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Meddelelser 

29. april 2016 

Vurderingsrapport, årsrapport m.v. for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol  

Vurderingsrapport 

Den 5. oktober 2015 overtog Finansiel Stabilitet kontrollen med Andelskassen J.A.K., Slagelse (Andelskassen) 

efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.  

I den forbindelse blev H.C. Krogh fra PWC udpeget som uafhængig vurderingsperson med henblik på at 

udarbejde den endelige værdiansættelse til brug for Finansiel Stabilitets gennemførelse af afviklings-

foranstaltninger. 

Vurderingsrapporten danner grundlag for den endelige gennemførelse af afviklingsforanstaltninger i forbindelse 

med overtagelsen af kontrollen med Andelskassen. Rapporten fastslår, at tabene i Andelskassen var så store, 

at der ikke er dækning til andelskapital, efterstillede kreditorers krav og simple, usikrede kreditorers krav. 

Finansiel Stabilitets foreløbige nedskrivning (bail-in) af disse krav må dermed anses som endelig. Rapportens 

konklusion er, at der på overtagelsestidspunktet samlet skal foretages nedskrivninger på 96,4 mio. Kr. 

Nedskrivning af kreditorer udgør 21,6 mio. kr., hvoraf 16,7 mio. kr. er efterstillet kapital og 4,9 mio. kr. 

vedrører simple kreditorer, som er blevet nedskrevet fuld ud. Den resterende del på 74,9 mio. kr. er bidrag fra 

Garantiformuen til at friholde dækkede indskydere for tab. 

Rapporten er offentliggjort på Andelskassens og Finansiel Stabilitets hjemmeside. 

Årsrapport og indkaldelse til generalforsamling 

Andelskassens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 

januar 2015 til 31. december 2015 for Andelskassens J.A.K. Slagelse under kontrol. Årsrapporten er udarbejdet 

på grundlag af vurderingsrapporten og afviklingsforanstaltninger foretaget i 2015. 

Andelskassen fik før skat og gældsreduktion et underskud på 71,1 mio. kr. i 2015. Det skyldes primært, at der 

er foretaget nedskrivninger på samlet 44,2 mio. kr. i regnskabsperioden fra 1. januar til 31. december 2015. 

Efter indtægtsførelse af gældsreduktion ved nedskrivninger på 96,4 mio. kr. fik Andelskassen et resultat efter 

skat på 20,9 mio. kr. 

Årsrapporten er offentliggjort på Andelskassen og Finansiel Stabilitets hjemmeside. 

Bestyrelsen har samtidig indkaldt til afholdelse af ordinær generalforsamling lørdag den 30. april 2016 i medfør 

af reglerne om afholdelse af generalforsamling i den kritiske fase i bekendtgørelse om 

afviklingsforanstaltninger. 

Den 18. marts 2016 indgik Finansiel Stabilitet-koncernen aftale om salg af andelskapitalen i Andelskassen JAK 

Slagelse til Netfonds Holding AB. 

Netfonds har i forbindelse med købet udmeldt, at de foreløbig planlægger at videreføre alle aktiviteter i den 

eksisterende form. Aftalens gennemførelse er betinget af Finanstilsynets godkendelse og forventes at blive 

gennemført medio 2016.     

Yderligere oplysninger: 

Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11.  

Pressekontakt, telefon 24 76 35 90. 


