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REDEGØRELSE VEDR0RENDE DIVERSE SAGSANLIEG I
ANLEDNING AF V1ERDIANSTTELSEN AF AKTIVERNE I
AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB UNDER KONKURS

Der henvises til redegørelse I medfør afkonkurslovens § 125, stk. 1, dateret 15,. marts 2011
og redegørelse I rnedfør afkonkurslovens § 125, stk. 2, dateret 7. juni 2011.

1. VIERDIANSzETTELSESR4PPORT, JF. LOV OM FINANSIEL STABILITET
§16G,STK.8

Efter udsendelsen af redegørelsen I medfør af konkursiovens § 125, stk. 2 har de udmeidte
vurderingsrevisorer afleveret deres endelige vrdianstte1se, jf. by om finansiel stabilitet §
16 g, stk. 8. Vrdianstte1sesrapporten vedlgges som bilag 1 og er dateret 15. juni 2011,
men modtaget af parterne, herunder konkursboet, den 17. juni 2011.

Som det fremgâr af vrdianstteIsesrapporten faststtes vrdien af de ved overdragelses
aftale af 6. februar 2011 overdragne aktiver af vurderingsrevisorerne til kr. 22.834 mio.,
hvilket beløb sammenstter sig som nedenfor anfort:

Mb. kT.
Kassebeholdning og anfordringstiigodehavender hos centralbanker 321
Tilgodehavender hos kreditinstitutterog centraibanker 2.177
Udiân 13.433
Obligationer 5.948
Aktier my. 474
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12
Domicilejendomme 34
øvrige materielle aktiver 85
Aktuelle skatteaktiver 0
Udskudte skatteaktiver 0
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Aktiver i midlertidig besiddelse 25
Andre aktiver 322
Periodeafgrensningsposter 3
Aktiver i alt 22.834

Vrdien af de overdragne aktiver er sàledes forhøjet i forhold til den fore løbige vrdian
settelse fra kr. 20.153 mb. til kr. 22.834 mb. - eller med ca. kr. 2.700 mio., før visse mod
regn nger.

Resultatet af den nye vrdianstteIse og den reviderede opgørelse af passiverne er, at der er
ca. kr. 6.700 mio. yderligere til fordeling blandt de dividendeberettigede kreditorer.

Beløbet fremkommer primrt som en konsekvens affølgende;

1. Forøget vrdi afaktiver efter modregning m.v., i alt ca. kr. 2.400 mio.
2. Oplosning afrnellemregning, i alt kr. 3.400 mio.
3. Reducerede dividendeberettigede krav - reduktion ca. kr. 1.000 mio.

Afrapporten frerngâr bl.a.,

“I henhold til by om finansiel stabilitet ! 16, stk. 9, if stk. 3, og lovbemcerkningerne
hertil er den endelige overdragelsessum opg/ort til summen af de vcerdi, aktiverne
forventeligt kan aJhcndes Ui pr. overdragelsesdatoen ved en ojeblikkeiig overdragel
se mellem uajhcengige parter uden hensyn til goodwill og andre immaterielle vcerdier
og med fradrag qfomkostninger ved en ajhcendelse.

Aktiver realiseret i periodenfra 5. februar 2011 iii afgivelsen afvores vcerdianscettel
se ved salg af Gron ban/c er vcerdiansat til realisationsverdier eksklusiv vcerdi af
goodwill, 350 mio. kr., der i henhold til by omJinansiel stabilitet §‘ 16g, stk. 9, if st/c.
3 i/c/ce er indregnet.

Aktivernes vcerdi er, if lovbemcerkningerne til by omJmnansiel stabilitet §‘ 16g, stk. 3,
fastsal under henyn til at et eventuelt overskud ved afriklingen ejier forrentning af
den I AB2O]] indskudte kapital vii skulle tilbagebetales til AB som en efterfolgende
regulering afoverdragelsessummen...”

2. KORRIGERET DIVIDENDEBEREGNING

Der er efterfolgende foretaget en revideret dividendeberegning baseret pa den nu forelig
gende vrdiansttelse af aktiverne samt de inden for prokiamafristen i by om finansiel
stabilitet § 16 h anmebdte krav. Beregningen ved1gges som bilag 2.
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Beregningen bygger udover vrdianstteisesrapporten tillige pa en af Amagerbanken af
201 1 A/S og konkursboet med bistand af Grant Thornton, Statsautoriserede revisorer fore
tagen gennemgang af den konkursramte banks kendte forpligtigelser my. samt krav anrneidt
under prokiama i henhold til by om finansiel stabilitet § 16 h. Opgøreisen bygger pa an
meidte bruttokrav uden reduktion for bestridte krav.

Som det fremgàr forøges dividenden fra 58,8% til 84,4%. Opgørelsen forudstter dog, at
der ikke sker indbringelse for domstolene med pAstand orn, at resuitatet afvrdiansttelsen
nedsttes. VrdianstteIsen er imidiertid indbragt for domstolene af Garantifonden for
Indskydere og Investorer, hvorfor den endelige faststteise af dividenden vii afvente udfai
det afdenne sag,jf. nedenfor under punkt 6.

Pa trods af den verserende retssag er der sä vidt ses mulighed for at udbetale en yderligere
dividende, da sagsanigget er beløbsmssigt maksimeret. Baseret pa foreløbige beregnin
ger vii der aktuelt - pa trods af Garantifonden for lndskydere og Investorers sagsanlg kun
ne udbetaies yderligere Ca. 7,3 % i dividende, sáledes at dividenden minimum vii udgøre
totalt 66,1%.

Den forøgede dividende vii blive udbetalt til kreditorer, hvis krav er endeligt godkendt I takt
med, at godkendelsen sker, dog tidiigst ultimo august 2011.

Yderligere dividendeudbetaling herudover vii skulle afvente udfaldet afretssagen.

3. INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES VIERDIANSIETTEL
SESRAPPORT

Det frerngâr af by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 10

“Revisorernes vcerdiansette1se, jf stk. 9, kan indbringes for retten af det nadlidende
pengeinstitul Finansiel Stabilitet A/S el/er Garantfondenfor Inds/cydere og Investo
rer, senest 2 uger efter at vcerdianscettelsen er modtaget.”

Vrdianstteisesrapporten er modtaget fredag, den 17. juni 2011.

Af forarbejderne til bestemmebsen fremgAr, at de simple og efterstillede kreditorer, der er
tilbage i det nødiidende pengeinstitut, dvs. konkursboet, ikke har adgang tib at f vrdian
stteisen prøvet for dornstolene. Kreditorernes interesser varetages af kurator i det nødbi
dende og konkursramte pengeinstitut.
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I3aseret pa indholdet afvrdianstteisesrapporten er det for kuratoreme pa nuvrende tids
punkt - grundet den korte tidsfrist - vanskeligt at pâpege konkrete forhold, der kan føre til,
at en domstolsprøveise vii medføre en forhøjeise af købesummen i forhoid til den vrdian
setteise, der føiger af vurderingsrevisorernes vrdianstteIsesrapport (bilag 1) i medfor af
by orn finansiel stabilitet § 16 g, stk. 8 og 9.

Det kan dog konstateres, at vurderingsrevisorerne ved vrdianstte1sen har undladt at md
regne den i forbindelse med saig fra Amagerbanken af 2011 A/S af visse udiân og fihialer
my. tii BankNordik opnâede goodwill pa kr. 350 mio.

For sâ vidt angâr dette sporgsmãl, henvises der til det nedenfor I pkt. 5 anførte.

I øvrigt er det kuratorernes aktuelle opfattelse, at vurderingsrevisorernes vrdiansttelses
rapport efter beskrivebsen af principperne herfor I vrdianstteIsesrapporten ma antages at
vre sket i overensstemmelse med regeIsttet i by om finansiel stabilitet. Vrdiansttel
sen af en rkke afde overdragne aktiver, herunder navniig udiânene indeholder dog et be
tydeiigt skonseiement.

En forhøjelse af vrdianstteIsen I forbindelse med en domstolsindbringelse ma derfor
forudstte, at domstolen vii foretage et seIvstndigt skøn over vrdien af de overdragne
aktiver.

En stiilingtagen iii det afvurderingsmndene udøvede skøn og det derved opnâede resultat
ma efter kuratorernes opfattelse derfor som udgangspunkt nødvendiggøre atholdelse af et
syn og skøn under retssagen.

4. FORSKELLEN IMELLEM DE SENEST KENDTE REGNSKABSTAL, DEN
FOREL0BIGE VIERDIANSETTELSE OG DEN ENDELIGE VRDIAN
STTELSESRAPPORT

Til belysning af forskellene henvises til det nedenfor viste skema

Koionnerne beskriver fra venstre mod højre aktivtyperne, vrdien I henhold til debârsrap
port 1-3 kvartal 2010, den bogforte vrdi pr. den 5. februar 2011, kI. 00.01, vrdien i hen-
hold tib den foreiøbige vrdiansttelse foretaget I weekenden den 5-6. februar 2011 og en
debigt vrdien I henhold tib vrdiansttebsesrapporten.
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Aktiver t.kr. mb. kr. mio. kr. mio.kr
30/9-2010 5. februar 2011 5. februar 2011 17.juni 2011

Kassehcholdning og anfordringslilgodehavender hos
centralbanker 120.331 321 321 321
Tilgodehavendcr hos krcditinstituttcr og centralbanker 3.814.102 2.177 2.064 2.177
Udlãn til amortiseret kostpris 21.104.839 17.082 9.805 13.433
Udlln, repo/reverse 0 0 0 0
Obligationer til dagsvardi 6.346.233 5.973 5.073 5.948
Aktier mv. 746.901 530 474 474
Kapilalandele associcrede virksomheder 1.820 40 23 12
Grunde og hygninger, i alt
• Investeringsejendomme 50.39 I 0 0
• Domicilejendomme 38.270 38 30 34
Dvrige materielle aktiver 144.120 129 89 85
Aktuelle skatteaktiver 2.546 2 0 0
Udskudte skatteaktiver 350.901 354 0 0
Aktiveri rnidlertidighesiddelse 246.160 50 . 44 25
Andre aktiver 300.733 640 613 322
Periodeafgoensningsposter 22.179 3 3 3
Aktiver i alt 33.289.526 27.339 18.540 22.834

Dfferencen imellem vurderingsmndenes vrdianstte1se udgør i forhold til de bogførte
vrdier pr. 5. februar 2011, Ca. kr. 4.300 mb. og I forhold til de bogførte vrdier pr. 30.
september 2010, ca. kr. 10.500 mio.

Differencen 1 forhold til vrdianstte1sesrâdets foreløbige vrdianstteIse i weekenden den
5. — 6. februar 2011 udgør en øget vrdi afaktiverne før modregning pa ca. kr. 2.700 mio.,
idet den foreløbige vrdiansttelse før modregninger og mellemregninger udgjorde kr.
20.153 mb.

Nár terminologien “Grøn bank” og “Rød bank” anvendes nedenfor, menes der med “Gron
bank”, de udlân/engagementer der vurderes vrende salgbare, og med “Rod bank” de ud
Ián/engagementer der I hvert fald for nuvrende ikke vurderes som salgbare.

Den vsent1igste forskel pa vurderingsmndenes vrdianstte1se og vrdierne I henhold
iii Amagerbankens egne bogførte vrdier forud for overdragelsen foreligger pa “udlân til
amortiseret kostpris” der af vurderingsrevisorerne optages til t.kr. 13.433 mod t.kr. 17.082,
pr. den 5. februar 2011, kI. 00.01. Om vrdiansttelse af “Rød Bank” anfores I vrdianst
telsesrapporten følgende,

“Vi har opg/ort udlcn lii den vcerdi, derforvenieligt kan opnàs i markedet ved en oje
biikkelig overdragelse mellem uaJhcengige parter indenfor en periode pa op til 6 mi
neder. Vi har I forbindelse med vcerdianscettelsen taget hensyn til, om lànets effektive
renle er lavere en markedsrenten pa opgorelsestidspunktetfor lan med tilsvarende ri
siko. Udlànenes vcerdi er yderligere reduceret med et skonsmcessigtfastsat belob, der
modsvarer prcemie for usikkerheden pa defremtidige betalinger. En sadan prcemie er
blevet fastsat under hensyn til den serlige usikkerhed, der kan ràde pa grund af
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manglende information om lànenes og làntagernes situation. Denne prcemie er endvi
dere vurderet at vcerre hojere i denne situation end i en situation, hvor der er tale om
en going concern overdragelse.

Vi har ved vurdering of sikkerheder lager hojde, for at realisation vil skulle ske oje
blikkeligt. Sikkerheder er indregnet ill de vcerdier, som de vurderes at kunne realise
res til indenfor en periode pa op fit 6 mâneder ajluengigt qfaktivets likviditet.

Dermed har vi, if lovbemcerkningerne, taget hensyn til pengeinstituttets alvorlige
situation, herunder behovet for et ojeblikkeligt saig pa tidspunktet for den betingede
overdragelsesafiale.

Vi har, if ajialebrevet ‘ 3.3, gennemgâet alle udlan over 5 mio. kr. pa basis affore
liggende sagsfrernstilling i banken(’Rekapiiulation, Management Summary, BEC ud
skrfler in. m,)...”

5. FORHOLD VEDR0RENDE DEN IKKE INDREGNEDE GOODWILL VED
SALGET AF GRON BANK TIL P/F BANKNORIMK

Afvrdiansttelsesrapporten (bilag 1) fremgâr vedrørende goodwill, side 3, under konklu
sionen, blandt andet følgende:

“Aktiver realiseret i perioden fra den 5. februar 2011 til afgivelse af vores vterdian
stettelse ved saig af Gron ban/c er vcerdiansat til realisationsvcerdi eksklusiv vcerdi af
goodwill, 350 mio. icr., der i henhold ill by omfinansiel stabilitet § 16g, stk. 9, Jf stk.
3 ikke er indregnet.

Vcerdianscettelsen er gennemfort sâledes at:

Vi har taget hojde for viden fremkommet og begivenheder indtruffet og oplyst
til as efter overdragelsestidspunktet den 5. februar 20]]. Aktiver, som AB2O1] har
realiseret ejier overdragelsestidspunktet, ved saig af Gron bank, er vcerdiansat til
disses realisationswerdi fratrukket salgsomkostninger, eksklusiv goodwill pa 350
mio. kr”
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AfvrdianstteIsesrapporten pkt. 7 fremgâr under overskriften “3. Udlân”:

“Vcerdien qf zidiân sammenscetter sig qf udlân solgt til BankNordik (Gron bank) og
va?rdien af udlôn, der ikke overdrages lii BankNordik (Rod bank,) if SPA.

Va?rdiansatte1sesprincipperfor Gron bank
For udlân solgi iii BankNordik har vi taget udgangspunkt i realisationsvcerdi. Vcerdi
nedslag, 115 mio. kr., pa udlan solgi til BankNordik er indregnet som reduktion af
vcerdien cifde samlede udlcin.

I vcerdien af udlán er tillige fratrukket skonnede salgsomkostninger, 26 mio. icr., for
overdragelsenfra AB ill AB2O1 I sam! salget til BankNordik.

Der knytler sig fortsat en vis usikkerhed lii opgarelse af den endelige salgssum, der
forsi buyer opgjort endeligt ved closing, der forventes at were 1. august 2011, if
SPA’en 7.1.

Der er ved vores indregning af udlan taget hojde for usikkerhed ved den endelige
gennemforelse afclosing.

Aflalen med BankNordik er blandt andet betinget af Finanstilsyneis godkendelse.
Godkendelsen erpr. 15. juni 2011 endnu ikke modtaget.

Vurderingsrevisorerne har sáledes ikke indregnet den ved saig af Grøn bank til P/F
BankNordik realiserede goodwill. Omvendt har vurderingsrevisorerne nedskrevet vrdien
afde I Grøn bank overdragne udlàn med kr. 115 mio.

Af pressemeddelelse udsendt 1 8. maj 2011 af Finansiel Stabilitet (bilag 3) fremgâr blandt
andet:

“BankNordik betaler en goodwill pa DKK 350 mio., samtidig har Finansiel Stabilitet
ogAmagerbanken accepteret et vcerdinedslagpâ i alt DKK 115 mb. vedrorende kun
deengagementer med forhojet risiko. Den samlede nettogoodwill forbundet med de
solgie aktiviieter udgor scledes DKK 235 mio.”

Det er efter kuratorernes opfattelse usikkert, hvorvidt det er berettiget, nâr vurderingsreviso
rerne bar valgt pa den ene side at bortse fra den ved saig af Gron bank til P/F BankNordik
realiserede goodwill og pa den anden side reducerer vrdien afde overtagne udlân med kr.
115 mio.
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Sâ vidt ses fremgAr det hverken af by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 3 eller den med
vurderingsrevisorerne indgâede aftale, at der skal bortses fra goodwill, nâr denne rent fak
tisk realiseres i forbindelse med sagsøgtes saig af aktiver før det tidspunkt, hvor vurderings
rev isorerne afgiver deres rapport.

Afbov orn finansiel stabilitet § 16 g, stk. 3 fremgâr:

“Den forelobige overdragelsessum opgores til summen af den vcerdi, aktiverne for
veneiigt kan afhcendes tilpr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre
immaterielle vcerdier og medfradrag afomkostninger ved en a/hcendelse.”

Formâlet med be.stemmelsen i by om fmnansiel stabilitet § 16 g, stk. 3 er at sikre, at vurde
ringsrevisorerne ikke faststter vrdien af bankens aktiver sâ højt, at der opstâr et under
skud ved afviklingen afdet afFinansiel Stabilitet A/S stiftede datterseiskab som følge af, at
datterseiskabet overtager for stor en del af ikke efterstillede passiver.

Det er derimod tvivlsomt, om formâlet med bestemmelsen af § 16 g, stk. 3 har vret at af
skre vurderingsrevisorerne fra ved verdianstte1sen at medregne vrdien af en sádan
goodwill - som ma antages at have vret til stede pa overtagelsesdagen - og som realiseres
ved salg fra det af Finansiel Stabilitet A/S stiftede datterselskab forud for vurderingsreviso
rernes frdiggørelse afvrdiansttelsesrapporten.

Det ma omvendt ogsá konstateres, at vurderingsrevisorernes manglende medtagelse af den
realiserede goodwill ikke nødvendigvis medfører, at kreditorerne bliver afskâret fra at fã
andel i vrdien heraf, idet det af by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12 fremgâr:

“Overdragelsesaftalen, if stk. 1, skal indeholde en bestemmelse om, at den endelige
overdragelsessum reguleres med et eventuell nettooverskud hos datterselskabet e.fter
videreoverdragelse eller likvidation afdatterselskabet.”

Overdragelsesaftalen indehoider en sâdan earn out-bestemmelse, og vrdien af den ved
salget til P/F BankNordik realiserede goodwill indgâr i opgørelsen af den mulige earn out,
som konkursboet vii vre berettiget til i henhold til henholdsvis overdragelsesaftalen og by
om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12.

Tilbage star dog, at vurderingsrevisorerne ved vrdianstte1sen af de overdragne aktiver
dels har reduceret vrdien af de udlân, de er overdraget til P/F BankNordik med kr. 115
mio., dels ikke har indregnet den ved salget realiserede goodwill.
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6. ORIENTERING OM KONKURSBOETS SAGSANLIEG SAMT EVENTUEL
LE MODS0GSMAL

Under hensyntagen til den i born finansiel stabilitet § 16 g, stk. 10 fastsatte søgsmàisfrist
pa 2 uger og under hensyntagen til antallet af kreditorer i konkursboet har det vret kurato
rernes vurdering, at det inden for søgsmálsfristen ikke var muligt at gennemføre en behørig
orientering af konkursboets kreditorer med henblik pa en stiilingtagen til, om boet skulle
anfgte vurderingsrevisorernes vrdianstteIsesrapport og indbringe den for domstolene.

I konsekvens heraf bar konkursboet den 30. juni 2011 udtaget stvning imod Amagerban
ken af 201 1 A/S og Garantifonden for lndskydere og investorer med pástand om, at werdi
anstteisen forhøjes med et p.t. skønnet beløb pa kr. 500 mio. Samtidig er der i sagen over-
for Garantifonden for lndskydere og Investorer nedlagt pâstand om, at Garantifonden for
indskydere og Investorer tiipligtes at anerkende, at vrdiansctteisen ikke skal nedsttes.

Konkursboet har samtidig taget forbehold om at justere pâstanden i sâvei opadgâende som
nedadgâende retning, idet det ikke pa tidspunktet for sagsanig har vret muiigt nrmere
at ef’terprøve vurderingsrevisorernes vrdiansettelse. Sagsanlgget er sâledes I første om
gang alene sket med henblik pa at afbryde søgsmálsfristen.

Finansiel Stabilitet og Amagerbanken af 2011 A/S bar meddelt, at vurderingsrevisorernes
vrdianstteIsesrapport tages fit efterretning, og Finansiel Stabilitet bar ikke indbragt vr
dianstteisen for domstolene. Finansiel Stabilitet har i konsekvens herafogsâ meddeit kon
kursboet, at man - som kreditor - ikke vii deltage i en sikkerhedsstilielse for omkostningerne
ved en videreføreise af den af konkursboet nu anlagte sag om forhojeise af vrdianstte1-
sen.

Garantifonden for Indskydere og Investorer bar den 1. juli 2011 indbragt vrdianstte1sen
for dornstolene med pâstand om, at vrdianstteisen nedsttes med kr. 2.503 mio. Pâstan
den er foreløbigt opgjort, og der er taget forbehoid for en forhøjelse, idet der dog i stvnin
gen er afgivet en bindende proceserkIring om ikke at yule forhøje pästanden tib et beløb,
der er hojere end kr. 4.500 mio.

Sagen er af Garantifonden for Indskydere og Investorer anlagt imod Amagerbanken af2Ol I
A/S samt mod konkursboet.

Hvor konkursboet, jf. nedenfor, finder, at det er forbundet med vsentiig usikkerhed, om
vrdiansetteisen kan forventes forhøjet under en retssag, er konkursboet omvendt af den
opfatteise, at der ikke ses at vre grundiag for en nedstteIse, som pâstáet afGarantifonden
for indskydere og Investorer.
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7. ORIENTERING OM BOETS MULIGHED FOR AT VIDEREFORE SAGS
ANLIEGGET MED EVT. ANBEFALING

Sâfremt den af konkursboet den 30. juni 2011 anlagte sag opgives af konkursboet, og sâ
fremt vrdiansttelsen i vrdianstteisesrapporten ikke nedsttes, vii dividenden tii kredi
torerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs som minimum udgøre 84,4%. Dette er
baseret pa deis resultatet af vrdiansttelsen afaktiverne, dels den aktuelt skonnede størrel
se over passiverne og under forudstning af at Garantifonden for Indskydere og Investorer
ikke far medhold i at werdianstteIsen skal nedsttes.

Hvis Garantifonden for indskydere og Investorer ffir medhold i den aniagte sag, vii dividen
den blive lavere - men dog fortsat stige til Ca. 66%.

Det skal I denne forbindelse fremhves, at den korrigerede dividendeberegning tager ud
gangspunkt I bruttoficerede passiver, og at der i de passiver, der indgâr i den korrigerede
dividendeberegning, er afsat et beiøb i størreisesordenen Ca. 2 mia. til anmeldte fordringer,
der ma forventes at blive bestridt i forbindelse med fordringsprøvelsen.

Hvis fordringsprovelsen falder ud til konkursboets fordel, vii dividenden I forhoid til kredi
torerne I konkursboet biive yderligere foroget. Foreiøbige beregninger viser, at en reduktion
I passivsiden med kr. 420 mio. medfører en forøgeise afdividenden i niveau 1%.

Sáfremt de bestridte fordringer reduceres vsent1igt, vii der saledes vre mulighed for en
yderiigere udbetaling afdividende i niveau 3-5%.

Disse skøn er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed.

Det er dog en forudstning for boets videreførelse af sagen om forhojelse af vrdiansttei
sen at der er kreditorer, der stiiler sikkerhed for boets omkostninger herved,jf. nedenfor pkt.
8.

8. ORIENTERING OM SIKKERHEDSSTILLELSE SAMT STORRELSEN
HERAF

Omkostningerne ved konkursboets behandling afholdes I henhold tii overdragelsesaftaien af
indtii videre af ny bank. Ny bank har som sagsøgt i den af konkursboet anlagte sag vedrø
rende forhøjelse af vrdianstteisen, tilkendegivet ikke at vilie finansiere konkursboets sag
vedrørende forhøjei sen af vrdianstteIsen.

Konkursboet har noteret sig dette standpunkt, der er i overensstemmelse med overdragel
sesaftalens ordlyd uden pA nuvrende tidspunkt endeiigt at have vurderet om der pA andet
grundiag kan bestA en pligt tii at lade det konkursramte seiskabs aktiver medgA til finansie
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ring af det omtaite sagsanlg. Konkursboet vii dog ikke uden sikker finansiering kunne
vidercfore den aniagte retssag.

Konkursboets sagsanig mod ny bank og Garantifonden for Indskydere og Investorer ved
rørende forhøjeise af werdianstteisen vii i konsekvens heraf alene kunne oprethoides, sâ
fremt en elier flere kreditorer stiller sikkerhed for omkostninger ved boets gennemførelse af
sagen.

Aktueit har sagen en sagsgenstand pa kr. 500 mb., og baseret herpá ma det forventes, at der
over for konkursboet skai etabieres en sikkerhedsstilielse for omkostningerne ved førelsen
afsagen, der modsvarer

1. takstmssigt proceduresalr,jf. retsprsidentens ophvede takster tii konkursboet
2. takstmssigt proceduresair, jf. retsprsidentens ophvede proceduretakster ti I

Amagerbanken af 2011 A/S og Garantifonden for indskydere og investorer(ved tabt
sag)

3. forventelige omkostninger ved gennemføreise afet syn og skøn, aktuelt ansiâet til kr.
5 -8 mio.

De samlede omkostninger anslâs sâledes til inki. moms i relevant omfang at udgøre et sam-
let beløb pa kr. 35 - 40 mb., sâfremt sagen matte blive tabt. Herudover tages der forbehold
for ornkostninger i forbindelse med en eventuel 2. instansbehandling.

Der skal sâledes etabieres en sikkerhedsstilleise fra en eller flere kreditorer i den anførte
størreisesorden for at sagen om forhojelse kan videreføres.

Finansiel Stabilitet har som kreditor i konkursboet oplyst, at man ikke ønsker at deltage i en
sâdan sikkerhedsstilleise, hvilket tilsvarende ma forventes at glde for Garantifonden for
Indskydere og Investorer.

9. FASTSIETTELSE AF FRIST SAMT INVITATION TIL BILATERALE
DRØFTELSER.

Udover det med nrvrende cirku1reskrivelse udsendte materiale er det ikke muligt for
konkursboet - henset til bestemmetserne om tavshedspiigt i by om finansiel virksomhed - at
videresende en nrmere og mere specifik dokumentation omkring vrdianstteIsen af de
underiiggende aktiver.

Imidiertid stiller kuratorerne sig til râdighed for bilaterale drøfteiser med enkelte kreditorer i
perioden frem tii den nedenfor anførte frist med henblik pa nrmere at belyse dels vrdian
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sttelsen samt prmisserne herfor i vrdiansettelsesrapporten, dels de nrmere oplysnin
ger omkring konkursboets forliold i øvrigt.

For rnervrende er der, jf. det ovenfor anførte, alene identificeret et mere principielt pro
blem i relation til vurderingsrevisorernes verdianstte1se, nemlig spørgsmálet om hãndte
ringen af den realiserede goodwill ved salget af”Grøn bank” til P/F BankNordik.

Der bestàr, jf. ovenfor, en vis usikkerhed om, hvorvidt vurderingsrevisorernes händtering
heraf bar vret berettiget. Sâfremt en sag herom gennemføres, vii der formentlig kunne ske
en nettoforøgelse af aktiverne til fordeling kreditorerne imeilem med Ca. 235 - 350 mio.
Dette vii muliggøre en yderiigere forhøjelse afdividenden I niveau 0,5 - 1%.

Det skal fremhcves at denne eventuelle mervrdi - athngigt af udfaldet afafviklingen af
“Rød bank og aktiverne hen muligvis vii komme kreditorerne helt ellerdelvist til gode,jf.
den i overdragelsesaftalen indeholdte ‘earn out” (under forudstning af at betingelserne for
effektiv afregning opfyldes).

Herudover er der ikke aktuelt identificeret andre forhold, der giver anledning til at antage, at
vrdianstteIsesrapporten er fejlagtig.

En ndring af vrdiansttelsen vii nødvendiggøre tiIsidestteIse af det af vurderingsrevi
sorerne udfrdigede skøn over navnlig vrdien pa udlánene. Om det er realistisk kan efter
kuratorernes vurdering ikke nrrnere belyses uden enten gennemførelse afet revisionsrns
sigt review, hvilket krever finansiering fra konkursboets kreditorer udover det ovenfor un
der pkt. 7 anførte, eller alternativt ved, at sagen gennemføres uden en revision af den aktuelt
nedlagte pâstand, men med anmodning om gennemførelse afet syn og skøn under sagen.

Omkostningerne ved et syn og skøn vii vre betragtelige og vii formentlig stort set modsva
re de ailerede páløbne omkostninger i forbindeise med vurderingsrevisorernes arbejde.

Resultatet afet sádant syn og skøn kan ikke forudsiges pa nuvrende tidspunkt.

I konsekvens herafer det kuratorernes agt at opgive den anlagte sag om forhøjelse afvrdi
ansttelsen, medmindre en eller flere kreditorer inden den 15. september 2011 har kontaktet
kuratorerne for drøftelse af en sikkerhedsstiiielse og over for kuratorerne bar stillet en for
nøden sikkerhed for de ovenfor i pkt. 8 opgjorte omkostninger. Omvendt forventer kurato
rerne at videreføre sagerne vedrørende fastholdelse af vrdianstte1sen, jf. vurderingsrevi
sorernes vrdianstteIse af 17.juni 2011.

I perioden frem til den 15. september 2011 stiller kuratorerne sig til râdighed for nrmere at
gennemgâ vurderingsrevisorernes vrdiansette1se samt meddele oplysninger til enkeite
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kreditorer, I det omfang dette er foreneligt med den kuratorerne pâhvilende tavshedspligt,jf.
reglerne I by om flnansiel virksomhed.

Kuratorerne har til brug herfor foreløbigt reserveret den 18. og 22. august 2011 tii brug her
for. Kreditorer der matte ønske at indgà I nrmere drøftebser om etablering af sikkerheds
stillelse og/elier ønsker en nrmere orientering om de verserende sager pa et møde bedes
derfor kontakte advokat Boris Frederiksen og nrrnere aftale mødetidspunkt og dagsorden.

Arhus, den I 1.juli 2011

Advokat Jørgen Hoist

11.juii 2011

— Advokat
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