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Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2013 

 

Østjydsk Bank A/S – opfølgning på bankens kapitalplaner. 

 

Østjydsk Bank A/S offentliggjorde den 31. maj 2013 en periodemeddelelse for 1. kvartal 2013 

(fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013), hvoraf det fremgik, at banken igangsatte en større kapital-

plan, som havde til formål at genoprette kapitalbasen. 

 

Det meddeles hermed, at nedenstående delelementer i den planlagte kapitalplan nu er endeligt 

gennemført, i overensstemmelse med udmeldingerne i periodemeddelelsen: 

 

1. Salg af bankens 3 sydlige filialer, beliggende i Vejle, Horsens og Skanderborg, til Ar-

bejdernes Landsbank A/S. 

  

2. Salg af aktier i DLR Kredit A/S til Arbejdernes Landsbank A/S, for en kursværdi på 75 

mio. kr. 

 

3. Salg af aktier i DLR Kredit A/S til Nykredit Realkredit A/S, for en kursværdi på 25 mio. 

kr.  

 

4. Banken har udstedt nominelt 50 mio. kr. kapitalbeviser (hybrid kernekapital) til Nykre-

dit Bank A/S. 

 

5. Ansvarligt lån på 75 mio. kr., udstedt af Nykredit Bank A/S, er nu, efter Finanstilsynets 

forudgående tilladelse, blevet førtidsindfriet.  

 

Som det fremgik af bankens fondsbørsmeddelelse fra den 31. maj 2013 planlægger banken her-

udover, som et led i bankens kapitalplaner, at gennemføre en aktiekapitaludvidelse i niveauet 

175 mio. kr., i perioden august – september måned 2013. Kapitaludvidelsen er p.t. garanteret 

med 90 mio. kr.  

 

Yderligere detaljer omkring realiseringen af bankens kapitalplaner, herunder forhold omkring 

opfyldelsen af det individuelle solvensbehov, vil blive offentliggjort senest i forbindelse med 

offentliggørelsen af bankens halvårsrapport for 1. halvår af 2013.  

 

Halvårsrapporten vil blive offentliggjort den 13. august 2013.  

 



  

        

Hovedkontoret: Østergade 6-8, 9550 Mariager, Tlf. 9854 1444, Fax 9854 1719, Regnr. 7230,   

CVR 57928913, E-mail:  banken@oeb.dk - www.oeb.dk 

 

 

 

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

ØSTJYDSK BANK A/S 
 

Max Hovedskov 
Bankdirektør 


