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Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks 
konkurs 

2/11-2012 
Lars Krull 



Disse kommentarer 

 På de følgende sider findes mine umiddelbare 
kommentarer og perspektivering af Tønder Banks 
konkurs den 2/11-2012. 

 Ved frigivelsen har vi endnu ikke fået oplysning om 
hvorvidt Sydbank har betalt for det overtagne! 

  
 Frigivet 2/11-2012 kl. 22:00 



Fakta  

• Det fremgår af selskabsmeddelse udsendt 2/11-2012 ca. 
kl. 18:00 at Tønder Bank overdrager samtlige aktiver og 
passiver til Sydbank. Dette omfatter ikke 
– Aktie kapital 
– Hybridkernekapital 

 

• Det er også et faktum at Tønder Bank er konkurs og det 
eneste aktiver der evt. er tilbage er en evt. betaling 
(goodwill?) fra Sydbank for overtagelse af kunder 
– I forhold til den korte frist som Sydbank har haft til at reagere er 

det ikke min umiddelbare vurdering at der nødvendigvis skal ske 
en betaling fra Sydbank 
 

 



Fakta fortsat 

• Statens direkte tab på denne konkurs er begrænset til 
tabet på de Tønder Bank aktier som staten har modtaget 
som betaling for Tønder Banks deltagelse i Bankpakke I. 
– Dette resulterer i et tab på ca. kr. 2 mio.  



Taberne hvem er de 

• Aktionærerne 
– Deres aktier er nu værdiløse 

• Indskydere af hybrid- og supplerende kapital 
– I udgangspunktet taber disse indskydere deres indskud  

• Resten af sektoren  
– Hermed tænker jeg på alle de mange små- og mellemstore 

banker og sparekasser der nu i en periode må leve med ekstra 
mistro og agtpågivenhed fra deres kunder, alene forårsaget af at 
denne spiller (Tønder Bank) ikke har gjort deres arbejde godt 
nok! 

– Kan i en periode få svært ved at afsætte nye aktier eller hybrid 
kernekapital til egne kunder. 
 

 



Hvad oplevede finanstilsynet? 

Kilder: skrivelse ”Fastsættelse af solvensbehov og frist til 
opfyldelse heraf) http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2012/~/media/Nyhedscenter/2012/Afgoerelse_solvenskrav_Toender_Bank.ashx 

 Samt: http://www.fondsraadet.dk/da/FR-Afgoerelser/Vaesentlige-og-eller-principielle-afgoerelser/IFRS-IAS/~/media/Fondsraadet/2012/Afg_ToenderBank021112.ashx 

 Og:  http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2012/~/media/Nyhedscenter/2012/Inspektionsrapport_Toender_Bank.ashx 

 

• Det fremgår at Finanstilsynet har oplevet en bank der på 
helt utilfredsstillende vis ikke har haft indsigt og styr på 
sine kunders økonomi, hvor der ikke løbende er 
foretaget det nødvendige og korrekte nedskrivninger. 
– Nedskrivningerne var ikke i overensstemmelse med 

regnskabsreglerne 
– Metodiske fejl i nedskrivningsberegninger 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2012/~/media/Nyhedscenter/2012/Afgoerelse_solvenskrav_Toender_Bank.ashx�
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Tidslinje (for nylig) 

• 2/11-2012 Tønder Bank meddeler at den går konkurs 
• 27/9-2012  Tønder Bank meddeler at salg af for kr. 30 

mio. kapitalbeviser er afsluttet (hybridkernekapital) 
• 14/9-2012 Tønder Bank meddeler at den førtidig indfrier 

for kr. 25 mio. kapitalbeviser (hybridkernekapital) 
 



Omstødelse 

• Kurator for Banken bør søge den førtidige indfrielse pr. 
14/9-2012 tilbagebetalt til konkursboet, idet det nu 
mindre end 3 måneder efter indfrielsen står klar at 
betingelserne for den førtidige indfrielse alligevel ikke var 
opfyldt. 



Kommentar til tidslinje 

• Citater:  
• ”Det forekommer helt urimeligt at man har gennemført et 

salg af kapitalbeviser på et tidspunkt så tæt på 
konkursen”  

• ”Lov- og bekendtgørelsesgrundlaget har været kendt for 
banken på tidspunktet for prospektet for kapitalbeviser” 

• ”Det er efter min opfattelse ikke tilsynet der kommer med 
ny viden – Det er banken der ikke har fulgt reglerne og 
haft en passende metodik” 



Kommentar 

• Citater: 
 ”Prospektet for udbuddet af kapitalbeviser fra september 

2012 er efter min bedste opfattelse en nullitet – Banken 
levede allerede ikke på udbudstidspunktet op til kravene 
i lovgivningen” ”Investorerne kan med rette anmode 
banken (konkursboet) om tilbagebetaling af det 
investerede” ”Kravet rettes mod Banken 
(konkursboet/Bestyrelsen/revisionen), idet disse i 
forening har udarbejdet et ukorrekt/misvisende prospekt 
for udbuddet af kapitalbeviser” 



Kommentar 

• Citater: 
• ”Det er efter min opfattelse meget positivt at vi ”denne 

gang” ser at sektoren v/Sydbank formår at sikre at 
almindelige indskydere ikke udsættes for usikkerhed 
omkring deres indskud” 

– Betingelserne for Sydbanks overtagelse er ikke kendt ved frigivelsen 



Perspektivering 

• Citater  
• ”Hybridkernekapital og garantkapital indgår som 

udgangspunkt i bankers kernekapital – Perspektivet er at 
det (igen) bliver vanskeligere for banker og sparekasser 
at afsætte denne type kapital” 

• ”Det forekommer uhensigtsmæssigt at denne type 
kapital som hovedregel søges afsat til egne kunder, til en 
forrentning væsentligt under hvad en professionel 
investor ville aftage denne kapitaltype til” 



Perspektivering 

• Citater: 
• ”Det er selvfølgelig en rigtig udvikling, hvis der fremover 

bliver betalt en korrekt risikojusteret pris for ansvarlig 
kapital(kapitalbeviser – garantbeviser). 

• ”Det er min opfattelse at lokalbankerne helt generelt gør 
et godt job – en udvikling som den vi ser i Tønder Bank 
risikerer at smitte negativt af på disse” 



 
 

Tak for opmærksomheden 
 

Krull@business.aau.dk 
Telefon 9940 2705 
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