
 

                                                                                                                          31. oktober 2016 
 
Finansiel Stabilitets aftale om salg af Andelskassen J.A.K. Slagelse til Netfonds 
Holding AB bliver ikke gennemført, og der påbegyndes afvikling af andelskassen 1 
 
Den 18. marts 2016 meddelte Finansiel Stabilitet, at man efter gennemførelse af en 
åben og transparent salgsproces rettet mod kvalificerede investorer havde indgået 
aftale med Netfonds Holding AB om salg af andelene i andelskassen. 
 
Netfonds Holding AB er et svensk selskab, som er 95 % ejet af Rolf Dammann. Rolf 
Dammann ejer endvidere 89 % af norske Netfonds Holding AS, som er moderselskab 
til Netfonds Bank AS og Netfonds Livsforsikring A/S, der begge er under tilsyn i Norge. 
 
Aftalen indebar, at Netfonds Holding AB skulle overtage andelene i Andelskassen 
inklusive ca. 3.200 kundeforhold med indlån på ca. DKK 175 mio. kr. 
 
Andelskassen har i dag ca. 2.600 kunder med indlån for ca. 132 mio.kr.  
 
Aftalen var betinget af Finanstilsynets godkendelse. 
 
Netfonds Holding AB har ikke fået Finanstilsynets godkendelse med udgangen af 
oktober 2016, og overdragelsen gennemføres derfor ikke. 
 
På baggrund af erfaringerne fra den tidligere gennemførte salgsproces samt 
andelskassens forhold i øvrigt vurderer Finansiel Stabilitet, at det mest fordelagtige 
resultat vil opnås ved at påbegynde afvikling af andelskassens aktiviteter med henblik 
på hurtigt at kunne aflevere pengeinstituttilladelsen. 
 
Afviklingen indebærer, at andelskassens kunder må påregne at få opsagt indlånskonti 
og produkter knyttet hertil, ligesom der vil ske forhøjelse af rentesatser på udlån i 
overensstemmelse med de principper, der gælder ved afvikling af pengeinstitutter 
overtaget af Finansiel Stabilitet.  
 
Finansiel Stabilitet vil i den udstrækning, det er muligt og nødvendigt, bistå kunderne 
i at finde et nyt pengeinstitut.  
 
Andelskassen vil i løbet af kort tid sende breve til kunderne med oplysninger om, 
hvad afviklingen indebærer for den enkelte. Spørgsmål vedrørende kundeforhold, 
herunder spørgsmål vedrørende overflytning af konti til andre pengeinstitutter, 
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bedes rettet direkte til andelskassen.  
 
Pengeinstitutter, der er interesserede i overtagelse af andelskassens indlån bedes 
snarest muligt og inden d. 7. november 2016 rette henvendelse til adm. direktør i 
Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen. 
 
 
Yderligere oplysninger 
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11 
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90 

 


