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Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2009 

 

Østjydsk Bank optager ansvarligt lån på 157 mio. kr. i form 

af Hybrid Kernekapital… 
 

Østjydsk Bank A/S har som tidligere oplyst, i henhold til Lov om statsligt kapitalindskud i kre-

ditinstitutter, ansøgt om lån på 157 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsministeriet har bevilget lånet 

og udstedelsesdagen bliver 30. juni 2009. 

 

Optagelse af den hybride kernekapital medfører, at bankens kapitalgrundlag styrkes yderligere. 

Kernekapitalen øges fra 9,6 % til 12,1 % og solvensprocenten øges fra 16 % til 18,5 % målt på 

tallene fra 1. kvartal 2009. 

 

Den hybride kernekapital udgør 20 % af kernekapitalen inklusive hybrid kernekapital. 

 

Lånet er udstedt med en uendelig løbetid, men kan fra Østjydsk Banks side indfries til kurs 100 

fra starten af år 4 til udgangen af år 5 efter udstedelsen, til kurs 105 inden udgangen af år 6 og 

derefter til kurs 110. Lånets vilkår i øvrigt fremgår af bankens hjemmeside, hvor det fuldstæn-

dige aftalesæt er indlagt. 

 

Formålet med hjemtagelse af den hybride kernekapital er, at styrke bankens kapitalgrundlag for 

derigennem at sikre en fortsat aktiv tilgang til finansiering af sunde projekter for såvel private, 

som virksomheder, indenfor bankens markedsområde. Derudover betyder den øgede kernekapi-

tal og solvens, henholdsvis på 12,1 % og 18,5 %, at banken står stærkere rustet, såfremt den 

økonomiske krise forstærkes eller bliver mere langvarig end ventet. 

 

Beløbet der udbetales den 30. juni 2009, bliver indarbejdet i bankens halvårsrapport, der som 

tidligere oplyst offentliggøres den 11. august 2009.  

 

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Vendelbo.  
 
 

Med venlig hilsen 
 

Ø S T J Y D S K   B A N K   A / S 
 
 

Jens Vendelbo 
Bankdirektør 


