret nogen bevgelser pa aktiekapitalen de foregaende 4 âr.

Aktiekapital Overskudved OverfOrt Minoritets- lalt

• Egenkapita.opgorelse for 2009 emission overskud intereser

1.000 Icr. 1.000 Icr. 1.000 Icr. 1.000 kr. 1.000 Icr.

Egenkapital 01.01.2009 41.400 91.997 224.142 5.646 363.185

Resultat for perioden 0 0 -36.930 -5.133 -42.063

Kobafegneaktier 0 0 -21.732 0 -21.732

Salgafegneaktier 0 0 21.577 0 21.577

Egenkapital 31.12.2009 41,400 91.997 187.057 513 320.967
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