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Berigtigelse til redegørelse

i medfør afkonkurslovens § 125,
stk. 1

Fjordbank Mors A/S under konkurs

Skifteretten i Hoistebro - SKS 8D-240/201 I

I forbindelse med konkurseri i Fjordbank Mors A/S udsendte kurator den I 1.juli 2011 rede

gørelse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 1.

I redegorelsen anføres pa side 3 følgende vedrørende dividende til bankens indskydere:

“Saldoen for bankkunder, hvis samlede almindelige nettoindestâende pa kon

kurstidspunktet oversteg det garanterede belob pa EUR 100.000, vii pizicon

kursen blive nedskrevet til dette belob med tilkeg afi alt Ca. 73,6 % afdet over

skydende indestâende. For disse bankkunder gcelder, at de skal foretage an

meldelse I konkursboet of det beløb, hvormed nettosaldoen pa deres konti er

blevet nedsk-revet. Ncermere vejiedning om anmeldelse I konkursboetfremgâr af

den medføigende cirkulcereskrivelse. De berørte bankkunder vii endvidere mod

tage meddeleise fra Fjordbank Mors of 201] A/S indeholdende de relevante

talmwssige oplysninger til brugfor udformning ofanmeldelsen.”

Det citerede tekstafsnit berigtiges hermed, idet afsnittet beklageligvis indeholder fejlagtig

information om skringstidspunktet for beregning af dividende af indskyderes eventuelle

udkkede indian. Afsnittet skal i stedet lyde som følger:

“Saldoen for bankkunder hvis samlede aimindelige nettoindestâende pa over

tagelsestidspunktet den 24. Juni 2011, ki. 00.01, oversteg det garanterede beløb

pa EUR 100.000, viipovertagelsestidspunktet blive nedskrevet til dette belob
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med tiliceg af i alt Ca. 73,6 % af det overskydende indestâende. For disse bank
kunder gcelder at de skal foretage anmeldelse I konkursboet af det belob,
hvormed nettosaldoen pa deres konti er blevet nedskrevet. Ncermere vejiedning
om anmeldelse I konkursboet fremgar af den medfolgende cirkulcereskrivelse.
De berorte bankkunder vii endvidere modtage meddelelse fra Fjordbank Mors
af 2011 A/S indeholdende de relevante talmcessige oplysninger til brugfor ud
formning ofcinmeldelsen.”

(Feji og korrektion er understreget i tekstafsnittene ovenfor)

Fejien har ingen praktisk betydning for bankens kunder og berører ikke kundernes
retsstilling I forbindelse med konkursen, hvilken retsstilling er fastlagt I LOv om en
Garantifond for Indskydere og Investorer, Lov om Finansiel Stabilitet og Konkurslo
yen.

Bankens berørte indskydere har den 6. juli 2011 fra Fjordbank Mors af 2011 A/S
modtaget individuel orientering om nedskrivning af saldoen pa deres konto. Denne
individuelle orientering indeholder korrekt information om beregningen af dividenden
samt størrelsen af den enkelte indskyders tab.

Nrvrende berigtigelse udsendes til bankens berørte indskydere og de I konkursboet i
øvrigt registrerede kreditorer.

Spørgsmál til kurator kan rettes til advokat Boris Frederiksen pa telefon 25 10 05 46 eller e
mail bor@lcmmeradvokaten.dk, advokat Rune Demo pa telefon 25 10 05 36 eller e-mail
dey amj’e advokaten.dk, advokat Jesper Freinsilber pa telefon 25 43 03 02 eller e-mail
ii@ amine advokaten.dk eller advokatfuldmgtig Marie Krogsgaard Pedersen pa telefon

0 7 8 4 eller e-mail mkp@kammeradvokaten.dk.
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Redegørelse i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 1

Fjordbank Mors under konkurs

Skifteretten i Hoistebro - SKS 8D-240/201 I

Konkursdag: 27. juni 2011

Fristdag: 27. juni 2011

Adresse: Algade 2
7900 Nykøbing Mors

Binavn: Aktieselskabet Morsø Bank
Assels Sparekasse A/S
Durup Sparekasse A/S
Fuur Sparekasse A/S
Galtrup øster Jølby Sparekasse A/S
Glyngøre Bank A/S
Glyngøre Sparekasse A/S
Karby-Hvidbjerg-Redsted Sparekasse A/S
Ljørslev-ørding Sparekasse A/S
Morsiands Folkebank Aictieseiskab
Roslev Sparekasse A/S
Sejerslev Sparekasse A/S
Solbjerg-Sundby Sparekasse A/S
Thisted Bank A/S
Thbring-Outrup-Rakkeby Sparekasse A/S

Kammeradvokten Tclcfon +45331520 10
Vester Fanmagsgade 23 Fax +45 33 1561 15
DK-1606 Køhenhavn V www.karnrneradvokatendk



Advokatfirmaet Poul Schmith
J)IJ 2011

Vejerslev-Blidstrup Sparekasse A/S

CVR-nr.: 29 21 78 90

Direktion: Torben Sørensen

Bestyrelse: Peter Pors Jcssen Hansen (formand)
Klaus Krog Hansen (nstforinand)
Allan Krogsgaard
Jørgen Gade Nielsen
Hans Adolf Hangaard Pedersen
Jørgen Hoim Westergaard
Lars Roughed Andersen
Torben Dahi Tranberg
Johannes Veje

Revision: PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Regnskabsforhold: Senest foreliggende ârsregnskab med. balance pr. 31. december 2010

Fjordbank Mors A/S blev taget under konkursbehandling den 27. juni 2011, kI. 07.50, pa
baggrund af en afselskabets ledelse samme dag indgivet konkursbegring.

Seiskabet har forud for konkursens indtrden drevet bankvirksomhed under navnet “Fjord-
bank Mors”, og seiskabet er registeret pa Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copen
hagen), hvor handlen med seiskabets aktie pr. 24. Juni 2011 blev suspenderet.

Seiskabet indgik den 26. juni 2011 aftale med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet dattersel
skab, Fjordbank Mors af 2011 A/S (CVR-nr. 33 76 58 43), om overdragelse af bankens
aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B I Lov oin Finansiel Stabilitet
(afvikling efter bankpakke III). Aftalen var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og
konkurrencemyndighederne, hvilke godkendelser forelà om aftenen den 26. juli 2011, hvor
efter overdragelsesaftalen var endelig.

Seiskabet bar i en selskabsmeddeletse af 24. juni 2011 oplyst, at Finanstilsynet pa baggrund
af sin ordinre undersegelse af seiskabet havde fremsat krav om yderligere nedskrivninger
og fastsat et individuelt solvensbehov for seiskabet pa 16 %. Seiskabet har ikke vret i
stand til at opfylde det af Finanstilsynct fastsatte individuelle solvensbehov for seiskabet pa
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16%, og som følge heraf har seiskabets ledeise indgAet den ovenfor nvnte aftale om overdragelsen af seiskabets aktiviteter og dele af seiskabets passiver.

Seiskabets almindelige bankvirksomhed fortsttes indtil videre af Fjordbank Mors af 2011A’S, idet sâvel bankens filiajer som netbank-faciliteter efter det oplyste indtil videre viivre âbne som normait.

Bankens kunder er I forbindelse med konkursens indtneden dkket af en indskydergaranti,sAledes at almindeiigt nettoind[n er garanteret med et beløb svarende til modvrdien i danske kroner af EUR 100.000,-. Bankkunder, hvis nettoindlán ér mindre end dette beløb behøver derfor ikke at foretage sig noget som konsekvens af konkursens indtrden.

Saldoen for bankkunder, hvis samiede almindelige nettoindestâende p konkurstidspunktetoversteg det garanterede beløb pa EUR 100.000, vii pr. konkursen blive nedskrevet til dettebeløb med ti11g af i alt ca. 73,6 % af det overskydende indestâende. For disse bankkundergider, at de skal foretage anmeldelse I konkursboet af det beløb, hvormed nettosaldoen paderes konti er blevet nedskrevet. Nrmere vejiedning orn amneldelse i konkursboet fremgâraf den medfølgende cirku1reskrivelse. De berørte bankkunder vii endvidere modtage meddelelse fra Fjordbank Mors af 2011 A/S indeholdende de relevante ta1mssige oplysningertil brug for udformning afanmeldelsen.

Det bemerkes, at visse serlige typer af indian, herunder pensionskonti samt børneopsparin
ger my. er dkket af indskydergaranti uden beiebsmssige begrnsninger.

øvrige simple kreclitorer, jf. konkursiovens § 97, modtager - nar kravene er endeligt fastlag
te og godkendt af konkursboet - tilsvarende en acontodividende pA 73,6 % fra Fjordbank
Morsaf2Oll A’S.

Opmerksomheden henledes dog pA, at Fjordbank Mors af 2011 A’S i henhold til § 16 h i
by om finansiel stabiiitet har indrykket prokiama hos Erhvervs - og Selskabsstyrelsen,
hvorefter alle, som har en fordring eiler andet krav mod Fjordbank Mors af 2011 A/S, som
ikke tidligere har vret rejst mod Fjordbank Mors A/S eller er blevet afvist afdette seiskab,
skal anmeide kravet inden 3 mAneder efter bekendtgørelsen i Erhvervs - o Se1skabsstYrI
sens it-system. Bekendtgørelsen fandt sted den 27. juni 2011, hvorfor anmeldelse tiL Fjord-
bank Mors af 2011 A/S skal foretages inden den 27. september 2011. Kopi af det udstedte
prokiama ved1gges som bilag til nrvrende redegørelse.
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Manglende annieldelse medfører, at den pâgldende kreditor taber retten til acontodividende og yderligere dividende fra Fjordbank Mors af 2011 AIS, jf. § 16 h, stk. 3, i by om finansiel stabilitet.

Lnformation til bankens kunder om rettigheder samt indskydergaranti m.v. kan findespa hjemmesiden hltp:’!www.fjordhank.dk/Banken/Nyhedcr eller pa www.gii.dk.

Yderligere henvendelse om indskydergarantien og udbetaling af Indian kan rettes til:

Fjordbank Mors af 2011 A/S
Algade 2
7900 Nykobing Mors
Tif. 96 15 25 00 og e-mail inail(tiordbank.dk

Pa baggrund af de indtil videre foreliggende oplysninger, kan der oplyses følgende om konkursboets anslâede aktiver og passiver:

AKTIVER

Som anført ovenfor blev der forud for konkursen indgâet endelig aftale niellem banken oget af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterseiskab, Fjordbank Mors af 2011 A/S (CVR-nr. 3376 58 43) om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver I henhold til kapitel 4B i Lov om Finansiel Stabilitet (afvikling efter bankpakke III).

Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige seiskabets aktiver, bortset fra aktivermed reel negativ verdi. Overdragelsen omfattede säledes bankens kassebehoidning, udlän
og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, vrdipapirer og andre finansielle
instrumenter, kapitalandele i datterseiskaber og associerede virksomheder, grunde og byg
finger, driflsinventar og driftsmateriel, herunder biter, goodwill og irmnaterielle rettigheder
og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgode
havende skatter, periodeafgrnsningsposter og eventualaktiver.

Købesummen for aktiverne er i henhold til overdragelsesaftalen er foreløbigt fastsat til
DKK 8.059.000.000,-, jf. herved Lov. om Finansiel Stabilitet § 16 g, stk. 2 og 3.

Foreløbigt berigtiges købesummen ved overtagelse af ikke efterstillede geldsposter for i alt
DKK 7.809.000.000,- og ved en mellemregning mellem køber og slger modsvarende den
resterende købesum pa DKK 250.000.000,-. De overtagne gldspoter bestãr af foranstillede
krav, jf konkursiovens § 94 og 95, samt i alt 73,6 % afde simple kreditorer, jf. konkurslo
vens § 97.
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Den endelige købesum faststettes af to statsautoriserede revisorer, jf. herved Lov om Finansiel Stabilitet, § 16 g, stk. 9, idet berigtigelsen afden endelige købesum sker ved justering afstørrelsen af den ovenfor nvnte mellemregning og udligning af den ti1bagevrende melIemregning ved overtagelse af yderligere simple kreditorer for et beløb, som modsvarermellemregningens strre1se.

Den endelige købesum forhøjes med et eventuelt nettooverskud hos Fjordbank Mors af2011 A/S i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter eller ved likvidationafselskabet,jf herved Lov om Finansiel Stabilitet, § 16 g, stk. 12.

!ASSIVER

Der foreligger for nrvrende ikke for kurator nogen prcis opgørelse af seiskabets samlede passiver, herunder efierstillet g1d my.

Som anfsrt ovenfor skal købesummen i forbindelse med overdragelsen af seiskabets aktiverog aktiviteter til Fjordbank Mors af 2011 A’S berigtiges ved overtagelse af en nekke for
trinsberettigede krav, jf. konkursiovens §* 94 og 95, samt overtagelse af 73,6 % af de simple ikke efterstillede kreditorer.

Anmeldelse af krav over for konkursboet skal ske til:

Advokat Boris Frederiksen
Advokatfirinaet Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
J.nC9-14888 BOR

kurator kan rettes til advokat Boris Frederiksen pa telefon 25 10 05 46 eller e
advokat Rune Demo pa telefon 25 10 05 36 eller e-mail

advokat Jesper Freinsilber pa telefon 25 43 03 02 eller e-mail
eller advokatfuldmgtig Marie Krogsgaard Pedersen pa telefon

eller e-mail rnkp(wkarnrncradvokaten.dk.
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