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Selskabsmeddelelse 

• Amagerbanken indgår aftale med Finansiel Stabilitet A/S om statsgaranti på 13,5 
mia. kr. på nærmere vilkår 

• Offentliggørelse af Finanstilsynets vurdering af Amagerbanken i forbindelse med 
undersøgelse af banken i april og maj 2010 

• Ekstraordinær generalforsamling den 22. juli 2010 
• Nedskrivninger i 2. kvartal påvirkes af kunders tab på valutakursudvikling 
 
Aftale med Finansiel Stabilitet A/S 
Amagerbanken har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om udstedelse af individuel 
statsgaranti for 13,5 mia. kr. for bankens udstedelse af obligationer med løbetid indtil medio 
2013. Ved obligationsudstedelsen vil bankens funding i den nævnte periode blive sikret. 
 
I aftalen er fastlagt en række vilkår, som blandt andet omfatter, at banken skal have tilført 750 
mio. kr. i basiskapital (egenkapital eller ansvarlig lånekapital) til styrkelse af bankens 
kapitalgrundlag og solvens. Herudover foreslår Finansiel Stabilitet A/S to personer, der skal 
indvælges i bankens bestyrelse, og som med Finansiel Stabilitet A/S får indflydelse på 
Amagerbankens udvikling i garantiperioden. Disse vilkår skal være opfyldt senest den 15. 
september 2010.  
 
Garantierne udstedes og bliver hjemtaget af Amagerbanken under den nuværende 
garantiordning, der p.t. udløber den 30. juni 2010, men forventes først udnyttet og tilhørende 
obligationslån udstedt i løbet af juli måned 2010. 
 
Amagerbanken bemærker, at det af Finansiel Stabilitet stillede krav til styrkelse af 
basiskapitalen vil øge bankens solvensmæssige overdækning væsentligt i forhold til de krav, 
som blev fastlagt for Amagerbanken i forbindelse med fastlæggelsen af bankens individuelle 
solvensbehov i oktober og december 2009 som fastlagt af Finanstilsynet og ved bankens 
optagelse af hybrid kernekapital på ca. 1,1 mia. kr. fra den danske stat og det gennemførte 
kapitalindskud. Det er et meget væsentligt vilkår, som kan være vanskeligt at skulle opfylde, 
og som under alle omstændigheder skal godkendes af bankens aktionærer på en 
ekstraordinær generalforsamling jævnfør nedenfor.  
 
Finanstilsynets undersøgelse af Amagerbanken 
Amagerbanken har samtidig modtaget skrivelse af 28. juni 2010 om Finanstilsynets 
inspektion i banken i april/maj 2010. Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet 53 udvalgte 
udlånsengagementer blandt bankens største engagementer. 
 
På baggrund af inspektionen meddeler Finanstilsynet, at det er Finanstilsynets vurdering, at 
bankens solvensbehovsopgørelse metodemæssigt afspejler Erhvervsankenævnets kendelse 
af 29. oktober 2009 samt Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvens-
behov for pengeinstitutter af 18. januar 2010.  
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Finanstilsynet fandt dog, baseret på gennemgangen af de store engagementer, at bankens 
solvensbehov skulle øges. Den forhøjelse, som banken har foretaget og offentliggjort i 
selskabsmeddelelse af 25. maj 2010 til 13,4 %, adresserer efter Finanstilsynets vurdering de 
yderligere risici, som blev identificeret ved den foretagne inspektion. Amagerbanken har pr. 
31. marts 2010 en faktisk solvens på 17,1 %. 
 
Finanstilsynets notat om inspektionen offentliggøres i sin fulde ordlyd på bankens 
hjemmeside efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at 
offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Forårsaget af de vilkår, som indgår i aftalen med Finansiel Stabilitet A/S, vil banken indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling snarest for at orientere om bankens forhold og der 
fremsætte de relevante forslag til beslutning på generalforsamlingen.  
 
Indkaldelsen forventes offentliggjort senest den 30. juni 2010, og generalforsamlingen 
forventes afholdt den 22. juli 2010, hvilket desværre er nødvendiggjort af de fastlagte frister 
for opfyldelsen af de særlige vilkår. 
 
Nedskrivninger foranlediget af valutakursudvikling 
Visse af Amagerbankens kunder har konstateret store værditab som følge af meget kraftige 
udsving i visse valutaer i 2. kvartal. Nedskrivninger vil som følge af valutakursudviklingen i 2. 
kvartal på disse kunders engagementer blive forøget for 2. kvartal med et beløb i niveauet 
300 mio. kr. Disse kunders valutapositioner er lukket. Banken forventer fortsat en 
basisindtjening for hele året inden for det interval som meddelt den 29. april 2010 før 
nedskrivninger og sektorrelaterede omkostninger. Nedskrivningerne, der er forårsaget af 
valutakursudviklingen vil føre til et negativt resultat for første halvår 2010. Amagerbanken 
forventer at offentliggøre resultat for første halvår den 16. august 2010. 
 

-------- o -------- 
  
’Banken arbejder intensivt med at etablere grundlaget for en kapitaludvidelse, der skal sikre 
bankens funding situation. Dette grundlag skal gerne være på plads ved den ekstraordinære 
generalforsamling i juli’, udtaler adm. dir. Jørgen Brændstrup, og fortsætter: ’Vi har fulgt den 
markant volatile valutasituation, der har givet en række kunder betydelige kurstab, som ikke 
på nuværende tidspunkt forventes at kunne inddækkes fuldt ud af kunderne. Med udsigt til 
fortsat usikkerhed har vi taget konsekvensen og lukket disse forretninger ned for vores 
kunder, da forventningen om en tilbagevenden til en stærkere euro ikke var til stede.’ 
 

Med venlig hilsen 

A M A G E R B A N K E N 

 

N.E. Nielsen             Jørgen Brændstrup 
bestyrelsesformand  adm. direktør 

 
 

For yderligere oplysninger, kontakt N.E. Nielsen eller Jørgen Brændstrup via Thomas Jensen 
(koordinator) på telefon 32 66 64 03.    


