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Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:8 

Dette prospekt (”Prospektet”) er udarbejdet i forbindelse med et udbud (”Udbuddet”) af op til 7.680.000 stk. nye Aktier a nominelt 10 kr. (de ”Udbudte 
Aktier”) i Østjydsk Bank A/S ("Banken" eller ”Østjydsk Bank”) med fortegningsret for Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:8.  

Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Østjydsk Banks aktiekapital nominelt 9.600.000 kr. fordelt på 960.000 stk. eksisterende aktier a nominelt 10 kr., der 
alle er fuldt indbetalte (”Eksisterende Aktier”). Efter gennemførelsen af Udbuddet vil Østjydsk Banks aktiekapital udgøre nominelt op til 86.400.000 kr. 
fordelt på 8.640.000 stk. Aktier a nominelt 10 kr. 

I henhold til bemyndigelse, som er optaget i § 2 i Østjydsk Banks vedtægter, har Østjydsk Banks bestyrelse (”Bestyrelsen”) den 30. august 2013 truffet 
beslutning om at forhøje Østjydsk Banks aktiekapital med op til nominelt 76.800.000 kr., svarende til 7.680.000 stk. Udbudte Aktier a nominelt 10 kr. 

Den 5. september 2013 kl. 12.30 (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S (”VP”), som aktionær i Østjydsk Bank, (”Eksisterende 
Aktionærer”) blive tildelt otte (8) tegningsretter (”Tegningsretter”) for hver Eksisterende Aktie (Eksisterende Aktier og Udbudte Aktier benævnes under ét 
”Aktierne”). Der skal anvendes en (1) Tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. mod betaling af 23 kr. per Udbudt Aktie 
(”Tegningskursen”), hvilket er lavere end slutkursen den 29. august 2013, som var 40 kr. per Eksisterende Aktie. 

Tegningsretterne er blevet godkendt til og forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen i fondskoden DK0060502474. 
Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 3. september 2013 til og med den 16. september 2013 kl. 17.00 (dansk tid) (”Handelsperioden”). 
Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 6. september 2013 til den 19. september 2013 kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden"). 
Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehavere af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til 
kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretter, som ikke ønskes udnyttet, kan sælges i Handelsperioden for 
Tegningsretterne. 

Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter 
eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til ihændehaverne 
af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om 
tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en 
allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn, uden at der tages hensyn til, 
om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. 

Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer blive tildelt Udbudte Aktier, i form af midlertidige aktiebeviser, til investors konto i VP i den midlertidige 
ISIN-kode DK0060502557. De Udbudte Aktier vil ikke blive særskilt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under den 
midlertidige ISIN-kode. De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i 
Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 26. september 2013. De Udbudte Aktier vil snarest muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på 
NASDAQ OMX Copenhagen i samme ISIN-kode som de Eksisterende Aktier med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 27. september 
2013. Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko. 

Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at der opnås et Minimumsprovenu på 90 mio. kr. svarende til tegning af 3.913.044 stk. aktier a 
nominelt 10 kr. til Tegningskursen (”Minimumsprovenu”).  

En række medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen samt Nøglemedarbejdere, og nærtstående hertil, har meddelt, at de ønsker at tegne Udbudte Aktier ved 
udnyttelse af tildelte Tegningsretter, ved køb og efterfølgende udnyttelse af Tegningsretter eller ved afgivelse af ordre på Resterende Aktier, for et samlet 
vederlag på cirka 8 mio. kr. Derudover har en gruppe investorer, herunder Eksisterende Aktionærer, per Prospektdatoen afgivet bindende forhåndstilsagn, 
med forbehold for visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., om at tegne 
Udbudte Aktier i et omfang, så et samlet bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan nås.  

Investorer skal være opmærksomme på, at investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer en betydelig risiko. 
Investorer bør nøje overveje alle relevante risici, herunder de faktorer der er beskrevet i afsnittet ”Risikofaktorer” i dette Prospekt, i forbindelse med 
en beslutning om at investere i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. 

Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og Grønland. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at 
opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal 
indbringes for domstolene i Danmark. 

Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller i andre jurisdiktioner uden 
for Danmark og Grønland, og de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, 
udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz, eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og 
Grønland, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den 
pågældende jurisdiktion, og Østjydsk Bank skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor.  

Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende regler forventer Østjydsk Bank, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, 
Australien, Japan, Schweiz og andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte 
Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til, at købe Tegningsretter og/eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et 
sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. 

Tegningsretterne og Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer eller 
værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden for Danmark og Grønland og må kun udbydes og 
sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. Der henvises til del II., afsnit 10 
"Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet" for en beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger. 

 

Dette Prospekt er dateret den 30. august 2013 (”Prospektdatoen”).  
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RESUMÉ 
Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes elementer. Disse elementer er nummereret i afsnit A – E (A.1 – E.7).  

Dette resumé indeholder alle de elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapirer og 
udsteder. Da nogle elementer ikke skal medtages, kan der forekomme huller i nummereringen af elementerne. Selv om 
et element skal indsættes i resuméet, på grund af typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives 
nogen relevante oplysninger om elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af elementet med 
angivelsen ”ikke relevant”. 

AFSNIT A
INDLEDNING OG ADVARSLER 

A.1  Advarsler  Dette resumé skal læses som indledning til Prospektet. 

Enhver beslutning om investering i værdipapirerne, af investoren, skal træffes på baggrund af Prospektet som helhed.  

Den sagsøgende investor kan, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, i henhold 
til national lovgivning i EØS-medlemsstaterne, være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med 
oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes.  

Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt 
erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses 
sammen med de andre dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets andre dele, indeholder 
nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende 
værdipapirer.  

A.2  Indikation af 
senere videresalg 
af Aktier  

Ikke relevant. Banken er ikke indforstået med, at Prospektet anvendes ved videresalg eller endelig placering af 
værdipapirer via finansielle formidlere.  

 

AFSNIT B
UDSTEDER  

B.1  Juridisk navn og 
binavne  

Udsteders navn er Østjydsk Bank A/S. 

Udsteders binavne er: Banken for Mariager og Omegn A/S og Mariager Bank A/S. 

B.2  Domicil og retlig 
form  
 

Bankens adresse:  

Østergade 6-8 
9550 Mariager 
Danmark 
 
Bankens hjemsted er Mariagerfjord Kommune, og Banken er et pengeinstitut, som er registreret hos 
Erhvervsstyrelsen som et aktieselskab. 

Østjydsk Bank har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed og værdipapirhandel i henhold til 
Lov om Finansiel Virksomhed. Østjydsk Bank er blandt andet underlagt reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed og 
Værdipapirhandelsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

Banken er stiftet i henhold til og underlagt dansk ret. 

B.3 Virksomheds- 
beskrivelse 

Østjydsk Bank blev stiftet i 1897 og er i dag et lokalt pengeinstitut i Østjylland med hovedkontor i Mariager. Banken er 
en full-service bank for private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Markedsområdet er det 
nordlige Østjylland, dækkende fra Hobro og Hadsund i nord til Randers-området i syd. 

Banken er forankret i Østjylland med 7 filialer. Filialerne er blevet åbnet over en længere årrække som en del af en 
organisk vækst. Bankens fokus er det oprindelige markedsområde i Østjylland. Hovedkontoret, med stabsfunktioner, 
er placeret i Mariager. Forretningsomfanget i Banken fordelte sig per 30. juni 2013 med ca. 52,7 % på 
erhvervssegmentet, ca. 47,2 % på privatsegmentet og 0,2 % på det offentlige segment. 
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Forretningsomfang for perioden 2010-1. halvår 2013 (t.kr.) – før nedskrivninger 

 30-06-2013
Suppl./korr.

2012 2011 2010

Udlån   

Offentlig    17.195   38.768   5.765    36.656 

Erhverv   3.277.399  3.716.883  3.617.997   3.442.705 

Privat   1.257.538  1.593.686  1.709.447   1.565.785 

I alt   4.552.132  5.349.337  5.333.209   5.045.146 

Indlån  

Offentlig 0 0 0 0

Erhverv   647.983  1.473.365  1.267.491   1.324.486 

Privat   2.806.364  3.680.811  3.067.274   2.267.156 

I alt  3.454.347  5.154.176  4.334.765   3.591.642 

Garantier 

Offentlig 0 0 0 0

Erhverv   892.847  1.155.337  1.039.226   1.221.096 

Privat   261.616   344.588   346.936    359.468 

I alt   1.154.463  1.499.925  1.386.162   1.580.564 

Forretningsomfang i alt   9.160.942  12.003.438  11.054.136   10.217.352 
 
Faldet i forretningsomfanget fra 2012 til 1. halvår 2013 på 2,8 mia. kr. skyldes hovedsagligt, at Østjydsk Bank per 26. 
juni 2013 solgte 3 filialer til Arbejdernes Landsbank A/S, som et led i Kapitalplanen, som blev offentliggjort i 
fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013. Østjydsk Banks forretningsfokus er følgende: 

 Bankens kerneforretning er at drive traditionel bankdrift i Bankens markedsområde 
 Banken søger at tilbyde alle væsentlige bankprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår 
 Banken ønsker at øge den fremtidige andel af udlån til privatkunder  
 Banken ønsker at have indlån på niveau med Bankens udlån. Banken ønsker ikke fremadrettet, at foretage 

nye udlån til kunder, såfremt dette medfører at kundens engagement, som følge deraf, kommer til at 
udgøre mere end 10 procent af basiskapitalen  

 Banken ønsker ikke at have en brancheeksponering, der i væsentligt omfang, afviger fra den 
branchemæssige fordeling i Bankens naturlige markedsområde  

 Banken ønsker at overholde grænseværdierne i Finanstilsynets Tilsynsdiamant 
 Banken ønsker at arbejde aktivt med henblik på at kunne tilbageføre en betydelig del af nedskrivninger på 

udlån og tilgodehavender m.v., der er konstateret den seneste årrække 

B.4a Tendenser Den 27. juni 2013 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber ("CRD IV-forordningen") og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og 
investeringsselskaber i et finansielt konglomerat ("CRD IV-direktivet) offentliggjort.  

CRD IV-reglerne indeholder en række skærpelser af kravene til kapital, blandt andet vedrørende kapitalens 
sammensætning, herunder krav om en større andel af egentlig egenkapital. Derudover forventes der at blive fastlagt 
nye regler omkring kort- og langsigtede minimumlikviditetsratios mm. De nye regler og krav er beskrevet i del I, afsnit 
11.8.3 ”CRD IV-reglerne”. Det er Ledelsens forventning, at Banken med den forventede kapitalsammensætning efter 
Udbuddet, baseret på Ledelsens forventninger til fremtiden, og et stærkt fokus på den fremtidige indtjening og 
risikostyring, i fornødent omfang også vil have mulighed for at kunne tiltrække kapital fra andre kilder, og at dette 
samlet set gør at Ledelsen forventer, at Banken fremadrettet vil kunne leve op til CRD IV-reglernes krav til solvens og 
sammensætning af kapital. Derudover er Ledelsen per Prospektdatoen ikke bekendt med forhold omkring de 
forventede kommende likviditetskrav, der vil medføre at Banken ikke vil kunne leve op til de kommende likviditetskrav.  

B.5 Koncernstruktur Udsteder er Østjydsk Bank. Per Prospektdatoen består Østjydsk Bank af moderselskabet Østjydsk Bank A/S og to 100 
% ejede datterselskaber: Østjydsk Ejendomsadministration A/S og Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS som 
igen har to 100 % ejede datterselskaber: Anpartsselskabet af 1/1 1989 og Anpartsselskabet af 30. september 2008.  

B.6 Større Aktionærer Ingen Aktionærer ejer over 5 % af aktiekapitalen i Banken. Arbejdernes Landsbank A/S har afgivet bindende 
tegningstilsagn om, under visse betingelser, at tegne Nye Aktier for op til 37,5 mio. kr. Afhængig af resultatet af 
Udbuddet vil Arbejdernes Landsbank A/S efter Udbuddet kunne opnå en ejerandel på mere end 10 %.  
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Østjydsk Banks ledelse har ikke kendskab til aftaler, der direkte eller indirekte, giver en eller flere Aktionærer 
mulighed for at opnå kontrol med Banken. 

B.7 Resumé af 
regnskabs-
oplysninger 

Nedenfor er gengivet udvalgte historiske hoved- og nøgletal for Østjydsk Bank for 2010, 2011 og 2012, 1. halvår 2012 
samt 1. halvår 2013. De udvalgte hoved- og nøgletal er uddraget af de offentliggjorte årsrapporter for Østjydsk Bank 
for 2010, 2011 og 2012 inklusiv den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012, samt 
halvårsrapporter for 2012 og 2013, der er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. 
Årsrapporterne, halvårsrapporterne samt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 er 
herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle 
selskaber.  

Årsregnskaberne for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 er reviderede og er hver forsynet med en revisionspåtegning. 
Revisionspåtegningen for regnskabsåret 2010 og 2011 er uden forbehold og uden supplerende oplysninger. 
Revisionspåtegningen for regnskabsåret 2012 gav ikke anledning til forbehold, men var forsynet med supplerende 
oplysninger. Bankens supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 er forsynet med en 
revisionspåtegning uden forbehold. Halvårsregnskabet for 2012 har hverken været underlagt revision eller review. 
Halvårsregnskabet for 2013 har været underlagt review, hvor revisor har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold 
men med supplerende oplysninger. 

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2012 rapporterede Østjydsk Bank et underskud før skat på 203 
mio. kr. Som en konsekvens af et påbud fra Finanstilsynet blev underskuddet korrigeret til 330 mio. kr. før skat. Det 
betydelige underskud skyldes en stor stigning i nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Stigningen skyldes dels 
en negativ udvikling på en række engagementer og dels, at Finanstilsynet i 2012 ændrede og præciserede 
nedskrivningsreglerne. Derudover blev der konstateret en række svagheder i Østjydsk Banks kreditmæssige 
forretningsgange. Der blev i forbindelse med aflæggelsen af regnskab for 2012 foretaget en supplerende gennemgang 
og vurdering af en beløbsmæssig meget betydelig del af den samlede udlånsmasse, hvilket gav anledning til yderligere 
nedskrivninger. På denne baggrund vurderede Ledelsen at nedskrivningsbehovet pr. 31. december 2012 i al 
væsentlighed var bragt i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer, men at måling af udlån og andre 
tilgodehavender til amortiseret kostpris, samt måling af garantiforpligtelser fortsat var behæftet med en usikkerhed, 
der var større end normalt. 

Som følge af ovennævnte påbud fra Finanstilsynet, offentliggjorde Østjydsk Bank supplerende/korrigerende 
information til årsrapporten for 2012. Informationen omhandler i det væsentligste, at Banken har medregnet 127 mio. 
kr. af de i 2013 påbudte ny- og mernedskrivninger i 2012. Når der henvises til regnskabsmæssig information 
vedrørende Banken for 2012, henvises der på denne baggrund, såfremt informationen i den supplerende/korrigerende 
information afviger fra informationen i årsrapporten for 2012, til den supplerende/korrigerende information til 
årsrapporten for 2012.  

Hoved og nøgletal 2010-1. halvår 2013 

Driftsregnskabet (t.kr.) 
1. halvår 

2013
1. halvår 

2012
Suppl./korr. 

2012 2011 2010

Netto rente- og gebyrindtægter 144.050 162.282 298.501 301.434 294.516

Kursreguleringer 9.303 7.682 22.245 -4.720 33.177

Andre driftsindtægter 152 -354 580 207 177

Driftsudgifter inkl. afskrivninger 96.299 79.449 152.584 150.923 147.234

Andre driftsudgifter 6.954 2.012 6.745 9.896 21.600

Nedskrivninger på udlån mv. 223.688 69.121 490.937 127.764 143.670

Årets resultat før skat -173.686 18.953 -329.845 10.460 13.748

Årets resultat -219.067 13.872 -280.841 7.513 8.920

Udvalgte balanceposter (t.kr.) 

Udlån 3.715.307 4.893.731 4.568.358 4.895.851 4.910.731

Indlån (inkl. puljer) 3.454.347 5.065.915 5.154.176 4.334.765 3.591.642

Egenkapital 215.974 729.807 434.916 716.818 648.578

Ansvarlig kapital 798.116 1.316.196 1.042.341 1.303.147 1.208.822

Aktiver i alt 5.175.833 7.708.158 7.505.371 7.331.935 6.978.920

Eventualforpligtelser (t.kr.) 

Garantier 1.154.463 1.496.719 1.499.925 1.386.162 1.380.564

Nøgletal 

Solvensprocent 13,6% 17,8% 12,8% 18,0% 17,7%

Kernekapitalprocent 6,8% 13,7% 8,9% 13,9% 12,5%

Egenkapitalforrentning før skat -53,4% 2,6% -57,3% 1,8% 2,1%
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Egenkapitalforrentning efter skat -67,3% 1,9% -48,8% 1,1% 1,4%

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,47 1,13 0,49 1,04 1,04

Renterisiko -2,2% 1,4% -1,1% 0,7% -2,1%

Valutaposition 2,7% 1,4% 1,0% 0,4% 2,2%

Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Udlån i forhold til indlån 131,8% 106,6% 103,8% 123,0% 146,0%

Udlån i forhold til egenkapital 17,2 6,7 10,5 6,8 7,6

Årets/halvårets udlånsvækst (pct.) -18,7% -0,4% -6,7% -0,3% 5,1%

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 65,8% 216,7% 214,9% 257,6% 244,0%

Summen af store engagementer 153,5% 17,6% 66,5% 16,6% 27,9%

Akkumuleret nedskrivningsprocent 14,8% 7,4% 11,5% 6,6% 5,6%

Årets/halvårets nedskrivningsprocent 3,9% 1,0% 7,2% 1,9% 2,2%

Årets resultat pr. aktie (kr.) -228,2 14,4 -292,5 8,9 12,4

Indre værdi pr. aktie (kr.) 226 764 455 748 917

Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0

Børskurs/årets resultat pr. aktie - - -0,8 19,6 30,5

Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,16 0,30 0,50 0,23 0,41

   
 

B.8 Proforma-
regnskabs-
oplysninger 

Ikke relevant. Der præsenteres ikke proforma-regnskabsoplysninger i Prospektet. 

B.9 Resultat-
forventninger eller 
prognoser for 2013 

Østjydsk Bank forventer for 2013, at opnå et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 90-100 mio. kr.

B.10 Revisions-
påtegninger med 
forbehold 

Der er ikke taget forbehold i forhold til de historiske regnskabsoplysninger indeholdt i Prospektet. 

Revisionspåtegningen for regnskabsåret 2012 gav ikke anledning til forbehold, men var forsynet med supplerende 
oplysninger. Bankens supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 er forsynet med en 
revisionspåtegning uden forbehold. Halvårsregnskabet for 2012 har hverken været underlagt revision eller review. 
Halvårsregnskabet for 2013 har været underlagt review, hvor revisor har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold 
men med supplerende oplysninger.  

B.11 Arbejdskapital Det er Ledelsens vurdering, at Banken, som følge af implementeringen af CRD IV-reglerne, per 1. januar 2014, kan 
komme i en situation, hvor Banken ikke har tilstrækkelig arbejdskapital til at dække Bankens kapitalbehov i 12 
måneder fra Prospektdatoen. Det er på denne baggrund Ledelsens vurdering, at Østjydsk Banks nuværende 
arbejdskapital ikke er tilstrækkelig til at dække Bankens kapitalbehov i minimum 12 måneder efter Prospektdatoen. 
Banken vil derfor, såfremt Udbuddet ikke gennemføres, være afhængig af, på anden måde, at kunne tiltrække ny 
kapital eller af at tilpasse forretningsomfanget til den eksisterende kapital.  

Det er Ledelsens forventning, at Banken med den forventede kapitalsammensætning, efter gennemførelsen af 
Udbuddet til Minimumsprovenuet, og baseret på Ledelsens forventninger til fremtiden, vil have tilstrækkelig 
arbejdskapital til at kunne opfylde de nuværende og forventede kommende solvens og likviditetsregler i minimum 12 
måneder efter Prospektdatoen.  

Såfremt Ledelsens forventninger til fremtiden ikke bliver indfriet, vil Banken dog kunne risikere ikke at have 
tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sit kapitalbehov i 12 måneder fra Prospektdatoen, og vil i så fald være 
afhængig af at kunne tiltrække ny kapital eller tilpasse forretningsomfanget til den eksisterende kapital.  

Gennemførelsen af Udbuddet, der er Kapitalplanens eneste udestående element, er på Prospektdatoen alene betinget 
af, at Banken opnår et Minimumsprovenu på 90 mio. kr. Banken har opnået bindende tilsagn fra en række uafhængige 
investorer om, på visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe 
kapitalbeviser for 30 mio. kr., at tegne Aktier i et sådant omfang, at et bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan opnås. 

 

AFSNIT C
VÆRDIPAPIRER 

C.1  Værdipapir-type  
og ISIN-koder 

Udbuddet omfatter op til 7.680.000 Udbudte Aktier.

Banken har kun én aktieklasse og denne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-koden DK0010017607. 

De Udbudte Aktier udstedes i en unoteret midlertidig ISIN-kode. De Udbudte Aktier vil blive optaget til handel og 
officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen direkte i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, snarest muligt efter at 
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registreringen af kapitalforhøjelsen er sket hos Erhvervsstyrelsen.

C.2  Valuta Udbuddet gennemføres, og de Udbudte Aktier udstedes og handles i danske kroner.  

C.3 Antal aktier og 
pålydende værdi 

Per Prospektdatoen udgør Bankens aktiekapital nominelt 9.600.000 kr. bestående af 960.000 stk. aktier a nominelt 10 
kr., som alle er fuldt indbetalt. 

C.4 Aktiernes 
rettigheder 

Når aktiekapitalen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, har de Udbudte Aktier samme rettigheder som de 
Eksisterende Aktier. Alle Aktier i Østjydsk Bank bærer ret til et eventuelt udbytte, der udloddes efter registrering af de 
Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen, og i det omfang det er muligt i henhold til gældende dansk lovgivning. Hvert 
aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme, dog kan ingen Aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver tid 
værende nominelle aktiekapital. 

Aktierne vil være omsætningspapirer, der skal noteres på navn. Ingen Aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier 
indløse. Der gælder ingen ejerbegrænsninger i henhold til Bankens vedtægter. 

C.5 Negotiabilitet og  
omsættelighed 

Ikke relevant.  

Efter gennemførelse af Udbuddet vil alle Aktierne være omsætningspapirer, og der vil ikke gælde indskrænkninger i 
Aktiernes omsættelighed. 

C.6 Optagelse til 
handel  

De Udbudte Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under den midlertidige ISIN-
kode DK0060502557. De Udbudte Aktier vil blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen direkte i ISIN-koden for de 
Eksisterende Aktier DK0010017607 efter registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervsstyrelsen.  

C.7 Udbyttepolitik De Udbudte Aktier bærer ret til udbytte, der udloddes af Østjydsk Bank efter udstedelsen af de Udbudte Aktier og 
registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen, og i det omfang det er muligt i henhold til gældende dansk 
lovgivning.  

Østjydsk Bank har ikke udbetalt udbytte i 2010, 2011 og 2012. Der planlægges ikke udbyttebetalinger for 2013 med 
baggrund i Kapitalplanen, som tilsiger, at Østjydsk Banks solvensniveau skal øges. På længere sigt vil 
udbyttepolitikken blive revurderet. 

Østjydsk Bank vil som følge af modtagelsen af statsligt kapitalindskud i henhold til Lov om Statsligt Kapitalindskud 
være omfattet af begrænsninger i adgangen til at udbetale udbytte indtil det tidspunkt, hvor Østjydsk Bank ikke har 
udestående statsligt kapitalindskud.  

 

AFSNIT D
RISICI 

D.1  Risici forbundet 
med Banken 

Modtagere af dette Prospekt og potentielle investorer i de Udbudte Aktier bør være opmærksomme på, at en eventuel 
investering i Aktierne indebærer en høj risiko. Nærværende Prospekt indeholder blandt andet en detaljeret vurdering 
af de særlige faktorer, der kan have negativ indflydelse på værdien af Banken og dermed på kursdannelsen på 
Aktierne. 

De beskrevne risici er ikke de eneste risici, Østjydsk Bank står overfor. De skal tages som udtryk for de risikofaktorer, 
der af Ledelsen betragtes som særligt væsentlige og relevante for Østjydsk Bank per Prospektdatoen. 

Såfremt nogle af nedenstående risikofaktorer bliver en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på 
Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. I yderste konsekvens kan en udmøntning af en eller 
flere risikofaktorer føre til, at Østjydsk Bank må lukke med tab, og at investorerne taber deres investering. Det er ikke 
muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større 
eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge.  

Dette Prospekt indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Østjydsk Banks faktiske 
resultater kan afvige væsentligt fra dem, der omtales i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, 
herunder, men ikke begrænset til, de risici, som nævnes nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. 

Risici forbundet med Østjydsk Banks aktuelle situation 

 Østjydsk Bank har gennem de seneste år foretaget betydelige nedskrivninger. Senest i foråret 2013 efter 
Finanstilsynets besøg, hvor det efterfølgende blev konstateret et behov for yderligere nedskrivninger på i 
alt 342 mio. kr. Mernedskrivningerne på de store engagementer skyldes for godt halvdelens 
vedkommende en nedjustering af den af Banken opgjorte værdi af ejendomme lagt til sikkerhed for 
ejendomsudlån med objektiv indikation for værdiforringelse (”OIV”), set i lyset af den svage situation og 
udvikling på ejendomsmarkedet. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at Banken i en række tilfælde 
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manglede opfølgning i form af periodebalancer, budgetopfølgning mv. på selv store OIV-kunder. Banken 
fik derfor en risikooplysning om, at Bankens kreditstyring vurderedes at være under gennemsnittet. På 
trods af, at Banken har gennemgået og opdateret forretningsgangene, foretaget tiltag med henblik på at 
sikre kontrol af, at forretningsgangene følges samt ansat en ny underdirektør med ansvar for 
kreditområdet, kan der ikke gives garanti for, at kredithåndteringen er tilstrækkelig styrket, og der kan 
derfor være risiko for yderligere nedskrivninger. 

 De første 3 elementer af Kapitalplanen (salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S, salg af aktier i 
DLR Kredit A/S for 100 mio. kr. og udstedelse af hybrid kernekapital for 50 mio. kr.) er per Prospektdatoen 
gennemført, og Kapitalplanen er således kun betinget af de betingelser, der er knyttet til Udbuddet, 
herunder at Banken opnår et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. Banken har opnået bindende tilsagn 
fra en række uafhængige investorer om, på visse betingelser, at tegne Aktier i et sådant omfang, at der 
opnås et bruttoprovenu på i alt 115 mio. kr. Betingelserne i tegningstilsagnene omfatter, at Banken 
umiddelbart før gennemførelsen af Udbuddet og indbetalingen af provenuet har en solvensprocent, der 
overstiger Bankens individuelle solvensbehov, eller det, af Finanstilsynet, opgjorte solvenskrav. Per 
Prospektdatoen er denne betingelse opfyldt og Ledelsen har ikke kendskab til forhold, der vil medføre at 
betingelsen ikke vil være opfyldt på tidspunktet for Udbuddets endelige gennemførsel. Arbejdernes 
Landsbank A/S har givet et tegningstilsagn der er betinget af, at Arbejdernes Landsbank A/S, såfremt det 
er nødvendigt, kan godkendes som storaktionær af Finanstilsynet, jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 61 
samt, at Finanstilsynet godkender at Østjydsk Bank umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet, må 
tilbagekøbe for op til 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Finanstilsynet har 
per Prospektdatoen givet Arbejdernes Landsbank A/S en tilladelse til at blive storaktionær i Østjydsk 
Bank. Tilbagekøbet af kapitalbeviserne er et led i Bankens genoprettelsesplan, som er fremsendt til 
Finanstilsynet og derfor er Finanstilsynet bekendt. Det er på denne baggrund Ledelsens vurdering, at 
Finanstilsynet vil godkende Bankens tilbagekøb af kapitalbeviserne.  

 Selvom Ledelsen forventer, at betingelserne for at gennemføre Udbuddet vil være opfyldt på tidspunktet 
for gennemførelsen af Udbuddet, kan der ikke gives sikkerhed for, at Udbuddet gennemføres. Såfremt 
Udbuddet ikke gennemføres, vil Bankens solvens ikke blive styrket yderligere og Banken vil efter udløbet 
af dispensationerne fra § 145 i Lov om Finansiel Virksomhed, om ikke at have engagementer, der 
overstiger 25 % af basiskapitalen, måske ikke, kunne leve op til denne bestemmelse. Selvom Bankens 
solvens er over det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav og det individuelle solvensbehov, når det 
beregnes per 30. september 2013,vil disse forhold muligvis kunne medføre stigende fundingomkostninger 
og faldende forretningsomfang samt behov for at afhænde de store engagementer på uhensigtsmæssige 
betingelser og dermed have væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og 
finansielle stilling. Derudover kan det medføre, at Banken på et senere tidspunkt vil få behov for yderligere 
kapital. 

 Selvom den fremtidige indtjening realiseres som forventet og Kapitalplanen bliver gennemført i sin helhed, 
kan Østjydsk Bank stadig få behov for yderligere kapital i fremtiden. Der kan, såfremt det bliver tilfældet, 
ikke gives sikkerhed for at Østjydsk Bank, selv efter gennemførelsen af Kapitalplanen, fremover vil være i 
stand til at tiltrække nødvendig kapital fra andre kilder, som kan sikre fortsat drift, efter at Østjydsk Banks 
nuværende og forventede fremtidige kapitalressourcer måtte være opbrugt. Hvis Østjydsk Bank ikke kan 
tiltrække ny kapital, kan det have væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. Såfremt Østjydsk Bank ikke kan opfylde fremtidige krav til kapital, 
kapitalsammensætning, likviditet og solvens kan det samtidig medføre, at Østjydsk Bank mister sin 
tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed og tvinges til afvikling, med deraf følgende risiko for en 
negativ indflydelse på værdien af Aktierne. 
 

Risici forbundet med globale og nationale økonomiske forhold 
 Fortsat økonomisk afmatning 
 Negativ udvikling af rentemarginalen 
 Yderligere finanspolitiske stramninger 
 Fortsat uro på de finansielle markeder 

 
Kredit- og forretningsrisici 

 Østjydsk Bank har som led i sin udlånsaktivitet påtaget sig kreditrisici ved udlån til privat- og 
erhvervskunder samt ved udstedelse af garantier eller kredittilsagn 

 Faldende kreditbonitet i engagementerne samt fald i værdien af stillede sikkerheder 
 En forøgelse af kreditrisici f.eks. som følge af negativ udvikling i den generelle økonomi eller som følge af 

dårlig kredithåndtering 
 Forringede forhold på markedet for fast ejendom 
 Forringede forhold for erhvervskunder indenfor handel 
 Forringede forhold for kunder inden for landbrugssektoren 
 Forringede forhold for kunder inden for bygge- og anlægssektoren 
 Rentestigning ved kommende rentetilpasninger vil derfor medføre en øget rentebyrde, hvilket vil kunne 

forværre kundernes betalingsevne og derved repræsentere en øget risiko for Banken 
 Et fald i værdien af, eller likviditeten i, de sikkerheder, der er stillet overfor Østjydsk Banks udlån, kan 

medføre, at Banken må øge sine nedskrivninger 
 Nedskrivninger på udlån m.v. kan vise sig ikke at være tilstrækkelige til løbende at dække tab 
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 Østjydsk Bank er eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklings- eller kreditrisiko  
 

Markedsmæssige risici 

 Østjydsk Bank er udsat for renterisici i form af ændringer i markedsrenterne på de finansielle markeder. 
Renterisici hidrører primært fra Østjydsk Banks poster uden for handelsbeholdningen (ind- og udlån mv.), 
samt fastforrentede obligationsbeholdning i handelsbeholdningen 

 Fald i aktiekurserne på Østjydsk Banks aktiebeholdning 
 Banken er udsat for valutarisici vedrørende Østjydsk Banks nettopositioner i fremmed valuta, 

fondsbeholdning i fremmed valuta, kontantvaluta samt spot- og valutaterminsforretninger 
 
Risici relateret til likviditet og kapital 

 Østjydsk Bank er afhængig af adgang til tilstrækkelig likviditet 
 Østjydsk Bank er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at opfylde solvenskrav og tiltrække 

kapital 
 Ved fremtidige opgørelser af Bankens individuelle solvensbehov kan dette overstige det af Finanstilsynet 

fastsatte solvenskrav 
 Som følge af, at der ikke er overensstemmelse mellem fortolkningen fra EBA (”The European Banking 

Authority”) og teksten i CRD IV-reglerne, eksisterer der usikkerhed omkring hvorvidt to af Bankens 
ansvarlige lån kan medregnes til basiskapitalen per 1. januar 2014. Et tredje lån vil ikke kunne medregnes. 
Effekten på solvensprocenten, hvis alle tre lån ikke vil kunne medregnes i basiskapitalen per 1. januar 
2014, vil være en reduktion i basiskapitalen på 80 mio. kr., svarende til en reduktion i solvensprocenten i 
niveauet 1,9 procentpoint. Hvis det kun er det ene lån, der ikke vil kunne medregnes vil effekten være 46 
mio. kr. svarende til en reduktion af solvensprocenten i niveauet 1,1 procentpoint. Østjydsk Bank har på 
denne baggrund ikke medtaget disse lån i basiskapitalen ved vurdering af, om Østjydsk Bank kan opfylde 
kravene i CRD IV-reglerne 

 Østjydsk Bank er afhængig af et stærkt fokus på indtjening og risikostyring og i fornødent omfang 
tiltrækning af kapital fra andre kilder for at leve op til CRD IV-reglerne 

 Tillæg til CRD IV eller andre nye regler, som stiller yderligere krav til likviditet eller kapital 
 Til sikkerhed for trækningsret i Danmarks Nationalbank, har Banken deponeret sikkerheder. Hvis Banken 

ikke er i stand til at stille tilstrækkelig med sikkerhed for lånet, er der en risiko for, at Danmarks 
Nationalbank kræver lånet indfriet. Har Banken samtidig udfordringer med at fastholde balancen mellem 
indlån og udlån, eller med at skabe refinansiering andet sted fra, kan det få væsentlige negative 
konsekvenser for Bankens finansielle stilling og driftsmæssige resultater 

 
Operationelle risici 

 Østjydsk Banks aktiviteter indebærer operationelle risici, herunder som følge af utilstrækkelige eller 
fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl og kriminelle handlinger i og 
uden for organisationen 

 Risici forbundet med, at Østjydsk Banks strategi ikke kan gennemføres 
 Risici forbundet med informationsteknologi og –systemer og outsourcing 
 Østjydsk Banks risikostyringssystemer kan vise sig at være utilstrækkelige 
 Østjydsk Bank er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere 
 Banken har i løbet af de seneste år oplevet en vis personaleudskiftning blandt Direktion og 

Nøglemedarbejdere 

Andre risici forbundet med Østjydsk Banks virksomhed 

 Risici forbundet med konkurrencesituationen 
 Risici forbundet med lovgivningsmæssige rammer og tiltag fra tilsynsmyndigheder 
 Risici forbundet med ændringer i skattelovgivningen 
 Østjydsk Bank kan blive pålagt at afholde yderligere omkostninger til Indskydergarantifonden 
 Risici forbundet med det statslige kapitalindskud 
 Østjydsk Bank har ikke udbetalt udbytte for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, og Aktionærer kan ikke 

forvente et løbende afkast af investeringen i form af udbytte 
 Risici forbundet med verserende potentielle retssager 

 
D.3  Risici forbundet 

med Bankens 
Aktier og Udbuddet 

 Investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko. 
Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien ”gul” i henhold til 
Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 
15. april 2011). Risikomærkning i kategorien ”gul” betyder, at der er risiko for, at investorer kan tabe det 
investerede beløb helt eller delvist, men at produktet i henhold til risikomærkningskategorien ikke er 
vanskeligt at gennemskue. 

 Likviditeten i Aktierne og Tegningsretterne kan være begrænset, hvilket kan påvirke Aktiernes og 
Tegningsretternes kurs og investorernes mulighed for at sælge deres Aktier og/eller Tegningsretter 

 Der kan ske store udsving i kursen på Aktierne, og investorer, der køber Aktier, kan risikere væsentlige 
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tab 
 Der er risiko for, at Udbuddet ikke gennemføres 
 Banken vil måske udstede yderligere Aktier i fremtiden, hvilket potentielt kan få negativ indvirkning på 

Bankens aktiekurs 
 Efter Tegningsperiodens udløb, bortfalder retten til tegning af Udbudte Aktier, og uudnyttede 

Tegningsretter er derefter ugyldige og uden værdi, uden at indehaveren vil være berettiget til 
kompensation 

 Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen vil være væsentlig 
 Der er yderligere risici for investorer bosiddende uden for Danmark og Grønland, herunder valutarisiko, 

samt risiko for, at Tegningsretter muligvis ikke kan erhverves og/eller udnyttes af Aktionærer i 
jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland 
 

 

AFSNIT E
UDBUD 

E.1  Nettoprovenu og 
samlede 
omkostninger 

Bruttoprovenuet udgør ved tegning af samtlige Udbudte Aktier 176,6 mio. kr., svarende til 7.680.000 stk. Udbudte 
Aktier a nominelt 10 kr. 

Nettoprovenuet (bruttoprovenuet efter fradrag af omkostninger, der skal afholdes af Banken) forventes at udgøre 
163,8 mio. kr. ved tegning af samtlige Udbudte Aktier. 

De skønnede omkostninger, som skal betales af Banken, forudsat tegning af samtlige Udbudte Aktier, udgør 12,9 mio. 
kr. Dette beløb inkluderer blandt andet honorar til finansielle og juridiske rådgivere og Bankens revisor, omkostninger 
til VP, NASDAQ OMX Copenhagen, trykning, layout, forsendelse, tegningsprovision til investorer, der har afgivet 
bindende tegningstilsagn samt tegningsprovision til kontoførende institutter på 0,25 %. 

Investorerne pålægges ikke kurtage, ud over hvad der følger af den enkelte investors aftale med pågældendes 
kontoførende institut. 

E.2a Baggrund for 
Udbuddet og 
anvendelse af 
provenu 

Finanstilsynet var i marts og april 2013 på ordinær inspektion i Østjydsk Bank. Inspektionen førte til, at Banken blev 
påbudt at foretage yderligere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på i alt 342 mio. kr. Banken fik i den 
forbindelse en række risikooplysninger, herunder vedrørende kapitalstrukturen, idet den egentlige kernekapital på 
grund af driftsresultatet i første kvartal 2013 var kraftigt reduceret.  

De påbudte nedskrivninger medførte, at Banken ved udgangen af 1. kvartal rapporterede en solvens på 8,7 %, hvilket 
var over lovens minimumskrav på 8 %, men mindre end det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Som 
følge heraf, skulle Banken udarbejde en genopretningsplan med de foranstaltninger, der er nødvendige for at Banken, 
inden for en overskuelig fremtid, igen vil kunne overholde det fastsatte solvenskrav. Bankens Ledelse udarbejdede på 
denne baggrund en Kapitalplan, der indeholdt følgende punkter: 

 Salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S 
 Salg af aktier i DLR Kredit A/S for 100 mio. kr.  
 Udstedelse af hybrid kernekapital for 50 mio. kr. 
 Et aktieudbud med et Minimumsprovenu 90 mio. kr. og op til 176,6 mio. kr.   

Udbuddet er således et element i Bankens genopretningsplan og gennemføres med det formål at styrke Bankens 
kapitalmæssige situation. Med de, per 30. juni 2013, gennemførte elementer af Kapitalplanen udgjorde Bankens 
solvens per 30. juni 2013 13,6 %, og Bankens solvens var således over det fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Provenuet 
fra Udbuddet forventes at indgå i Bankens kapital og likviditetsmæssige beredskab og forventes at styrke Bankens 
solvens med cirka 1,7 procentpoint såfremt Udbuddet gennemføres med et bruttoprovenu på 90 mio. kr. og Banken 
efterfølgende tilbagekøber for 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Der er per 
Prospektdatoen afgivet bindende tegningstilsagn fra en række investorer, herunder Arbejdernes Landsbank A/S, om, 
under visse forudsætninger, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser 
for 30 mio. kr., at tegne Aktier for tilsammen 115 mio. kr. Arbejdernes Landsbank A/S’ tegningstilsagn omfatter 
tegning af aktier for op til 37,5 mio. kr. Efter gennemførelsen af Udbuddet forventer Banken at benytte 30 mio. kr. af 
provenuet til at tilbagekøbe kapitalbeviser der er udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Gennemføres Udbuddet med 
et bruttoprovenu på 176,6 mio. kr. forventes Bankens solvens at stige med cirka 3,4 procentpoint efter tilbagekøb af 
kapitalbeviser for 30 mio. kr. udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. 

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal således anvendes til at styrke Østjydsk Banks kapitalmæssige situation samt evt. til 
at indfri en del af de ansvarlige lån. 

E.3 Udbuds-
betingelser 

Udbuddet omfatter op til 7.680.000 stk. Udbudte Aktier.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder: 
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Tidsplan 
2. september 2013 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter  

(forudsat handel med sædvanlig valør på 3 handelsdage) 

3. september 2013 Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter  
(forudsat handel med sædvanlig valør på 3 handelsdage) 

3. september 2013 Optagelse af Tegningsretter til handel 
5. september 2013 Tildelingstidspunkt for Tegningsretter (kl. 12:30) 
6. september 2013 Tegningsperioden starter 

16. september 2013 Handelsperioden med Tegningsretter slutter 
19. september 2013 Tegningsperioden slutter  
23. september 2013 Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet  
26. september 2013 Afregning af Resterende Aktier 
26. september 2013 Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen
27. september 2013 Første handelsdag for Udbudte Aktier

 
Det er en betingelse for gennemførelsen af Udbuddet, at der ikke indtræffer begivenheder inden registrering af 
kapitalforhøjelsen, der efter Østjydsk Banks skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt og/eller 
utilrådeligt. Ligeledes er det en betingelse for Udbuddet, at Minimumsprovenuet på 90 mio. kr. opnås. 

En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen samt via Bankens hjemmeside hurtigst 
muligt. 

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive 
annulleret, tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle 
transaktionsomkostninger) til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet, alle 
Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier. Dette medfører, at investorer, der har 
erhvervet Tegningsretter i Handelsperioden, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg 
af eventuelle transaktionsomkostninger. 

Det mindste antal Udbudte Aktier en indehaver af Tegningsretter kan tegne vil være ét (1) stk. Udbudt Aktie, hvilket 
kræver udnyttelse af én (1) stk. Tegningsret og betaling af Udbudskursen. Der er ingen maksimumsgrænse for det 
antal Tegningsretter en indehaver af Tegningsretter kan udnytte.  

Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter er uigenkaldelige. Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren 
betale 23 kr. per Udbudt Aktie, der tegnes. 

Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på tegningstidspunktet, dog senest den 26. september 2013, mod 
registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP. Indehavere af Tegningsretter skal overholde 
kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har 
Aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato. 

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de Udbudte Aktier, der tegnes, udstedes af Østjydsk Bank efter 
registrering i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 26. september 2013. 

Tegningsretterne er omsætningspapirer, der forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX 
Copenhagen. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres 
kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts regler. 

 Aktionærer, som udnytter deres Tegningsretter, og investorer, der tegner Udbudte Aktier, anses for at have erklæret, 
at de har overholdt enhver gældende lovgivning relateret hertil. Kontoførende institutter, der udnytter Tegningsretter 
på vegne af begunstigede indehavere, anses for at have erklæret, at de har overholdt de udbudsprocedurer, der er 
angivet i dette Prospekt. 

Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne overdrages og, 
af erhververen, anvendes ved tegning af Udbudte Aktier. Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal 
give deres kontoførende institut meddelelse herom. 

Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse 
af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb 
(”Resterende Aktier”), kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende 
Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af 
Resterende Aktier til Tegningskursen. 

Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne 
Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. 

E.4 Fysiske og juridiske 
personers 

Østjydsk Bank har ydet lån til og modtaget sikkerhedsstillelser fra medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen. Banken 
har endvidere engagementer med virksomheder, hvor Bestyrelsesmedlemmer og Nøglemedarbejdere i Østjydsk Bank 
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interesse i 
Udbuddet eller 
interesse konflikter 

har væsentlige interesser.

Visse medlemmer af Bestyrelsen samt Direktionen og Nøglemedarbejderne og en række investorer herunder 
Arbejdernes Landsbank A/S samt Dansk Merchant Capital, der er finansiel rådgiver for Banken, har afgivet tilsagn om 
direkte eller indirekte at tegne aktier i Udbuddet.  

Ledelsen er ikke bekendt med andre mulige interesser eller mulige interessekonflikter i relation til Udbuddet, der er 
væsentlige for Østjydsk Bank. 

E.5 Børsnoterende 
enhed og lock-up-
aftaler 

De Udbudte Aktier udstedes af Østjydsk Bank.

Der er ikke indgået lock-up-aftaler i forbindelse med Udbuddet. 

E.6 Udvanding Ved Udbuddets gennemførelse, med det maksimale antal Udbudte Aktier (7.680.000 stk.) og efter fradrag af skønnede 
omkostninger i forbindelse med Udbuddet, udgjorde egenkapitalen, justeret for Udbuddet, per 30. juni 2013 ca. 379,7 
mio. kr. svarende til en indre værdi per Aktie på 44,0 kr.  

Dette udgør en umiddelbar reduktion af den indre værdi per Aktie på 181,6 kr. og dermed en udvanding på op til 80,5 
% for Eksisterende Aktionærer, og en umiddelbar forøgelse af den justerede egenkapital per Aktie på 21,0 kr. 
svarende til 91,1 % for nye investorer. 

E.7 Gebyrer Ikke relevant. Investorerne pålægges ikke kurtage, ud over hvad der følger af den enkelte investors aftale med den 
pågældendes kontoførende institut. 
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RISIKOFAKTORER 
Investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko. Tegningsretterne og 
Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien ”gul” i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse 
om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien 
”gul” betyder, at der er risiko for, at investorer kan tabe det investerede beløb helt eller delvist, men at produktet i 
henhold til risikomærkningskategorien ikke er vanskeligt at gennemskue. 

Følgende risikofaktorer vurderes som væsentlige og bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes 
omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De nævnte forhold er væsentlige for vurderingen af en mulig 
investering i Tegningsretter og Aktier i Østjydsk Bank, men ikke udtømmende. Investorer anbefales at konsultere 
relevante rådgivere inden en investering i Aktier og Tegningsretter. Investering i aktier er udelukkende passende for 
investorer, der har en betydelig erfaring med og viden om de finansielle forhold, der har relevans i forhold til en 
fyldestgørende vurdering og analyse af de pågældende aktier, og som er i stand til at bære de økonomiske risici, der er 
forbundet med investering i aktier.  

Såfremt nogle af nedenstående risikofaktorer bliver en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på 
Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. I yderste konsekvens kan en udmøntning af en eller 
flere risikofaktorer føre til, at Østjydsk Bank må lukke med tab, og investorerne taber deres investering. Det er ikke 
muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller 
mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge.  

Dette Prospekt indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Østjydsk Banks faktiske re-
sultater kan afvige væsentligt fra dem, der omtales i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, listet 
herunder, men ikke begrænset til de risici, som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt.  

For at opfylde lovgivningsmæssige krav, herunder særligt Lov om Finansiel Virksomhed, samt 
Kapitaldækningsbekendtgørelsens og øvrige bekendtgørelsers oplysningskrav, har Østjydsk Bank offentliggjort 
detaljerede informationer om risici, kapitaldækningsstruktur, kapitaldækning, risikostyring m.v. i form af 
risikorapporter. Der er udarbejdet risikorapport for Østjydsk Bank per 30. juni 2013. Rapporten er tilgængelig på 
www.oeb.dk og giver, efter Bankens opfattelse, et retvisende billede af Østjydsk Banks reelle risikosituation.  

Risikofaktorerne, som knytter sig til Østjydsk Banks virksomhed og aktiviteter, kan opdeles i følgende kategorier: 

 Risici forbundet med Østjydsk Banks aktuelle situation 
 Risici forbundet med globale og nationale økonomiske forhold 
 Kredit- og forretningsrisici 
 Markedsmæssige risici 
 Risici relateret til likviditet og kapital 
 Operationelle risici 
 Andre risici forbundet med Østjydsk Banks virksomhed 
 Risici forbundet med Udbuddet 

 
I det følgende er risikofaktorerne opdelt i ovennævnte kategorier. Kategorierne og de risikofaktorer, der beskrives, er 
ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. 

RISICI FORBUNDET MED ØSTJYDSK BANKS AKTUELLE SITUATION 
I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2012 rapporterede Østjydsk Bank et underskud før skat på 202 
mio. kr. Som det beskrives i det følgende, blev underskuddet efterfølgende, som en konsekvens af påbud fra 
Finanstilsynet, korrigeret til 330 mio. kr. før skat. Det betydelige underskud skyldtes en stor stigning i nedskrivninger på 
udlån og tilgodehavender m.v. Stigningen skyldes dels en negativ udvikling på en række engagementer og dels, at 
Finanstilsynet i 2012 ændrede og præciserede nedskrivningsreglerne. Derudover blev der konstateret en række 
svagheder i Østjydsk Banks kreditmæssige forretningsgange blandt andet i relation til løbende overvågning og 
konstatering af OIV, beregning af nedskrivningsbehov og segmentering af udlån. Disse svagheder medførte at såvel 
intern revision som den uafhængige revisor afgav supplerende oplysninger til regnskabet for 2012, som bevirkede at 
NASDAQ OMX Copenhagen efterfølgende gav Østjydsk Bank en påtale for ikke at have opretholdt hensigtsmæssige 
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procedurer, kontroller og systemer for, at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser. Der blev i forbindelse med 
aflæggelsen af regnskabet for 2012 foretaget en supplerende gennemgang og vurdering af en, beløbsmæssig betydelig, 
del af den samlede udlånsmasse, hvilket gav anledning til yderligere nedskrivninger. På denne baggrund vurderede 
Ledelsen, at nedskrivningsbehovet per 31. december 2012 i al væsentlighed var bragt i overensstemmelse med 
Finanstilsynets retningslinjer, men at måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af 
garantiforpligtelser fortsat var behæftet med en usikkerhed, der var større end normalt.  
 
I marts og april 2013 var Finanstilsynet på ordinær inspektion i Østjydsk Bank. Finanstilsynet foretog en undersøgelse af 
i alt 178 engagementer, herunder Bankens 78 engagementer, der oversteg 20 mio. kr. Ved gennemgangen af de 78 
største engagementer blev der konstateret behov for yderligere nedskrivninger på 285 mio. kr. Mernedskrivningerne på 
de store engagementer skyldes, for godt halvdelens vedkommende, en nedjustering af den, af Banken opgjorte, værdi af 
ejendomme lagt til sikkerhed for ejendomsudlån med objektiv indikation for værdiforringelse (”OIV”), set i lyset af den 
svage situation og udvikling på ejendomsmarkedet. Endvidere skulle nedjusteringerne ses i lyset af, at Banken, i henhold 
til Finanstilsynets vurdering, i en række tilfælde ikke fuldt ud havde indarbejdet Finanstilsynets værdiansættelse af 
ejendommene i sin opgørelse af blancoelementerne efter Finanstilsynets besøg i 2011. Dertil kom, at Banken havde fået 
påført tab i forbindelse med rekonstruktioner af kunder, der allerede var konstateret OIV, at Banken i mindst et tilfælde 
havde foretaget parkeringshandler til værdiansættelser, som vurderedes at være over markedsniveau, ligesom Banken i 
nogle tilfælde ikke havde taget mulige sikkerheder.  

I relation til en stikprøve blandt engagementer mindre end 20 mio. kr., blev det konstateret, at Banken i væsentligt 
omfang manglede at opfange signaler om finansielle svaghedstegn hos de mindre kunder rettidigt og herunder om 
nødvendigt at konstatere OIV blandt de mindste erhvervs- og privatkunder. Banken blev derfor påbudt at nedskrive 
yderligere 57 mio. kr. på disse kunder, samt påbudt at foretage en gennemgang og vurdering af udlånsporteføljen med 
engagementer under 3 mio. kr. for at vurdere omfanget af et eventuelt mernedskrivningsbehov på denne del af Bankens 
udlånsportefølje.  

Banken har foretaget en analytisk risikorettet gennemgang af denne del af udlånsporteføljen, hvilket har resulteret i en 
mindre forøgelse af nedskrivningsbehovet i forhold til de påbudte 57 mio. kr. Resultatet af gennemgangen er rapporteret 
til og drøftet med Finanstilsynet, der ved skrivelse af 11. juli 2013 har vurderet, at de herefter foretagne nedskrivninger 
er tilstrækkelige i forhold til det afgivne påbud. 

Samlet set blev Banken påbudt at foretage nedskrivninger på i alt 342 mio. kr. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at 
Banken i en række tilfælde manglede opfølgning i form af periodebalancer, budgetopfølgning mv. på selv store OIV-
kunder. Banken fik derfor en risikooplysning om, at Bankens kreditstyring vurderedes at være under gennemsnittet.    

Banken fik endvidere risikooplysninger om, at boniteten af Bankens erhvervskunder var under gennemsnittet blandt 
mindre pengeinstitutter samt vedrørende kapitalstrukturen, hvor den egentlige kernekapital på grund af driftsresultatet 
i første kvartal 2013 var kraftigt reduceret.  

Som følge heraf blev der, i forbindelse med offentliggørelsen af Bankens periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013, oplyst 
om foretagne organisationsændringer, herunder at tidligere bankdirektør Jens Vendelbo blev fritstillet og Bankens 
kreditorganisation blev omorganiseret med ny midlertidig ledelse. Bestyrelsens formand meddelte i forlængelse heraf, 
at han trak sig fra Bestyrelsen. Efterfølgende har Banken iværksat tiltag for at styrke Bankens kredithåndtering, blandt 
andet med bistand fra eksterne konsulenter. Banken har gennemgået og opdateret forretningsgangene samt foretaget 
tiltag med henblik på at sikre kontrol af, at forretningsgangene følges. Per 19. august 2013 ansatte Banken en ny 
underdirektør, som fik ansvaret for kreditområdet.  

I forbindelse med Finanstilsynets redegørelse blev Banken i øvrigt påbudt at foretage en vurdering af, hvor stor en andel 
af de, under kontrollen opgjorte, ny- og mernedskrivninger, der i lyset af gældende regnskabsregler, allerede burde 
være udgiftsført i Bankens regnskab for 2012. Finanstilsynet påbød samtidig Banken at udsende 
supplerende/korrigerende information til Bankens årsrapport for 2012, såfremt det skulle vise sig, at en væsentlig del af 
mernedskrivningerne burde have været udgiftsført i 2012. På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet 
tog Banken påbuddet til efterretning og offentliggjorde den 5. juli 2013 supplerende/korrigerende information til 
årsrapporten for 2012, hvori der var indregnet i alt 127 mio. kr. af de påbudte ny- og mernedskrivninger i 2. halvår. 
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De påbudte nedskrivninger medførte, at Banken ved udgangen af 1. kvartal rapporterede en solvens på 8,7 %, hvilket var 
over lovens minimumskrav på 8 %, men mindre end det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Som følge 
heraf, skulle Banken udarbejde en genopretningsplan, med de foranstaltninger der var nødvendige for at Banken inden 
for en overskuelig fremtid igen ville kunne overholde det fastsatte solvenskrav.  

Banken udarbejdede en kapitalplan, der indebar følgende punkter.  
 

 Salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S.  
 Salg af aktier i DLR Kredit A/S for 100 mio. kr.  
 Udstedelse af hybrid kernekapital for 50 mio. kr. 
 Et aktieudbud med et Minimumsprovenu på 90 mio. kr. og op til 176,6 mio. kr.  

 
Per 30. juni 2013 havde Banken gennemført de første tre elementer af Kapitalplanen og kunne derfor ved 
offentliggørelsen af halvårsrapporten for 2013 rapportere en solvensprocent per 30. juni 2013 på 13,6 % set i forhold til 
det fastsatte solvenskrav på 11,7 %.  

Risici forbundet med gennemførelse af Kapitalplanen 
Gennemførelsen af Kapitalplanen er på Prospektdatoen betinget af de betingelser, der er knyttet til Udbuddet, herunder 
at Banken opnår et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. Banken har opnået bindende tilsagn fra en række uafhængige 
investorer, herunder fra Arbejdernes Landsbank A/S, om på visse betingelser, at tegne Aktier i et sådant omfang, at der 
opnås et bruttoprovenu på i alt 115 mio. kr.  

Betingelserne i tegningstilsagnene omfatter, at Banken umiddelbart før gennemførelsen af Udbuddet og indbetalingen 
af provenuet har en solvensprocent, der overstiger Bankens individuelle solvensbehov, eller det, af Finanstilsynet, 
opgjorte solvenskrav. Per Prospektdatoen er denne betingelse opfyldt og Ledelsen har ikke kendskab til forhold, der vil 
medføre at betingelsen ikke vil være opfyldt på tidspunktet for Udbuddets endelige gennemførsel.  

Tegningstilsagnet fra Arbejdernes Landsbank A/S er betinget af, at Arbejdernes Landsbank A/S, såfremt det er 
nødvendigt, kan godkendes som storaktionær af Finanstilsynet, jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 61 samt, at 
Finanstilsynet godkender at Østjydsk Bank umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet, må tilbagekøbe for op til 30 
mio. kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Finanstilsynet har per Prospektdatoen givet Arbejdernes 
Landsbank A/S en tilladelse til at blive storaktionær i Østjydsk Bank. Tilbagekøbet af kapitalbeviserne er et led i Bankens 
genoprettelsesplan, som er fremsendt til Finanstilsynet og derfor er Finanstilsynet bekendt. Det er på denne baggrund 
Ledelsens vurdering, at Finanstilsynet vil godkende Bankens tilbagekøb af kapitalbeviserne. 

Selvom Ledelsen forventer, at betingelserne for at gennemføre Udbuddet vil være opfyldt på tidspunktet for 
gennemførelsen af Udbuddet, kan der ikke gives sikkerhed for, at Udbuddet gennemføres. Såfremt Udbuddet ikke 
gennemføres, vil Bankens solvens ikke blive styrket yderligere og Banken vil, efter udløbet af dispensationerne fra § 145 
i Lov om Finansiel Virksomhed, om ikke at have engagementer der overstiger 25 % af basiskapitalen, måske ikke kunne 
leve op til denne bestemmelse. Selvom Bankens solvens er over det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav og det 
individuelle solvensbehov, når det beregnes per 30. september 2013, vil disse forhold muligvis kunne medføre stigende 
fundingomkostninger og faldende forretningsomfang samt behov for at afhænde de store engagementer på 
uhensigtsmæssige betingelser og dermed have væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. Derudover kan det medføre, at Banken på et senere tidspunkt vil få behov for 
yderligere kapital. Såfremt Østjydsk Bank ikke kan opfylde fremtidige krav til likviditet og kapital kan det samtidig 
medføre, at Østjydsk Bank mister sin tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed og tvinges til afvikling, med deraf 
følgende risiko for en negativ indflydelse på værdien af Aktierne. 

Se også afsnittet ”Risici knyttet til Udbuddet” for en gennemgang af risici såfremt Udbuddet ikke gennemføres.   

Selvom det er Ledelsens vurdering, at de ovenfornævnte store engagementer, efter gennemførelsen af Udbuddet til 
Minimumsprovenuet, ikke længere vil udgøre mere end 25 % af basiskapitalen, kan der ikke gives sikkerhed herfor. 
Dette vil kunne medføre, at Banken såfremt den ikke kan få forlænget dispensationerne må afhænde engagementer på 
uhensigtsmæssige betingelser, hvilket vil kunne få negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og 
finansielle stilling.  
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Selvom den fremtidige indtjening realiseres som forventet og Kapitalplanen bliver gennemført i sin helhed, kan Østjydsk 
Bank stadig få behov for yderligere kapital i fremtiden. Der kan, såfremt det bliver tilfældet, ikke gives sikkerhed for at 
Østjydsk Bank, selv efter gennemførelsen af Kapitalplanen, fremover vil være i stand til at tiltrække nødvendig kapital 
fra andre kilder, som kan sikre fortsat drift, efter at Østjydsk Banks nuværende og forventede fremtidige 
kapitalressourcer måtte være opbrugt. Hvis Østjydsk Bank ikke kan tiltrække ny kapital, kan det have væsentlig negativ 
indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 

Risiko for væsentlige tab og nedskrivninger på udlån og garantier 
Østjydsk Bank har i regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 (korrigeret) haft nedskrivninger på 762,4 mio. kr. og for 1. halvår 
2013 udgjorde nedskrivningerne 223,7 mio. kr. Som følge deraf fik Banken specielt i 2012 og 1. kvartal 2013 reduceret 
sin solvens betydeligt, og Banken havde per 31. marts 2013 en solvens, der var mindre end Bankens solvenskrav. Som 
nærmere beskrevet i afsnittet "Risici relateret til likviditet og kapital" er der betydelige risici forbundet med Østjydsk 
Banks afhængighed af og mulighed for fortsat, at kunne opretholde et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at overholde det 
til enhver tid gældende solvenskrav og solvensbehov.  

Østjydsk Banks betydelige nedskrivninger skyldes primært, at Banken har været, og fortsat er, eksponeret mod 
ejendoms-, bygge- og anlægssektorerne, hvor der har været betydelig tab og fortsat er risiko for tab. Østjydsk Bank 
forventes fremadrettet at skulle foretage yderligere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. I forbindelse med 
offentliggørelsen af Finanstilsynets redegørelse vedrørende den seneste ordinære inspektion, fik Banken en 
risikooplysning om at boniteten på Bankens erhvervskunder var lavere end gennemsnittet for andre mindre 
pengeinstitutter. Selvom Banken ved udgangen af 1. halvår 2013 har nedskrevet i betydeligt omfang på Bankens 
engagementer, kan den, i henhold til Finanstilsynets vurdering, lavere kreditbonitet af Bankens erhvervskunder muligvis 
medføre, at Banken fremadrettet vil have højere relative afskrivninger end sammenlignelige pengeinstitutter samt 
afskrivninger der overstiger Ledelsens forventninger. Som nærmere beskrevet i afsnittet "Kredit- og forretningsrisici" 
kan yderligere nedskrivninger få væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og 
finansielle stilling. 

Det er Ledelsens vurdering, at Banken, efter tilpasningen af organisationen og de foretagne gennemgange af 
forretningsgange, kontrolprocedurer samt af selve udlånsengagementerne, med det aflagte regnskab for 1. halvår 2013, 
i alle væsentlige forhold, har bragt den kreditmæssige håndtering og rapportering i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning. Banken arbejder dog fortsat på at forbedre de kreditmæssige forretningsgange blandt andet med 
henblik på at sikre bedre opgørelser og klassifikation vedrørende Bankens udlån og Banken er blevet påbudt, inden 
udgangen af september 2013, at foretage en test af om Bankens kreditafdeling er i stand til at rangordne kunderne 
korrekt og orientere Finanstilsynet om resultatet af denne test. Selvom det er Ledelsens vurdering, at Banken har 
forbedret den kreditmæssige håndtering væsentligt, kan der ikke gives sikkerhed for at denne test ikke vil kunne 
identificere forhold der vil give behov for yderligere nedskrivninger eller vil kunne øge solvensbehovet. Da 
nedskrivninger i et vist omfang er baseret på skøn og vurderinger, og Banken først i 1. halvår 2013 har skærpet fokus på, 
at Bankens procedurer overholdes, kan der derudover ikke gives sikkerhed for at fremtidige besøg fra Finanstilsynet 
ikke vil kunne medføre påbud om yderligere nedskrivninger eller at andre forhold kan medføre, at Banken vurderer det 
som nødvendigt at foretage yderligere nedskrivninger. Såfremt Banken bliver nødt til at foretage væsentlige 
nedskrivninger kan det få væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle 
stilling. 

RISICI FORBUNDET MED GLOBALE OG NATIONALE ØKONOMISKE FORHOLD 
Risici forbundet med de globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt nationale økonomiske 
konjunkturer  
Siden september 2008 har både de danske og de internationale finansielle markeder været præget af betydelig uro. 
OECD estimerer i sin seneste økonomiske prognose en dansk BNP-vækst på 0,4 % i 2013 og 1,7 % i 2014. Den lave vækst 
i Danmark har været en af grundene til store udsving i aktiekurserne, stigende risikopræmier på en række finansielle 
markeder og fald i erhvervs- og forbrugertillid. Det private forbrug i Danmark har ligeledes været stagnerende siden 
starten af krisen, og de private investeringer er fortsat på et lavt niveau. Uroen på de finansielle markeder, og de 
udfordrende makroøkonomiske forhold, har påvirket Østjydsk Bank på en række områder, herunder primært i form af et 
øget behov for nedskrivninger, hvilket har påvirket Bankens resultater negativt. 
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Rentemarginalen, der udtrykker forskellen i afkastet på rentebærende aktiver og udgifterne til rentebærende 
forpligtelser, udgør en væsentlig faktor for Østjydsk Banks indtjening. En række banker, herunder Østjydsk Bank, har i 
de seneste år blandt andet som følge af vanskelige fundingvilkår, fokuseret på at reducere udlånene og øge indlånene. 
På trods af en generelt lavere efterspørgsel efter lån, har en øget rentemarginal medvirket til, at nettorenteindtægterne 
i 2012 kunne fastholdes på samme niveau som i 2011. Der er imidlertid betydelig usikkerhed knyttet til den fremtidige 
rentemarginal, og det er således usikkert, om den nuværende rentemarginal kan fastholdes. En faldende rentemarginal 
vil påvirke Østjydsk Banks indtjening, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. 

Udsigten til fortsat svag vækst i Danmark er ikke mindst begrundet i de internationale vækstudsigter. Store 
budgetunderskud og svage økonomier i en række europæiske lande, særligt i Sydeuropa, kan medføre yderligere 
finanspolitiske stramninger, som kan give yderligere uro på de finansielle markeder og begrænse væksten. Såfremt de 
globale økonomiske forhold og de nationale økonomiske konjunkturer forværres, kan dette medføre, at en række af de 
risici, som Østjydsk Bank er udsat for, forøges eller aktualiseres, herunder med en større indvirkning end forudset. 
Dette kan blandt andet påvirke Østjydsk Banks nedskrivninger, solvens, likviditet og fundingmuligheder, hvilket igen kan 
påvirke Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.  

KREDIT- OG FORRETNINGSRISICI 
Østjydsk Bank har en væsentlig kreditrisiko i forbindelse med Bankens udlånsaktivitet 
Kreditrisikoen er risikoen for, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerheder 
ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne. Østjydsk Bank har som led i sin udlånsaktivitet påtaget sig 
kreditrisici ved udlån til privat- og erhvervskunder samt ved udstedelse af garantier eller kredittilsagn. Kreditrisikoen 
udgør langt den væsentligste risiko for Østjydsk Bank. 

Krediteksponeringen mod privatkunder, der per 30. juni 2013 udgjorde 27,9% af den samlede krediteksponering, 
vedrører primært finansiering af bil, bolig samt forbrug. De primære faktorer, som kan medføre øgede kreditrisici for 
denne del af porteføljen vurderes at være faldende boligpriser, stigende renter, arbejdsløshed, skilsmisse og dødsfald, 
men også andre faktorer kan medføre, at kreditboniteten forringes med deraf følgende øgede kreditrisici.  

Krediteksponeringen mod erhvervskunder, der per 30. juni 2013 udgjorde 71,7% af den samlede krediteksponering, 
vedrører primært mindre og mellemstore virksomheder. Kreditrisici på erhvervskundeporteføljen udgør den største del 
af Østjydsk Banks kreditrisiko, som ikke kan imødegås alene ved branchespredning. De generelle økonomiske 
konjunkturer påvirker i høj grad erhvervskunder, og fortsat svage eller forværrede økonomiske konjunkturer udgør 
således den største kreditrisiko på denne del af udlånsporteføljen, blandt andet i form af faldende efterspørgsel og 
driftsindtjening, forringede formue- og finansieringsforhold, ændringer i renteniveau samt aktie- og valutakurser og 
andre forhold, som kan medføre, at kundernes betalingsevne forringes. 

Udviklingen i kreditrisikoen er blevet påvirket af den økonomiske udvikling, og kreditrisici er således øget som følge af 
faldende kreditbonitet i engagementerne samt fald i værdien af stillede sikkerheder, hvilket allerede har medført øgede 
nedskrivninger og behov for kapitaldækning og dermed øgede krav til kapitalgrundlaget for Østjydsk Bank. Ved den 
seneste ordinære inspektion konkluderede Finanstilsynet, at boniteten af Østjydsk Banks erhvervskunder var lavere end 
gennemsnittet for andre mindre pengeinstitutter. Endvidere blev det, i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for 
2012, samt i forbindelse med en gennemgang af engagementerne efter Finanstilsynets inspektion, konstateret, at 
Bankens forretningsgange og kontrolprocedurer ikke i tilstrækkeligt omfang havde konstateret nedskrivningsbehov 
rettidigt. Østjydsk Bank har i første halvår 2013 fritstillet den tidligere bankdirektør, samt foretaget 
organisationsændringer i kreditorganisationen, med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig og korrekt håndtering 
af krediteksponeringen. Uanset at det vurderes, at der er sket en væsentlig styrkelse af styringen af kreditområdet må 
det dog forventes, at Banken også fremadrettet vil være disponeret for nedskrivninger og tab på udlån mv., idet det er en 
almindelig forretningsmæssig risiko knyttet til bankdrift. En forøgelse af kreditrisici, f.eks. som følge af negativ udvikling 
i den generelle økonomi, eller som følge af dårlig kredithåndtering, kan påføre Østjydsk Bank tab eller indebære 
nedskrivningsbehov, risici for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller medføre at behovet for 
kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og 
finansielle stilling. 
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Risici forbundet med ejendomsmarkedet 
Østjydsk Banks største branchemæssige eksponering, ud af den samlede eksponering på udlån og garantier, er over for 
erhvervskunder, i branchen fast ejendom. Denne eksponering udgjorde 15,1 % per 30. juni 2013.  

Disse kunder har været særligt hårdt ramt af de økonomiske konjunkturer, blandt andet i form af økonomiske 
problemer hos eksisterende lejere og/eller ændrede vilkår og forudsætninger for (gen-)udlejning, faldende 
ejendomspriser, forringede belånings- og refinansieringsmuligheder samt likviditetsmæssige udfordringer. Udover de 
lån og garantier Banken har ydet til kunder i ejendomsbranchen, har Banken indirekte ejendomseksponering, idet 
kunder i øvrige brancher ligeledes kan have investeret i ejendomme, enten som en del af driften eller som investering.  

Fortsat dårlige eller forringede markedsforhold for ejendomsbranchen kan medføre risiko for væsentlige 
nedskrivninger for Østjydsk Bank, hvilket vil kunne få væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. 

Risici forbundet med markedet for landbrug 
Østjydsk Bank har en væsentlig risiko på lån og garantier indenfor landbrugssektoren, der per 30. juni 2013 udgjorde 
10,7 %, hvilket er den andenstørste branchemæssige krediteksponering. 

Landbrugssektoren har i de seneste år været særligt hårdt ramt af lavkonjunktur i branchen, kombineret med valutatab 
på CHF samt tab på renteswaps. Lavkonjunkturen har medført faldende priser, herunder jordpriser, og 
betalingsudygtighed hos debitorer. Dette har for Østjydsk Bank blandt andet betydet større tab og nedskrivninger samt 
reduktion i værdien af stillede sikkerheder, herunder primært værdien af landbrugsjord. 
 
Banken yder lån til markbrug, kvæg og mælkeproducenter samt svineproducenter, som er afhængige af prisudviklingen 
på henholdsvis afregningspriser og foder. Sikkerhederne for engagementerne består hovedsageligt af landbrugsjord. 
Såfremt priser på landbrugsprodukterne falder og/eller priser på dyrefoder stiger, kan dette medføre tab for 
landmændene, hvilket kan medføre en højere misligholdelsesrate på engagementerne. Hvis der ikke er taget 
tilstrækkelig sikkerhed for lånene, eller såfremt prisen på landbrugsjorden falder eller ikke kan realiseres til de opførte 
værdier, kan dette få negative konsekvenser for Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 
 
Risici forbundet med branchen handel 
Banken yder lån til erhvervskunder indenfor handel og har en samlet eksponering mod branchen på 9,8 % af sin 
samlede krediteksponering i udlån og garantier. En stor del af kunderne er enten underleverandører, grossist- eller 
håndværksvirksomheder, mens Banken har meget begrænset eksponering mod detailhandel.  
 
Stigende råvarepriser og fortsat økonomisk lavkonjunktur som følge af Finanskrisen kan medføre lavere 
afregningspriser, særligt for underleverandører. Faldende omsætning og indtjening hos kunder med eksponering til 
handelsbranchen kan få negative konsekvenser for Bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 
 
Risici forbundet med branchen bygge- og anlæg 
Bankens risiko på udlån og garantier for branchen udgjorde 8,5 % af den samlede krediteksponering i udlån og garantier 
per 30. juni 2013. Branchen omfatter hovedsageligt en række lokale entreprenører og byggevirksomheder.  

Fortsætter lavkonjunkturen som følge af Finanskrisen, kan det medføre yderligere fald i ejendomspriser, hvilket kan 
medføre lavere afregningspriser, samt fortsat lav aktivitet inden for byggeriet, hvilket kan medføre yderligere fald i 
omsætningen for branchen. En forværring hos kunderne kan få negative konsekvenser for Bankens virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. 

Risici forbundet med rentetilpasningslån  
En række af Østjydsk Banks kunder har realkreditgæld bestående af rentetilpasningslån, der p.t. har meget lave renter. 
En rentestigning ved kommende rentetilpasninger vil derfor medføre en øget rentebyrde, hvilket vil kunne forringe 
kundernes betalingsevne og derved repræsentere en øget risiko for Banken. Dette forhold kan være specielt udtalt for 
de af Bankens kunder inden for blandt andet ejendomme og landbrug, som har en stor finansiel gearing og en lav eller 
negativ indtjening og vil kunne få væsentlig betydning for Bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 
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Et fald i værdien af, eller likviditeten af, de sikkerheder, der er stillet over for Østjydsk Banks udlån, kan medføre, at 
Banken må øge sine nedskrivninger 
Østjydsk Bank kræver som hovedregel sikkerhedsstillelse for engagementer med henblik på at reducere kreditrisikoen. 
De hyppigst forekommende sikkerheder er ejendoms-, virksomheds- og fordringspant, pant i værdipapirer og 
indlånsmidler samt garantier og kautioner. 

Ved sikkerhed i form af værdipapirer kan værdipapirerne være unoterede og illikvide, og værdien kan være tæt 
forbundet med udviklingen i det underliggende aktiv.  

Faldende salgspriser for fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, landbrug og private ejendomme, generelle 
økonomiske konjunkturer eller andre forhold, der fører til faldende priser på værdipapirer eller andre sikkerheder, kan 
medføre, at værdien af de over for Østjydsk Bank stillede sikkerheder falder, og at sikkerhederne således ikke vil være 
tilstrækkelige til at dække kundens forpligtelser. Hvis sikkerhederne er illikvide, kan sikkerhederne muligvis ikke 
realiseres til dækning af kundens forpligtelser.  

Østjydsk Banks vurdering af stillede sikkerheder i fast ejendom tager udgangspunkt i en konkret vurdering af 
ejendommenes handelsværdi, belyst enten ved i) en aktuel vurdering, eller ii) rentabilitetsberegning med en skønnet 
faktor fastsat ud fra ejendommens beliggenhed, anvendelse, alternative anvendelsesmuligheder, indretning, lejers 
bonitet, længde af lejekontrakten mv. Værdien af Østjydsk Banks sikkerheder er derfor forbundet med en betydelig 
risiko, idet ændringer i markedsforholdene kan føre til et behov for en revurdering af værdien af de stillede sikkerheder. 
Selv for engagementer, hvor de stillede sikkerheder er tilstrækkelige efter Østjydsk Banks nuværende vurdering, er der 
fremadrettet en væsentlig risiko på Østjydsk Banks udlån og garantier til ejendomssegmentet, idet værdien af de stillede 
sikkerheder og nedskrivningsbehov kan ændre sig, såfremt markedet ændrer sig. 

Hvis Østjydsk Bank ikke får yderligere sikkerhed eller ikke kan realisere sikkerheder som forventet, kan dette påføre 
Banken tab eller indebære forøgelse af Bankens nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne en-
gagementer eller behov for kapitaldækning, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. 

Nedskrivninger på udlån m.v. kan vise sig ikke at være tilstrækkelige til løbende at dække tab 
Østjydsk Banks nedskrivninger har været betydelige, specielt i 2012 og 1. kvartal 2013. Når der ses bort fra Bankens 
betydelige nedskrivninger på ejendomsengagementer, bygge- og anlæg samt landbrugskunder, er det Ledelsens 
vurdering, at nedskrivninger overordnet set har afspejlet den samfundsøkonomiske udvikling. Der har således siden 
eftersommeren 2008 været en markant stigning i omfanget af nedskrivninger afledt af de forringede økonomiske 
forhold.  

Som det beskrives i del I, afsnit 6.9.1 ”Krediteksponering” og del I, afsnit 10 ”Kapitalressourcer” foretog Finanstilsynet 
inspektion i 2011 og igen i 2013 i Østjydsk Bank. I 2011 førte det til en beskeden mernedskrivning, mens de påbudte 
nedskrivninger i 2013 var betydelige. Dertil kom, at der i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2012 samt i 
forbindelse med en gennemgang af engagementerne efter Finanstilsynets inspektion, blev konstateret, at Bankens 
forretningsgange og kontrolprocedurer ikke i tilstrækkeligt omfang havde konstateret nedskrivningsbehov rettidigt. 
Dette medførte dels at Banken i forbindelse med periodemeddelelsen for 1. kvartal 2013, offentliggjorde et behov for 
betydelige ny- og mernedskrivninger. Derudover påbød Finanstilsynet Banken at foretage en vurdering af, hvor stor en 
andel af ny- og mernedskrivningerne, der allerede burde være udgiftsført i Bankens regnskab for 2012. På baggrund af 
efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet, efterkom Banken påbuddet ved at indregne nedskrivninger på i alt 127 mio. 
kr. i 2012 og udsendte på den baggrund supplerende/korrigerende information til årsrapport 2012. I forbindelse med 
offentliggørelsen af periodemeddelelsen for 1. kvartal 2013 fritstillede Østjydsk Bank den tidligere bankdirektør og 
foretog organisationsændringer i kreditorganisationen med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig og korrekt 
håndtering af krediteksponeringen. Bankens bestyrelsesformand valgte, umiddelbart efter, at trække sig fra 
Bestyrelsen. Efterfølgende har Banken ansat en ny underdirektør, der har fået ansvaret for kreditområdet. 

Østjydsk Banks samlede driftsmæssige nedskrivninger, udgjorde 143,7 mio. kr. i 2010, 127,8 mio. kr. i 2011, 490,9 mio. 
kr. i 2012 (korrigeret) og 223,7 mio. kr. i 1 halvår 2013. De akkumulerede nedskrivninger udgjorde per 30. juni 2013 844,7 
mio. kr. Østjydsk Bank forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger. 
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Stigningen i nedskrivninger, målt i kroner, relaterer sig, for størstedelens vedkommende, til erhvervsengagementer 
under brancherne ”fast ejendom”, bygge og anlæg samt landbrug, hvor ændringerne i de makroøkonomiske forhold i 
perioden fra 2008 har medført faldende værdier og illikviditet i de finansierede aktiver samt forringede formue- og 
likviditetsforhold samtidig med, at Finanstilsynet har præciseret og skærpet retningslinjerne for konstatering af OIV 
samt for værdiansættelse af sikkerheder.  

Nedskrivninger på udlån skal foretages når indtrufne begivenheder (objektive indikatorer) hos kunder medfører, at de 
pågældende kunders engagementer anses for at være værdiforringet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt på det 
enkelte engagement som gruppevist på grupper af engagementer. Vurderingen af nedskrivningsbehovet og behovet for 
reservation af kapital ved opgørelsen af solvenskrav eller individuelle solvensbehov sker i vidt omfang på baggrund af 
tilgængelig information, skøn, estimater og antagelser, hvorfor vurderingen er behæftet med usikkerhed. Det kan 
således vise sig, at foretagne nedskrivninger og reservation af kapital ved opgørelsen af solvenskrav eller fremtidige 
opgjorte solvensbehov ikke er tilstrækkelige til at dække tab.  

Som nævnt i det ovenstående, har Østjydsk Bank foretaget en række tiltag for at forbedre kreditstyringen, med henblik 
på, at Banken fremadrettet bliver bedre til at håndtere kreditgivning samt til at sikre, at Bankens løbende vurdering af 
nedskrivninger svarer til de gældende regler. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Banken ikke fremadrettet vil 
skulle nedskrive i et væsentligt omfang.  

Østjydsk Banks fremadrettede nedskrivningsbehov er således behæftet med betydelig usikkerhed, og der er risiko for, at 
Østjydsk Bank må foretage væsentlige yderligere nedskrivninger. Ovenstående forhold kan få væsentlig negativ 
indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling, og kan medføre et øget behov for kapital, 
for at kunne opfylde de lovgivningsmæssige solvenskrav, hvilket er en forudsætning for Østjydsk Banks virksomhed som 
pengeinstitut. 

Østjydsk Bank er eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklings- eller kreditrisiko  
Manglende betalinger, ”bank runs” og andre typer økonomiske vanskeligheder i en dansk eller udenlandsk bank eller 
andre selskaber, der tilbyder finansielle ydelser, kan medføre likviditetsproblemer, tab samt betalings- og andre 
vanskeligheder i andre selskaber, der opererer inden for den finansielle sektor, da de danske og globale finansielle 
systemer og kapitalmarkeder er indbyrdes forbundne, som følge af indbyrdes kreditgivning, handelsforhold, clearing 
eller andre forhold. Hvis et selskab, der tilbyder finansielle ydelser, får vanskeligheder – eller der er formodning om 
dette – kan det få afsmittende effekt på andre aktører i den finansielle sektor, herunder i forbindelse med manglende 
betaling af ydede lån, manglende betaling eller levering af aktiver i forbindelse med afvikling af værdipapir- og 
valutahandler, misligholdelse af forpligtelser på indgåede finansielle kontrakter eller andre forbindelser mellem 
udbydere af finansielle ydelser. Sådanne risici benævnes ofte ”systemiske risici”.  

Hvis systemiske risici indtræder, kan dette få væsentlig negativ indvirkning på de markeder, hvor Østjydsk Bank opere-
rer, og dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle 
stilling.  

MARKEDSMÆSSIGE RISICI 
Østjydsk Bank har eksponering mod markedsrisici i form af renterisici, aktierisici og valutakursrisici 
Østjydsk Bank er udsat for markedsrisici. Markedsrisici er risici for tab som følge af ændringer i markedsværdien af 
Østjydsk Banks aktiver og forpligtelser, forårsaget af ændringer i markedsforholdene.  

Eksponering mod markedsrisici opstår blandt andet som følge af Østjydsk Banks deltagelse i transaktioner med kunder 
inden for værdipapir- og valutamarkedet eller som følge af Østjydsk Banks egen beholdning af værdipapirer. 

Østjydsk Banks beholdning af værdipapirer består hovedsageligt af obligationer og aktier. Dagsværdien af 
værdipapirporteføljen er følsom over for ændringer i forskellige markedsvariabler, herunder rentesatser, kreditspænd, 
aktiekurser og valutakurser. Østjydsk Banks væsentligste markedsrisici er risici som følge af ændringer i renteniveau 
samt aktie- og valutakurser.  

Renterisici er risici for tab som følge af ændringer i markedsrenterne på de finansielle markeder. Renterisici hidrører 
primært fra Østjydsk Banks poster uden for handelsbeholdningen (ind- og udlån mv.), samt fastforrentede 
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obligationsbeholdning i handelsbeholdningen. Renterisikoen beregnes, i henhold til Finanstilsynets 
regnskabsbekendtgørelse, som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint. Renterisikoen for 
Østjydsk Bank udgjorde, per 30. juni 2013 -2,2 % i forhold til kernekapitalen efter fradrag. Dette skal forstås således, at 
såfremt rentekurven parallelforskydes med et procentpoint i opadgående retning, vil dette resultere i positiv 
nettopåvirkning af Bankens rentebærende poster, i størrelsesordenen 2,2 % af kernekapitalen efter fradrag. Ligeledes, 
hvis rentekurven parallelforskydes med et procentpoint i nedadgående retning, vil dette resultere i negativ 
nettopåvirkning af Bankens rentebærende poster, i størrelsesordenen 2,2 % af kernekapitalen efter fradrag.  

Aktierisici vedrører risikoen for fald i aktiekurserne på Østjydsk Banks aktiebeholdning. Østjydsk Banks aktiebeholdning 
består primært af unoterede aktier i sektorselskaber og sekundært af børsnoterede aktier og 
investeringsforeningsbeviser. Østjydsk Bank tilstræber at holde beholdningen af obligationer og aktier på et relativt lavt 
niveau. Aktierisikoen for Østjydsk Bank er beregnet som en ændring i værdien af beholdningen af aktier på 10 %. 
Aktierisikoen udgjorde 10,2 mio. kr. per 30. juni 2013, hvilket betyder, at et fald i værdien af Bankens beholdning med 10 
% vil medføre et tab på 10,2 mio. kr.  

Valutakursrisici vedrører Østjydsk Banks nettopositioner i fremmed valuta, fondsbeholdning i fremmed valuta, 
kontantvaluta samt spot- og valutaterminsforretninger. For Banken vedrører valutarisiko i overvejende grad 
transaktioner rettet mod EUR. Valutarisikoen for Østjydsk Bank er opgjort som valutaindikator 1, der beregnes som den 
største af summen af alle de korte valutapositioner og summen af alle de lange valutapositioner og udtrykker et 
forenklet mål for omfanget af instituttets positioner i fremmed valuta. Valutakursindikator 1 er opgjort i procent af 
kernekapitalen efter fradrag og udgjorde 2,7 % per 30. juni 2013. 

Østjydsk Bank tilstræber en rimelig risikoafdækning af alle markedsrisikobehæftede aktiviteter. Hvis der sker 
ændringer i markedsforholdene, herunder ændringer i markedsrenterne og aktie- og valutakurserne, eller Østjydsk 
Banks risikoafdækning ikke er tilstrækkelig, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks 
virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 

RISICI RELATERET TIL LIKVIDITET OG KAPITAL 
Østjydsk Bank er afhængig af adgang til tilstrækkelig likviditet  
Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Østjydsk Banks omkostninger til likviditetsfremskaffelse stiger uforholdsmæssigt 
meget og/eller, at adgangen til likviditet er utilstrækkelig. Manglende funding forhindrer Østjydsk Bank i at opretholde 
den vedtagne forretningsmodel eller at Østjydsk Bank ultimativt ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser på grund af 
manglende funding. 

Siden september 2008 har der været uro på de finansielle markeder, hvilket har medført væsentligt forringede kredit- og 
likviditetsvilkår, og adgangen til likviditet har generelt været begrænset, medmindre indlån har været omfattet af 
statslige garantiordninger. De nuværende markedsforhold på kapitalmarkederne, de seneste vanskeligheder i nogle 
danske pengeinstitutter, herunder ikke mindst Østjydsk Banks historik med hensyn til kredithåndtering og konstatering 
af nedskrivningsbehov, påvirker Østjydsk Banks mulighed for at tiltrække indlån negativt. Ledelsen vurderer, at særligt 
muligheden for at tiltrække nettoindlån på mere end EUR 100.000 (cirka 745.000 kr.) på konti, hvor der er begrænset 
dækning fra Indskydergarantifonden samt indlån af længere varighed og anden ekstern lånoptagelse, er blevet påvirket 
negativt.  

Per. 30. juni 2013 udgjorde Østjydsk Banks likviditetsoverdækning 65,8 % i forhold til det lovgivningsmæssige krav på 50 
%. 

Som tidligere nævnt har Banken per Prospektdatoen gennemført de første 3 elementer af Kapitalplanen (salg af tre 
filialer til Arbejdernes Landsbank A/S; salg af aktier i DLR Kredit A/S for 100 mio. kr. og udstedelse af hybrid 
kernekapital for 50 mio. kr.). Kapitalplanens fulde gennemførelse er således kun betinget af gennemførelsen af 
Udbuddet, herunder at Banken opnår et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. Banken har opnået bindende tilsagn fra 
en række uafhængige investorer om, på visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at 
tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., at tegne Aktier i et sådant omfang at der opnås et bruttoprovenu på i alt 115 
mio. kr. Se også afsnittet ”Risici knyttet til Udbuddet” for en drøftelse af risici såfremt Udbuddet ikke gennemføres. 
Selvom den fremtidige indtjening realiseres som forventet og Kapitalplanen bliver gennemført i sin helhed, kan Østjydsk 
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Bank stadig få behov for yderligere kapital i fremtiden. Såfremt Østjydsk Bank ikke kan opfylde fremtidige krav til 
likviditet og kapital kan det samtidig medføre, at Østjydsk Bank mister sin tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed 
og tvinges til afvikling, med deraf følgende risiko for en negativ indflydelse på værdien af Aktierne. 

Østjydsk Banks fundingbehov vil blandt andet afhænge af forretningsomfang, balance mellem indlån og udlån og 
driftsresultater. Banken havde per 31. marts 2013 et indlånsoverskud, der som følge af frasalget af tre filialer, blev 
ændret til et indlånsunderskud på 261 mio. kr. per 30. juni 2013. Det er Bankens intention at reducere dette 
indlånsunderskud for at sikre en vis uafhængighed af de finansielle markeder til fremskaffelse af likviditet.  

Banken har ikke væsentlige lån som udløber inden for 12 måneder, men har ansvarlige lån for 243 mio. kr. der udløber 
mellem 12 og 36 måneder fra den 30. juni 2013. Derudover har Banken et lån i Nationalbanken på 401 mio. kr., der 
udløber i foråret 2015. Det er forventningen, at Banken via almindelige indlån og de allerede hjemtagne seniorlån, 
ansvarlige lån, hybrid kernekapital samt egenkapital, efter gennemførsel af Udbuddet, har sikret sig den nødvendige 
likviditet til at dække finansieringsbehovet fremadrettet. Der kan dog ikke gives sikkerhed herfor.  

Endvidere forventes de nye CRD IV-regler at medføre øgede krav til Østjydsk Banks likviditet. Det er Østjydsk Banks 
strategi, at aktiviteter og forretningsomfang tilpasses, således at Østjydsk Bank fremadrettet primært finansieres via 
indlån. Ledelsen er per Prospektdatoen ikke bekendt med forhold omkring de forventede kommende likviditetskrav, der 
kan medføre at Banken ikke vil kunne leve op til de kommende likviditetskrav. Såfremt dette viser sig at være tilfældet 
eller såfremt Østjydsk Bank ikke gennemfører en strategi, som sikrer, at Banken har tilstrækkelig likviditet, kan dette 
have en væsentlig negativ indflydelse på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 

Det er ikke Bankens forventning, at Bankens situation vil medføre, at omkostningerne til at fastholde og tiltrække indlån 
og anden ekstern funding vil stige væsentligt. En fortsat begrænset adgang til likviditet i markedet kan dog påvirke 
Østjydsk Banks mulighed for at fastholde det nuværende omkostningsniveau på funding, herunder som følge af øgede 
omkostninger til at fastholde eller tiltrække indlån, eller tvinge Østjydsk Bank til at frasælge aktiviteter til en pris, der 
muligvis ikke er gunstig på det givne tidspunkt, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virk-
somhed, driftsresultat og finansielle stilling.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke kan få adgang til tilstrækkelig likviditet eller opnå likviditet på acceptable vilkår, kan dette 
betyde, at lovgivningens krav til likviditet ikke opfyldes, hvilket er en forudsætning for den fortsatte mulighed for at drive 
pengeinstitutvirksomhed, eller at Østjydsk Bank i yderste konsekvens ikke vil kunne honorere sine forpligtelser, 
efterhånden som de forfalder, med deraf følgende risiko for en negativ indflydelse på Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat samt finansielle stilling samt på værdien af Aktierne. 

Østjydsk Bank er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at opfylde solvenskrav og tiltrække kapital  
Østjydsk Bank er underlagt de generelle solvens- og kapitaldækningskrav i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed. 
Det betyder, at Østjydsk Bank som minimum skal have en basiskapital svarende til 8 % af de risikovægtede poster eller 
et af Østjydsk Bank højere opgjort individuelt solvensbehov. Finanstilsynet kan, hvis Finanstilsynet ikke er enig i Østjydsk 
Banks opgørelse af det individuelle solvensbehov, fastsætte et solvenskrav, der er højere. Østjydsk Banks, af 
Finanstilsynet fastsatte, solvenskrav per 30. juni 2013 er opgjort til 11,7 %. Der er i del I, afsnit 6.14 ”Risiko på 
basiskapitalen (solvensbehov)” foretaget en nærmere gennemgang af Østjydsk Banks solvensbehov. Det af 
Finanstilsynet fastsatte solvenskrav, forventes efter gennemførelsen af Kapitalplanen at blive afløst af et individuelt 
solvensbehov, der kan overstige det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 11,7 %. 

Som følge af de påbudte nedskrivninger efter Finanstilsynets inspektion i foråret 2013, fik Banken reduceret sin solvens 
til under det solvenskrav Finanstilsynet fastsatte. Dette medførte, at Banken blev påbudt at udarbejde og indsende en 
genoprettelsesplan, der beskriver de tiltag Banken vil gennemføre for at bringe den faktiske solvens op over det 
fastsatte solvenskrav. Udbuddet er således et element i Bankens genopretningsplan og gennemføres med det formål at 
styrke Bankens kapitalmæssige situation. Styrkelsen af den kapitalmæssige situation vurderes derudover at styrke 
Østjydsk Banks konkurrenceevne, evne til at tiltrække og fastholde indlån fra kunder, og anden intern funding, ekstern 
funding samt evne til at tiltrække og fastholde finansielle samarbejdspartnere og aktionærer. 

Kapitalplanens resterende element, Udbuddet, forventes, at styrke Bankens solvens med cirka 1,7 procentpoint, baseret 
på at Udbuddet gennemføres med et bruttoprovenu på 90 mio. kr. og at Banken efterfølgende tilbagekøber for 30 mio. 
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kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Gennemføres Udbuddet med et bruttoprovenu på 176,6 mio. 
kr. forventes Bankens solvens at stige med cirka 3,4 procentpoint, efter tilbagekøb af for 30 mio. kr. kapitalbeviser 
udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S.  

Bankens solvens vil fra 1. januar 2014 blive påvirket af de vedtagne CRD IV-regler, der medfører øgede krav til kapitalens 
sammensætning, herunder at kernekapitalen i højere grad skal bestå af egentlig egenkapital. Der er i del I, afsnit 11.8.3 
”CRD IV-reglerne” foretaget en generel beskrivelse af de nye CRD IV-regler. 

Som nærmere beskrevet i del I, afsnit 10.3 ”Lånebehov og finansieringsstruktur” havde Østjydsk Bank den 30. juni 2013 
optaget ansvarlige lån for i alt 343 mio. kr., hvoraf 243 mio. kr. havde en restløbetid på mellem 12 og 36 måneder. Et af 
de ansvarlige lån, med rente step-up klausul vil ikke kunne medregnes i basiskapitalen når CRD IV-reglerne træder i 
kraft 1. januar 2014. Der er i forhold til CRD IV-reglerne usikkerhed om, hvorvidt to andre lån i form af ansvarlig 
lånekapital vil kunne medregnes i basiskapitalen når CRD IV-reglerne træder i kraft. Dette skyldes, at der ikke er 
overensstemmelse mellem fortolkningen fra EBA (”The European Banking Authority”) og teksten i CRD IV-reglerne. 
Østjydsk Bank har på denne baggrund ikke medtaget disse lån i basiskapitalen ved vurdering af, om Østjydsk Bank kan 
opfylde kravene i CRD IV-reglerne. Effekten på solvensprocenten såfremt de tre lån ikke vil kunne medregnes i 
basiskapitalen per 1. januar 2014, vil være en reduktion i basiskapitalen på 80 mio. kr., svarende til en reduktion i 
solvensprocenten i niveauet 1,9 procentpoint. Hvis det kun er det ene lån, der ikke vil kunne medregnes vil effekten være 
46 mio. kr. svarende til en reduktion af solvensprocenten i niveauet 1,1 procentpoint. Reglernes krav til en øget andel af 
egentlig egenkapital medfører forventeligt, at en mindre andel af den hybride kapital kan medregnes som kernekapital. 
Det er Ledelsens forventning, at Banken med den forventede kapitalsammensætning efter Udbuddet, baseret på 
Ledelsens forventninger til fremtiden, og et stærkt fokus på den fremtidige indtjening og risikostyring, i fornødent 
omfang også vil have mulighed for at kunne tiltrække kapital fra andre kilder, og at dette samlet set gør at Ledelsen 
forventer, at Banken fremadrettet vil kunne leve op til CRD IV-reglernes krav til solvens og sammensætning af kapital. 
Per 1. januar 2018 vil Banken ikke længere kunne medregne det statslige kapitalindskud på i alt 163 mio. kr. ved 
opgørelsen af sin solvens. Østjydsk Bank forventer i 4. kvartal 2013 at genoptage tidligere dialog med institutionelle 
investorer omkring tilførsel af ny hybrid kernekapital til afløsning af den statslige hybride kapital. Herudover er det 
Østjydsk Banks målsætning at sikre tilstrækkelig indtjening i årene frem mod 2018 til at kunne leve op til de 
solvensmæssige krav, såfremt den statslige hybride kapital ikke afløses af ny hybrid kernekapital, men der kan ikke 
gives sikkerhed herfor.  

Udviklingen i Østjydsk Banks solvensbehov, basiskapital og solvensoverdækning vil tillige afhænge af udviklingen i 
kreditrisici, herunder kunders kreditbonitet og værdiforringelse eller illikviditet i stillede sikkerheder, markedsrisici, 
operationelle risici eller andre forhold, der kan medføre tab eller øgede nedskrivninger eller øget behov for 
kapitaldækning, Bankens mulighed for at gennemføre den planlagte strategi, udviklingen i indtjeningen, adgangen til 
kapital samt andre forhold af betydning for Bankens indtjening, likviditet samt solvens. Blandt andet som følge heraf, er 
der usikkerhed knyttet til Bankens fremtidige opgørelse af det individuelle solvensbehov, efter Kapitalplanens 
gennemførelse, og Bankens fremtidige solvensbehov kan således overstige det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav, 
hvilket, afhængig af Bankens fremtidige solvens, vil kunne reducere Bankens solvensoverdækning og eventuelt medføre 
påbud fra Finanstilsynet.  

Det er Østjydsk Banks strategi at styrke kapitalgrundlaget gennem konsolidering, men der kan ikke gives sikkerhed for, 
at det vil være tilstrækkeligt til at sikre det nødvendige kapitalgrundlag. Såfremt Østjydsk Bank ikke kan opfylde 
fremtidige krav til kapital, kapitalsammensætning og solvens kan det samtidig medføre, at Østjydsk Bank mister sin 
tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed og tvinges til afvikling, med deraf følgende risiko for en negativ indflydelse 
på værdien af Aktierne.  

Hvis der indtræder en negativ udvikling i en eller flere af de ovenfor anførte faktorer, kan dette have en væsentlig negativ 
indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.  

Risici forbundet med Danmarks Nationalbanks låneordning  
Til sikkerhed for trækningsret i Danmarks Nationalbank har Banken deponeret sikkerheder.  

Hvis Banken ikke er i stand til at stille tilstrækkelig med sikkerhed for lånet, er der en risiko for, at Danmarks 
Nationalbank kræver lånet indfriet. Har Banken samtidig udfordringer med at fastholde balancen mellem indlån og 
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udlån, eller med at skabe refinansiering andet sted fra, kan det få væsentlige negative konsekvenser for Bankens 
virksomhed, finansielle stilling og driftsmæssige resultater.  

I yderste konsekvens vil en forøgelse af Bankens risici relateret til fundingsammensætningen kunne medføre, at Banken 
mister sin tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, eller bliver tvunget til afvikling eller ophør som selvstændig 
bank, hvilket vil kunne medføre tab for Bankens Aktionærer.  

OPERATIONELLE RISICI 
Generelle operationelle risici  
Østjydsk Banks aktiviteter indebærer operationelle risici, herunder som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede 
interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl og kriminelle handlinger i og uden for organisationen.  

Østjydsk Bank styrer den operationelle risiko gennem forretningsgange og kontrolforanstaltninger, og derudover 
afprøver complianceafdelingen i Østjydsk Bank løbende, hvorvidt disse overholdes.  

Selv om Østjydsk Bank har implementeret forretningsgange og procedurer med henblik på at minimere risici forbundet 
med Østjydsk Banks virksomhed, kan disse tiltag vise sig at være utilstrækkelige til at styre disse risici, hvilket kan have 
en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.  

Risici forbundet med at Østjydsk Banks strategi ikke kan gennemføres  
Østjydsk Bank vil arbejde med en række strategiske ændringer og indsatsområder for at forbedre Bankens økonomiske 
grundlag og fremtidige forretningsgrundlag. Gennemførelsen af strategien afhænger af en række forhold, herunder at 
Østjydsk Bank er i stand til at foretage de nødvendige dispositioner for gennemførelse af strategien, og at det fornødne 
kapitalgrundlag er til stede. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Østjydsk Bank vil være i stand til at foretage sådanne 
dispositioner i nødvendigt omfang eller inden for den forudsatte tidshorisont.  

Gennemførelse af strategien er endvidere afhængig af en række eksterne forhold, herunder markedsmæssige forhold, 
muligheden for at tiltrække nye kunder og fastholde og udvikle relationer med eksisterende kunder.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke er i stand til at gennemføre strategien i et tilstrækkeligt omfang, herunder f.eks. som følge 
af at Bankens, eller den markedsmæssige, situation medfører, at Banken ikke i tilstrækkeligt omfang kan fastholde og 
tiltrække kunder, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og fi-
nansielle stilling.  

Risici forbundet med informationsteknologi og –systemer og outsourcing 
Østjydsk Bank er udsat for risici vedrørende IT og er afhængig af velfungerende IT-systemer for at kunne udføre egne og 
kunders bankforretninger og tilbyde kunderne tjenesteydelser. 

Østjydsk Banks IT-drift sker via Bankdata som ekstern datacentral. Fejl eller nedbrud i IT-systemerne, herunder svigt 
hos eksterne IT-leverandører, fejl i forbindelse med overførsel af data, virus, hacking eller andre begivenheder kan 
påvirke Østjydsk Banks drift og kan få væsentlig negativ indvirkning på driften og kvaliteten af Østjydsk Banks 
kundeservice, virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og omdømme. Østjydsk Bank er afhængig af, at Bankdatas 
funktionalitet er tidssvarende, med henblik på at kunne drive Banken hensigtsmæssigt og korrekt, samt på at kunne 
markedsføre nye produkter eller leve op til kunders ønsker og behov i øvrigt.  

Hvis Østjydsk Banks IT-system ikke lever op til disse krav eller såfremt Banken ikke er i stand til at udnytte systemets 
muligheder, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle 
stilling. 

Østjydsk Banks risikostyringssystemer kan vise sig at være utilstrækkelige  
Østjydsk Bank har implementeret kontrolsystemer og risikostyringsfunktioner med henblik på at reducere risici 
forbundet med Østjydsk Banks virksomhed.  

I forbindelse med offentliggørelse af Bankens periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013, blev der foretaget 
organisationsændringer, herunder at tidligere bankdirektør Jens Vendelbo blev fritstillet, ligesom Bankens 
kreditorganisation blev omorganiseret med ny midlertidig ledelse. Derudover blev der iværksat tiltag for at styrke 
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Bankens kredithåndtering, blandt andet med bistand fra eksterne konsulenter. Siden da har Banken indført nye 
forretningsgange samt igangsat arbejdet med at etablere en ny kreditkultur og per 19. august ansatte Banken en ny 
underdirektør, som fik ansvar for kreditområdet.  

Risikostyringen er blandt andet etableret ved fastlagte grænser for, hvilke risici Østjydsk Bank kan påtage sig, skriftlige 
instrukser, forretningsgange og procedurer, en hierarkisk bevillingsstruktur, funktionsadskillelse mellem udførende og 
kontrollerende funktioner, kontrolsystemer og overvågning. Risikostyringsværktøjerne kan vise sig ikke at være 
effektive eller tilstrækkelige i alle situationer, ligesom Østjydsk Bank muligvis ikke vil være i stand til at forudse eller 
identificere alle risici eller vurdere betydningen af identificerede risici korrekt.  

Østjydsk Bank anvender forskellige modeller og metoder til at opgøre og kvantificere risici. Nogle af disse metoder 
bygger på historiske data, offentligt tilgængeligt materiale og oplysninger fra kunder m.v., som muligvis ikke er 
nøjagtige eller fuldstændige, ligesom visse risici er forbundet med skøn over en forventet fremtidig udvikling.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke er i stand til at opnå en effektiv risikostyring, kan dette få en væsentlig negativ indvirkning på 
Bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.  

Østjydsk Bank er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere  
Østjydsk Banks resultater og mulighed for at gennemføre sin strategi er i høj grad afhængig af Bankens evne til at 
fastholde, tiltrække og uddanne kvalificerede medarbejdere. Østjydsk Banks Direktion og Nøglemedarbejdere har 
opbygget betydelig viden, erfaring og kompetencer gennem deres karriereforløb, hvilket er af væsentlig betydning for 
Østjydsk Bank.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke er i stand til at fastholde, tiltrække og uddanne kvalificerede medarbejdere, herunder at 
fastholde Direktionen og Nøglemedarbejderne eller erstatte disse med direktører eller medarbejdere med tilsvarende 
kompetencer, kan dette medføre ændring i viden, erfaring og kompetencer eller tab heraf, hvilket kan have væsentlig 
betydning for Bankens konkurrenceevne, mulighed for at fastholde og tiltrække kunder samt evne til at gennemføre 
strategien. Dette kan have væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultater og finansielle 
stilling. 

Banken har i løbet af de seneste år oplevet en vis personaleudskiftning blandt Direktion og Nøglemedarbejdere 
Banken har de seneste år oplevet en vis udskiftning af Bankens Direktion og Nøglemedarbejdere, med det formål, at 
styrke den ledelsesmæssige kompetence. Ændringer af ledelse i en virksomhed kan dog medføre visse ulemper, idet 
overgangen til en ny ledelse ofte kan være vanskelig, da nye ledere skal opnå detaljeret viden om virksomhedens drift, 
og som følge af, at opbygget viden om Banken måske ikke i tilstrækkelig omfang videregives. Selvom det er Ledelsens 
vurdering, at Banken med den nuværende Direktion og de nuværende Nøglemedarbejdere, er styrket i forhold til 
tidligere, kan der ikke gives sikkerhed for at Direktionen og Nøglemedarbejderne kan udfylde deres stillinger og levere 
gode resultater, videreudvikle og implementere Bankens strategi og lede Bankens aktiviteter og de pågældendes 
funktionsområder på tilfredsstillende vis, hvilket kan påvirke Bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling 
negativt. 

ANDRE RISICI FORBUNDET MED ØSTJYDSK BANKS VIRKSOMHED 
Generelle forretningsrisici  
Forretningsrisici er risici for tab som følge af ændringer i eksterne forhold eller begivenheder, der skader Østjydsk 
Banks omdømme eller indtjening. Denne type risici viser sig i form af en uventet reduktion af indtægter eller uforudsete 
stigninger i omkostninger. Der kan eksempelvis være tale om reduktion i rentemarginal som følge af stigende 
konkurrence, reduktion i udlånsvolumen forårsaget af, at konkurrenter indfører nye produkter, strejker, ny lovgivning 
eller negativ pressedækning.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke formår at tilpasse udgifterne i sådanne tilfælde, forøges påvirkningen af udsvinget i 
resultatet, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultater og finansielle 
stilling. 
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Risici forbundet med konkurrencesituationen  
Det danske finansmarked er kendetegnet ved et betydeligt antal pengeinstitutter. Østjydsk Bank forsøger løbende at 
differentiere sig fra og skærpe sin profil i forhold til sine konkurrenter, og tilpasse sig kundernes ønsker og behov i takt 
med at disse ændrer sig.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke er i stand til at differentiere sig tilstrækkeligt fra andre pengeinstitutter og tilpasse sig 
ændringer i kundernes ønsker og behov, kan dette svække Østjydsk Banks konkurrenceevne, hvilket kan have en negativ 
indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultater og finansielle stilling. 
 
Risici forbundet med lovgivningsmæssige rammer og tiltag fra tilsynsmyndigheder 
Østjydsk Bank er et pengeinstitut, der er reguleret af Lov om Finansiel Virksomhed samt en række forskrifter, der er 
udstedt i medfør heraf. Dette regelsæt regulerer Østjydsk Bank med hensyn til ledelse, solvens, kapitaldækning, 
regnskab, værdiansættelser, organisation, revision og tilsyn m.v. Østjydsk Bank er samtidig underlagt Finanstilsynets 
tilsyn. Finanstilsynet påser, at reglerne for drift af pengeinstitutvirksomhed overholdes. Overholdelse af den finansielle 
lovgivning er en betingelse for Østjydsk Banks tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.  

Såfremt Østjydsk Bank ikke kan opfylde nuværende eller fremtidige krav til kapital, kapitalsammensætning, likviditet og 
solvens, kan det have den konsekvens, at Østjydsk Bank ikke kan bevare sin tilladelse til at drive 
pengeinstitutvirksomhed og tvinges til afvikling med deraf følgende risiko for en negativ indflydelse på værdien af 
Aktierne. 

Reguleringen af den finansielle sektor ændres løbende og særligt efter den finansielle krises indtræden er reguleringen 
på området øget væsentligt, ligesom tilsynet med den finansielle sektor er blevet skærpet. Tiltag de senere år omfatter 
blandt andet Finanstilsynets Tilsynsdiamant, nærmere omtalt i del I, afsnit 6.16 ”Tilsynsdiamanten”, hvor manglende 
overholdelse af de i Tilsynsdiamanten fastsatte pejlemærker kan medføre tilsynsreaktioner fra Finanstilsynets side. 
Herudover besluttede Finanstilsynet ved udgangen af 2011, at Finanstilsynet fremadrettet, ved gennemgang af 
jordpriser, vil tage udgangspunkt i den nedre del af det interval som Finanstilsynet vurderer, at jordpriserne ligger 
indenfor. I 2012 blev der fastsat regler vedrørende den påkrævede viden og erfaring i bestyrelser for danske finansielle 
virksomheder, foretaget præciseringer omkring solvensopgørelsesmetode gældende for 2013 og fremover, samt 
offentliggjort nye skærpede regler for pengeinstitutternes nedskrivninger. Nedskrivningsreglerne trådte i kraft den 1. 
april 2012 og skulle anvendes i pengeinstitutternes halvårsrapporter for 2012. Der henvises til del I, afsnit 11 
”Regulatoriske forhold” for en nærmere gennemgang af de væsentligste regler gældende for drift af pengeinstitutter i 
Danmark. 

En betydelig del af Østjydsk Banks nedskrivninger i 2012 samt mernedskrivningerne ved Finanstilsynets inspektion i 
marts og april 2013, kan tilskrives skærpelsen i reglerne for nedskrivninger på lån til ejendomskunder. Uanset at 
Østjydsk Bank vurderer, at der ved aflæggelse af regnskabet for 1. halvår 2013 er taget højde for Finanstilsynets 
skærpede praksis på dette område, kan der ikke gives sikkerhed for, at Finanstilsynet ved efterfølgende inspektioner 
ikke vil kunne komme med yderligere påbud som følge af den nuværende eller fremtidige praksis, eller som følge af 
tilsynsmæssige ændringer i øvrigt, hvilket f.eks. kan medføre yderligere nedskrivninger for Østjydsk Bank. Dette vil 
kunne påvirke Bankens solvensmæssige stilling og kunne få væsentlig negativ indflydelse på Østjydsk Banks 
virksomhed, driftsresultater og finansielle stilling.  

De nye CRD IV-regler vil stille øgede krav til Østjydsk Banks kapitalsammensætning. Dette medfører blandt andet, at 
Østjydsk Bank fra den 1. januar 2014 ikke vil kunne medregne ansvarlige lån for op til 80 mio. kr. ved opgørelsen af 
solvensen samt fra og med 2018 ikke længere vil kunne medregne de statslige kapitalindskud på i alt 163 mio. kr. ved 
opgørelsen af solvensen. Det er Ledelsens forventning, at Banken med den forventede kapitalsammensætning efter 
Udbuddet og et stærkt fokus på den fremtidige indtjening og risikostyring, i fornødent omfang også vil have mulighed for 
at kunne tiltrække kapital fra andre kilder, og at dette samlet set gør at Ledelsen forventer, at Banken fremadrettet vil 
kunne leve op til CRD IV-reglernes krav til solvens og sammensætning af kapital, men der kan ikke gives sikkerhed 
herfor.  

Det kan ikke udelukkes, at der fra myndighedernes side vil blive vedtaget yderligere love eller fastsat yderligere eller 
ændrede krav, eller at myndighederne ændrer vurderinger eller skøn, som kan påvirke Østjydsk Banks mulighed for at 
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opfylde de lovgivningsmæssige krav til kapital og solvens. Desuden kan Finanstilsynet fastsætte et individuelt 
solvenskrav, som er højere end det af Østjydsk Bank opgjorte solvensbehov, pålægge Østjydsk Bank at foretage 
nedskrivninger på engagementer eller pålægge Banken at foretage andre handlinger som vil kunne påvirke Bankens 
solvensoverdækning negativt. Dette var f.eks. en konsekvens af Finanstilsynets inspektion i 1. halvår 2013, hvor 
Finanstilsynet fastsatte et individuelt solvenskrav højere end det af Banken opgjorte solvensbehov, ligesom Banken blev 
pålagt at foretage yderligere nedskrivninger.  

Finanstilsynet kan i visse tilfælde offentliggøre eventuelle tilsynsmæssige reaktioner, ligesom Østjydsk Bank i visse 
tilfælde selv er forpligtet til at offentliggøre eventuelle tilsynsmæssige reaktioner, hvilket kan føre til negativ omtale af 
Østjydsk Bank. Dette kan påvirke Østjydsk Banks omdømme og have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks 
virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Hvis Østjydsk Bank ikke er i stand til at overholde nuværende og 
fremtidige lovgivningsmæssige krav, kan dette medføre, at Østjydsk Bank ikke kan bevare sin tilladelse til at drive 
pengeinstitutvirksomhed og tvinges til afvikling med deraf følgende risiko for en negativ indflydelse på værdien af 
Aktierne. 

Risici forbundet med ændringer i skattelovgivningen 
Eventuelle fremtidige ændringer i skattelovgivningen f.eks. som følge af ændring i reglerne omkring lønsumsafgift, 
indførsel af en finansskat eller lignende, vil eventuelt kunne påvirke Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultater og 
finansielle stilling negativt. 

Østjydsk Bank kan blive pålagt at afholde yderligere omkostninger til Indskydergarantifonden  
Østjydsk Bank er som pengeinstitut forpligtet til at være tilsluttet Indskydergarantifonden, der blandt andet dækker 
nettoindskud på op til EUR 100.000 (cirka 745.000 kr.) og tab i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter 
under Bankpakke III- og IV-ordningerne. Se del I, afsnit 11.6 ”Indskydergarantifonden” og afsnit 11.7 ”Statslige initiativer 
til sikring af finansiel stabilitet” for en nærmere beskrivelse af Indskydergarantifonden. Som beskrevet i del I, afsnit 
9.4.1 ”Resultatopgørelse for Østjydsk Bank for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013” har 
Østjydsk Bank allerede afholdt betydelige beløb til Indskydergarantifonden foranlediget af de tab, som er opstået i 
forbindelse med nødlidende pengeinstitutters afvikling. 

Østjydsk Bank kan i fremtiden være forpligtet til at dække tab, såfremt andre pengeinstitutter får behov for at anvende 
de tiltag under de forskellige Bankpakker, som finansieres af Indskydergarantifonden, herunder hvis andre banker bliver 
nødlidende og skal afvikles under Bankpakkeordningerne, eller andre ordninger i Indskydergarantifondens regi, hvilket 
kan have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks virksomhed, driftsresultater og finansielle stilling.  

Østjydsk Bank har ikke udbetalt udbytte for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, og aktionærer kan ikke forvente et 
løbende afkast af investeringen i form af udbytte  
Østjydsk Bank vil som følge af modtagelsen af statsligt kapitalindskud i henhold til Lov om Statsligt Kapitalindskud være 
omfattet af begrænsninger i adgangen til at udbetale udbytte indtil det tidspunkt, hvor Østjydsk Bank ikke har 
udestående statsligt kapitalindskud.  

Østjydsk Bank er i henhold til vilkårene for de statslige kapitalindskud forpligtet til at betale et variabelt udbyttetillæg til 
Den Danske Stat, såfremt der udbetales udbytte i den periode, hvor de statslige kapitalindskud indestår.  

Der planlægges ikke udbyttebetalinger for 2013 med baggrund i Kapitalplanen, som tilsiger, at Østjydsk Banks 
solvensniveau skal øges. På længere sigt vil udbyttepolitikken blive revurderet. Udbetaling af udbytte vil ske under 
hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen med henblik på, at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 

Risici forbundet med verserende potentielle retssager 
Østjydsk Bank er ikke involveret i rets- og voldgiftsager, udover hvad der er normalt som led i den løbende bankdrift, 
men der kan ikke, herunder Bankens nuværende situation taget i betragtning, gives sikkerhed for, at Banken ikke 
fremadrettet vil kunne blive involveret i sådanne sager.  

Negative udfald af disse, eller andre sådanne rets- og klagesager, kan have en væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk 
Banks virksomhed, driftsresultater og finansielle stilling. 
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RISICI KNYTTET TIL UDBUDDET 
Markedet for Tegningsretterne og Aktierne kan vise sig at tilbyde begrænset likviditet 
Tegningsretterne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra den 
3. september 2013 til den 16. september 2013. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil opstå et marked for 
Tegningsretterne, og såfremt dette marked opstår, kan Tegningsretterne være udsat for store udsving i kursen og miste 
deres værdi. 

Efter indbetaling af Tegningskursen vil de Udbudte Aktier blive udstedt som midlertidige aktiebeviser til investorers 
depot i VP. De midlertidige aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.  

Markedet for Østjydsk Banks Aktier har i perioder været præget af begrænset likviditet og heraf følgende delvis 
ineffektiv prisdannelse. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der i fremtiden vil opstå et mere likvidt marked for aktierne, 
herunder de Udbudte Aktier, eller at prisdannelsen på markedet vil være effektiv. 

En ineffektiv prisdannelse i forbindelse med emissionen kan, blandt andet som følge af større 
transaktionsomkostninger, påvirke afkastet på en investering i Aktierne negativt. 

Markedskursen på Østjydsk Banks aktier kan være meget svingende 
Markedskursen på aktierne i Østjydsk Bank har historisk udvist store udsving, og det kan ikke udelukkes, at kursen på 
Østjydsk Banks aktier ligeledes, som følge af forskellige forhold, kan udvise betydelige udsving fremadrettet. 

Sådanne faktorer kan omfatte ændringer i markedsforholdene generelt, samt specifikt for selskaber i den finansielle 
sektor eller forventninger om sådanne ændringer, udsving i Østjydsk Banks kvartalsvise driftsresultater, udsving i 
kurser og omsætning på aktiemarkedet, ændringer i ejerstrukturen, vedvarende negativ medieomtale, ændringer i 
finansanalytikeres økonomiske estimater eller anbefalinger af Østjydsk Bank og dens aktier, investorernes syn på 
Banken, fremtidig udstedelse af aktier eller andre værdipapirer, meddelelser fra Østjydsk Bank eller dens konkurrenter 
om nye tjenesteydelser eller teknologi, opkøb eller joint ventures samt aktivitet fra ‘short-sellers’. 

Nogle eller mange af disse forhold kan være uden for Østjydsk Banks kontrol og ikke nødvendigvis forbundet med 
Østjydsk Banks virksomhed, drift eller fremtidsudsigter.  

Endvidere har der på aktiemarkedet, historisk set, været kraftige kursudsving, som ikke nødvendigvis er knyttet til, eller 
som kan være uforholdsmæssigt store i forhold til de pågældende selskabers driftsresultater. Sådanne generelle 
faktorer kan få negativ indvirkning på Aktiernes markedskurs uanset Østjydsk Banks driftsresultater, hvilket kan få 
væsentlig negativ indvirkning på en investering i Aktierne. 

Risiko for, at Udbuddet ikke gennemføres 
Fra handlen med Tegningsretterne påbegyndes og indtil registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen, er 
Østjydsk Bank til enhver tid berettiget til at tilbagekalde Udbuddet, herunder såfremt det vurderes, at der er andre 
forhold, der gør, at Kapitalplanen ikke kan gennemføres i sin helhed, eller at det vurderes at være umuligt eller 
utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. 

Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, vil Tegningsretterne blive ugyldige og værdiløse for såvel Aktionærer som 
investorer, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder. Handler med Tegningsretter forud for 
tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at Aktionærer, investorer og andre, der har 
erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle 
transaktionsomkostninger. 
 
Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af Udbudte Aktier, og der udstedes ingen 
Udbudte Aktier. Alle udnyttelser af Tegningsretter vil blive annulleret og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle 
transaktionsomkostninger) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier.  
 
Handler med Udbudte Aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Det betyder, 
at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og 
tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.  
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Østjydsk Bank kan i fremtiden udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer, hvilket kan påvirke kursen på 
Aktierne og Tegningsretterne og/eller medføre udvanding for Bankens aktionærer 
Selvom den fremtidige indtjening realiseres som forventet og uanset hvilket provenu, der opnås ved Udbuddet, kan der 
ikke gives sikkerhed for, at Østjydsk Bank ikke i fremtiden vil udstede nye aktier eller værdipapirer, der kan konverteres 
til aktier. En yderligere udstedelse, eller et yderligere udbud af aktier, kan få negativ indvirkning på kursen på Aktierne 
og kan medføre yderligere udvanding for Bankens Aktionærer. 
 
Tegningsretter, der ikke er udnyttet inden udløbet af Tegningsperioden (den 19. september 2013), vil bortfalde uden 
adgang til kompensation 
Efter Tegningsperiodens udløb den 19. september 2013 kl. 17.00 dansk tid, bortfalder retten til tegning af Udbudte 
Aktier, og uudnyttede Tegningsretter er derefter ugyldige og uden værdi, uden at indehaveren vil være berettiget til 
kompensation. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre det gennem eget 
kontoførende institut eller anden finansiel formidler i overensstemmelse med disses regler. 

Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen vil være væsentlig 
Eksisterende Aktionærer, der ikke udnytter Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier helt eller delvist, vil blive 
udvandet i forhold til deres ejerandel og stemmerettigheder efter gennemførelsen af Udbuddet og endelig udstedelse af 
de Udbudte Aktier. Denne udvanding vil være væsentlig. Der henvises til del II, afsnit 9 ”Udvanding”. Selv om 
Eksisterende Aktionærer måtte have solgt deres Tegningsretter, vil den betaling, som de modtager herfor, muligvis ikke 
være tilstrækkelig til at udligne denne udvanding.  

Risiko for, at Tegningsretter ikke kan erhverves og/eller udnyttes i jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland 
Som følge af restriktioner i henhold til de gældende regler i andre jurisdiktioner end Danmark og Grønland, forventer 
Østjydsk Bank, at nogen eller alle Eksisterende Aktionærer og investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, 
Japan, Schweiz og andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne 
og tegne de Udbudte Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter 
og/eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. 

Tegningsretterne og Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere 
ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden 
for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, 
registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. 

For yderligere information om restriktioner i andre jurisdiktioner end Danmark og Grønland henvises til del II, afsnit 10 
"Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet". 

Yderligere risici, der berører investorer uden for Danmark 
Østjydsk Bank er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt eller umuligt for 
Eksisterende Aktionærer bosiddende eller hjemmehørende uden for Danmark, at udnytte eller håndhæve visse 
rettigheder. De rettigheder, der gælder for Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer, er underlagt dansk lovgivning og 
vedtægterne. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder, aktionærer i USA og andre jurisdiktioner typisk har. Der 
henvises til del II, afsnit 10 ”Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet”. Som følge 
heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning mod Østjydsk Bank uden for Danmark, eller ved domstole 
uden for Danmark, få fuldbyrdet domme mod Østjydsk Bank, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i 
jurisdiktioner uden for Danmark. Endvidere kan aktionærer uden for Danmark muligvis ikke udnytte deres stemmeret. 

Aktionærer uden for Danmark og Grønland er udsat for valutarisici 
Aktierne er prissat i danske kroner. Således vil værdien af Aktierne sandsynligvis svinge med eventuelle udsving i 
valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark og Grønland er baseret, og den 
danske krone. Hvis værdien af danske kroner falder i forhold til den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for 
Danmark og Grønland er baseret, vil værdien af Aktierne i Østjydsk Bank falde. 
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GENEREL INFORMATION 
Henvisninger i dette Prospekt til “Banken” og “Østjydsk Bank” henviser til Østjydsk Bank A/S. Der henvises til Del III 
"Definitioner og ordliste" for en liste over hyppigt anvendte termer og definitioner i dette Prospekt. 

Prospektet er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet samt med henblik på optagelse til handel og officiel notering af 
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Prospektet er udarbejdet i henhold til danske love 
og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013 om værdipapirhandel mv. (”Værdipapirhandelsloven”), 
Kommissionens forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ("Prospektforordningen"), 
Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på 
et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR 5.000.000 (”Prospektbekendtgørelsen”) og Regler 
for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Prospektet er undergivet dansk ret. 

Dansk Merchant Capital A/S vil, som finansiel rådgiver i forbindelse med Udbuddet, modtage honorar fra Banken. 
Samtidig har Dansk Merchant Capital A/S givet bindende tilsagn om, under visse betingelser, sammen med en række 
andre investorer, at tegne aktier i Banken. Derudover kan Dansk Merchant Capital A/S og Østjydsk Bank som led i 
selskabernes normale forretningsaktiviteter tidligere have haft samarbejdsrelationer, have samarbejdsrelationer og kan 
i fremtiden have samarbejdsrelationer, som medfører at der mod levering af ydelser og/eller lån modtages honorar, 
renter og/eller provision.  

Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien, Japan eller 
Schweiz, eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland, og de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller 
indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde 
udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz, eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og 
Grønland, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold 
til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Østjydsk Bank skal modtage tilfredsstillende dokumentation 
herfor.  

Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende regler forventer Østjydsk Bank, at nogen eller alle investorer 
hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz og andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland 
muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om 
eller en opfordring til at købe Tegningsretter og/eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud 
eller en sådan opfordring er ulovlig. 

Investorer må alene benytte Prospektet i forbindelse med overvejelse om erhvervelse eller udnyttelse af 
Tegningsretterne og tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i Prospektet. Oplysningerne i Prospektet stammer 
fra Østjydsk Bank og andre kilder, der er identificeret i Prospektet. 

Ingen personer er bemyndiget til at afgive oplysninger eller udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der 
er indeholdt i Prospektet og eventuelle tillæg hertil. Afgivelse af sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald 
ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Østjydsk Bank, som er uden ansvar herfor. 

Fuldbyrdelse af domme  
Banken er registreret i henhold til dansk lovgivning og har hjemsted i Mariagerfjord Kommune.  

Ledelsen er bosiddende i Danmark, og alle eller en væsentlig del af Østjydsk Banks og sådanne personers aktiver 
befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod 
Østjydsk Bank eller disse personer eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt af domstole 
uden for Danmark på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. 

Særligt vedrørende USA har Banken modtaget oplysning fra sin juridiske rådgiver om, at der ikke i øjeblikket eksisterer 
nogen traktat mellem USA og Danmark vedrørende gensidig anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af domme afsagt i 
forbindelse med civile eller kommercielle tvister, og at en endelig dom afsagt af en domstol i USA baseret på civilt 
ansvar således ikke kan tvangsfuldbyrdes i Danmark. Der hersker betydelig usikkerhed om, hvorvidt danske domstole vil 
tillade søgsmål at blive baseret på værdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiktioner uden for Danmark. Tildeling af 
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pønalerstatning i sagsanlæg anlagt i USA eller andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland kan være umulig at 
tvangsfuldbyrde i Danmark. 

Præsentation af regnskaber og visse oplysninger 
Som følge af et påbud fra Finanstilsynet har Østjydsk Bank offentliggjort supplerende/korrigerende information til 
årsrapporten for 2012. Informationen omhandler i det væsentligste, at Banken har medregnet 127 mio. kr. af de i 2013 
påbudte ny- og mernedskrivninger i 2012. Når der henvises til regnskabsmæssig information vedrørende Banken, for 
2012, henvises der på denne baggrund, såfremt informationen i den supplerende/korrigerende information afviger fra 
informationen i årsrapporten for 2012, til den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012. I 
halvårsrapporten for 2013, redegjorde Banken for, at de pålagte ny- og mernedskrivninger kunne henføres til 2. halvår 
2012, idet det var Bankens vurdering at de, under de gældende regnskabsregler mv., burde have været identificeret i 2. 
halvår 2012, hvor de skærpede nedskrivningsregler skulle efterleves i forbindelse med Bankens 
engagementsgennemgang, der blev gennemført i oktober og november 2012. Dette forhold medfører, at det er Bankens 
vurdering, at der er sammenlignelighed mellem halvårsregnskaberne for 2012 og 2013.  

Østjydsk Banks reviderede årsrapporter for 2010, 2011 og 2012, supplerende/korrigerende information til årsrapporten 
for 2012 samt det reviewede perioderegnskab for 1. halvår 2013 er medtaget i Prospektet ved reference. Regnskaberne 
er udarbejdet efter Lov om Finansiel Virksomhed og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. 

En række af tabellerne i Prospektet indeholder afrundede regnskabstal. Dette medfører i visse tilfælde, at summen af 
tallene i en kolonne eller række ikke stemmer med det samlede tal i den pågældende kolonne eller række. Visse af de 
procentsatser, der vises i tabellerne i Prospektet, repræsenterer endvidere beregninger, som er baseret på de 
underliggende oplysninger før afrunding, og det er således muligt, at de ikke stemmer overens med de procentsatser, 
der ville fremkomme, hvis den pågældende beregning var foretaget på grundlag af de afrundede tal. 

Oplysninger om markedet og branchen  
Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvor Østjydsk Bank driver virksomhed. En betydelig del af 
oplysningerne stammer fra analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Oplysningerne anses for at være pålidelige, 
men der er ikke foretaget en egentlig efterprøvning af oplysningerne, og Østjydsk Bank afgiver ikke nogen erklæring om 
nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Det kan således ske, at udviklingen i Østjydsk Banks aktiviteter afviger fra den 
markedsudvikling, der er angivet i dette Prospekt. Østjydsk Bank påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne 
oplysninger. Såfremt oplysninger er indhentet hos tredjemand, bekræfter Østjydsk Bank, at disse oplysninger er 
nøjagtigt gengivet, og efter Østjydsk Banks overbevisning, og så vidt det kan konstateres på baggrund af oplysninger 
offentliggjort af denne tredjemand, er der ikke sket undladelser, som medfører, at de gengivne oplysninger er unøjagtige 
eller misvisende. 

Fremadrettede udsagn  
Udlevering af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i 
Østjydsk Banks virksomhed, aktiver og passiver eller noget andet forhold efter tidspunktet for godkendelse af 
Prospektet, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter tidspunktet for godkendelse af 
Prospektet. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i 
Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Udbudte Aktier, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet 
for godkendelse af Prospektet og starten af handlen med de Udbudte Aktier på et reguleret marked, vil blive 
offentliggjort i henhold til reglerne i Prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Investorer bør ved deres 
investeringsbeslutning henholde sig til deres egen undersøgelse af Østjydsk Bank og vilkårene for Udbuddet, herunder 
Risikofaktorer, der er beskrevet i Prospektet, og meddelelser i henhold til Finanstilsynets regler for prospekttillæg, 
samt reglerne for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, som udsendes af Østjydsk Bank og udtrykkeligt 
ændrer Prospektet. 

Visse udsagn i Prospektet er baseret på Bestyrelsens og Direktionens vurderinger samt antagelser foretaget af disse, og 
oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Bestyrelsen og Direktionen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede 
udsagn. Sådanne fremadrettede udsagn vedrørende Bankens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, 
pengestrømme, forretningsstrategi og Bestyrelsens og Direktionens planer og mål for den fremtidige drift er generelt 
kendetegnet ved ord som “har som målsætning”, ”mener”, ”forventer”, ”har til hensigt”, ”agter”, ”planlægger”, ”søger”, 
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”vil”, ”kan”, ”skønner”, ”vil kunne”, ”forudsætter” eller lignende udtryk samt negationer heraf. Disse fremadrettede 
udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Bankens faktiske 
resultater, udvikling, præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, 
udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en 
eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser 
sig at være forkert, kan Bankens faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er 
beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i Prospektet. Investorer opfordres til at læse afsnittet 
”Risikofaktorer” for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke Bankens fremtidige resultater og den 
branche indenfor hvilken, Banken driver virksomhed. 
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DEL I VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 
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1 ANSVARLIGE 
Der henvises til afsnittet ”Ansvar og erklæringer”. 
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2 REVISORER 

2.1 NAVNE OG ADRESSER PÅ ØSTJYDSK BANKS UAFHÆNGIGE REVISORER 
Bankens uafhængige revisorer er Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Papirfabrikken 26, 8600 Silkeborg 
og BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Slotsgade 3, 7800 Skive ved statsautoriserede revisorer: 

 Gert Stampe (Deloitte) 
 Hans Trærup (Deloitte) 
 Ole Østergaard (BDO) 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved statsautoriseret revisor Henrik A. Laursen og statsautoriseret 
revisor Klaus Skovsen har revideret årsregnskabet for Banken for regnskabsårene 2010 og 2011 og ved statsautoriseret 
revisor Gert Stampe og statsautoriseret revisor Hans Trærup for regnskabsåret 2012 og supplerende/korrigerende 
information til regnskabsåret 2012. 

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Ole Østergaard har revideret årsregnskabet for 
Banken for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 og supplerende/korrigerende information til regnskabsåret 2012. 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved statsautoriseret revisor Gert Stampe og statsautoriseret revisor 
Hans Trærup har foretaget review af halvårsrapporten for 1. halvår 2013. 

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Ole Østergaard har foretaget review af 
halvårsrapporten for 1. halvår 2013. 

Alle de nævnte revisorer er medlem af FSR – danske revisorer.  

2.2 FRATRÅDTE ELLER IKKE GENUDNÆVNTE REVISORER 
Henrik A. Laursen og Klaus Skovsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, fratrådte i 2011.  

2.3 ERKLÆRINGER AFGIVET AF ØSTJYDSK BANKS UAFHÆNGIGE REVISORER 
 
Årsregnskaberne for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet 
revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsregnskaber for Østjydsk Bank for 2010, 2011 og 2012. Regnskaberne er 
aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsregnskaberne er herudover udarbejdet i overensstemmelse med 
yderligere danske oplysningskrav til årsregnskaber for børsnoterede finansielle selskaber.  

Revisionspåtegningerne for regnskabsårene 2010 og 2011 er uden forbehold og uden supplerende oplysninger. 
Revisionspåtegningerne for regnskabsåret 2012 er uden forbehold men med supplerende oplysninger.  

For regnskabsåret 2012 har Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og BDO Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab afgivet følgende supplerende oplysning: 

”Uden at tage forbehold i vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 2 ”Konstaterede svagheder i bankens 
forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet” i årsregnskabet, hvor der redegøres for, at bankens ledelse, i 
forbindelse med årsafslutningen 2012, har konstateret, at bankens forretningsgange og interne kontroller på 
kreditområdet ikke har været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling 
af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til 
Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser 
på udlån og garantier. 

Der er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretaget en supplerende gennemgang og vurdering af en 
beløbsmæssig meget betydelig del af den samlede udlånsmasse, herunder udlån med vurderet væsentlig kreditrisiko, 
hvilket har givet anledning til en række yderligere nedskrivninger, og det er herefter ledelsens opfattelse, at der er 



39 
 

foretaget en vurdering og opgørelse af nedskrivningsbehovet per 31. december 2012, der i al væsentlighed er bragt i 
overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og 
hensættelser på udlån og garantier. 

Som følge af ovennævnte forhold, er måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af 
garantiforpligtelser dog fortsat behæftet med en usikkerhed, der er større end den usikkerhed, der under normale 
omstændigheder knytter sig til måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af 
garantiforpligtelser. 

Vi er enige med banken i beskrivelsen af de usikkerheder, der foreligger som følge af de konstaterede svagheder i 
bankens forretningsgange og interne kontroller.” 

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet 
revisionspåtegning på den, af Ledelsen udarbejde, supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012. Den 
supplerende/korrigerende information er udarbejdet efter at Banken i forlængelse af Finanstilsynets ordinære 
inspektion har været i dialog med Finanstilsynet om behov for yderligere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 
m.v. af Bankens udlån i årsrapporten for 2012, og som resultat heraf har accepteret et påbud fra Finanstilsynet, 
hvorefter de af Banken foretagne nedskrivninger for 2012 blev forøget med 127 mio. kr. før skat.  

Påtegningen er uden forbehold og supplerende oplysninger.  

Halvårsregnskab 2013 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget review 
af halvårsregnskabet for 2013. Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, 
herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
Halvårsregnskabet er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til 
årsregnskaber for børsnoterede finansielle selskaber. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og BDO 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet erklæringer på halvårsregnskabet. Erklæringen er uden forbehold 
men med følgende supplerende oplysning: 

”Uden at tage forbehold henviser vi til note 1, ”Bankens kapital- og likviditetssituation” hvori ledelsen redegør for de 
risici, der er knyttet til bankens aktuelle situation, blandt andet med en beskrivelse af usikkerheden om, hvorvidt den 
udarbejdede genopretningsplan i sin helhed gennemføres som forudsat, herunder at der gennemføres en aktieemission 
med et bruttoprovenu på mindst 90 mio. kr. Der er opnået bindende tilsagn fra en række investorer om, på visse 
betingelser, at tegne aktier i et sådant omfang at der opnås et bruttoprovenu på 115 mio. kr. 

Ledelsen har i samme note anført, at selv om genopretningsplanen gennemføres i sin helhed, er det væsentligt for 
bankens mulighed for at leve op til de kommende øgede kapitaldækningsregler og likviditetskrav, at banken 
fremadrettet opnår en styrket indtjening, samt at banken i fornødent omfang vil kunne tiltrække nødvendig kapital fra 
andre kilder. 

Ledelsen har i samme note anført, at banken har 3 engagementer, som pr. 30. juni 2013 ikke overholder grænsen i lov 
om finansiel virksomhed § 145 om store engagementer. Finanstilsynet har meddelt dispensation vedrørende disse 
engagementer. Dispensationerne udløber henholdsvis 30. september 2013 og 31. december 2013. 

Det er ledelsens forventning, at genopretningsplanen bliver gennemført i sin helhed. Det er endvidere ledelsens 
forventning, at banken med et styrket kapitalgrundlag og et stærkt fokus på den fremtidige indtjening og risikostyring, i 
fornødent omfang også vil have mulighed for at kunne tiltrække kapital fra andre kilder, og at dette samlet set gør, at 
banken vil være i stand til at kunne leve op til kommende øgede lovkrav. Det er endvidere ledelsens forventning at når de 
modtagne dispensationer i forhold til grænsen i lov om finansiel virksomhed § 145 udløber, vil de pågældende 
engagementer kunne holdes inden for grænsen på 25 % af basiskapitalen. 
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Der foreligger ikke konkrete forhold, der på nuværende tidspunkt indikerer, at ledelsens forventninger ikke vil kunne 
realiseres, og på denne baggrund er vi enige med ledelsen i de forudsætninger, der er lagt til grund for aflæggelse af 
halvårsregnskabet.” 

Østjydsk Banks resultatforventninger for 2013 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet erklæring på Østjydsk Banks resultatforventninger for 
2013. Erklæringen, som fremgår i del I, afsnit 13, ”Resultatforventninger”, i dette Prospekt, beskriver deres ansvar, det 
udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til revisorernes konklusion.  

Erklæring er afgivet uden forbehold og supplerende oplysninger. 
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3 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 
Der henvises til del I, afsnit 9 ”Gennemgang af drift og regnskaber”.  
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4 RISIKOFAKTORER 
Der henvises til afsnittet ”Risikofaktorer”.  
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5 OPLYSNINGER OM ØSTJYDSK BANK 

5.1 ØSTJYDSK BANKS HISTORIE OG UDVIKLING 

5.1.1 Navn og binavne 
Østjydsk Banks juridiske navn er Østjydsk Bank A/S. 

Østjydsk Bank har registeret følgende binavne i Erhvervsstyrelsen: ”Banken for Mariager og Omegn A/S” og ”Mariager 
Bank A/S”. 

5.1.2 Registreret hjemsted og registreringsnummer 
Østjydsk Banks hjemsted er Mariagerfjord Kommune. 

Østjydsk Banks registreringsnummer (CVR) er 57 92 89 13. 

5.1.3 Registreringsdato 
Østjydsk Bank blev stiftet og indregistreret den 17. oktober 1897. 

5.1.4 Domicil og juridisk form mv. 
Østjydsk Banks hovedkontor er beliggende: 

Østergade 6-8 
DK-9550 Mariager 
Danmark 
 
Telefon: +45 98 54 14 44 
Hjemmeside: www.oeb.dk  
 
Østjydsk Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab og underlagt dansk 
lovgivning. Reglerne om danske aktieselskaber findes i Selskabsloven. 

Østjydsk Bank har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed og værdipapirhandel i henhold til Lov 
om Finansiel Virksomhed. Østjydsk Bank er blandt andet underlagt reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed og 
Værdipapirhandelsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, og Østjydsk Bank er som 
følge heraf underlagt regler for børsnoterede virksomheder i Værdipapirhandelsloven og NASDAQ OMX Copenhagens 
regler for udstedere. 

5.1.5 Tilsyn 
Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, som påser overholdelse af 
blandt andet Lov om Finansiel Virksomhed, Værdipapirhandelsloven og regler udstedt i medfør heraf.  

5.1.6 Regnskabsår og regnskabsrapportering 
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31. december. 

Østjydsk Bank offentliggør normalt periodemeddelelser for 1. kvartal, delårsrapport for halvåret, periodemeddelelse for 
1.-3. kvartal samt årsrapport for hele regnskabsåret.  

Østjydsk Banks finanskalender for resten af 2013: 

Dato Rapport 

6. november 2013 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2013  
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5.1.7 Formål 
Østjydsk Banks formål er ifølge vedtægternes § 1 at drive bankvirksomhed samt anden, ifølge banklovgivningen, tilladt 
virksomhed. 

5.1.8 Ejerbogsfører 
Østjydsk Banks ejerbog føres af: 
 
VP Services A/S  
CVR-nr. 30 20 11 83 
Weidekampsgade 14 
2300 København S 

5.1.9 Hovedbank-/långiverforbindelse 
Østjydsk Bank anvender forskellige danske og udenlandske långivere til finansiering. 

5.1.10 De væsentligste begivenheder i Østjydsk Banks forretningsmæssige udvikling 
Østjydsk Bank blev stiftet i 1897 under navnet Mariager Bank A/S.  

Banken var lokalt forankret og havde sit forretningsgrundlag i Mariager og omkringliggende sogne. De væsentligste 
begivenheder i Bankens historie fremgår af det følgende. 

Væsentlige begivenheder i Bankens historie 

1897: Mariager Bank A/S stiftes, navnet ændres senere til Banken for Mariager og Omegn og i 1987 til Østjydsk Bank 

1917: Filialen i Havndal åbner 

1918: Filialen i Gjerlev åbner 

1970: Filialen i Spentrup åbner 

1984: Filialen i Randers City åbner 

1998: Filialen i Hobro åbner 

1999: Filialen i Randers Storcenter åbner 

2002: Hovedkontoret i Mariager udbygges 

2004: Filialerne i Horsens og Hadsund åbner 

2007: Filialen i Skanderborg åbner 

2009: Filialen i Vejle åbner 

2011: Banken overtager Fruering Vitved Sparekasse 

2013: Afdelingen i Virring sammenlægges med afdelingen i Skanderborg. Herudover sammenlægges afdelingen i Randers Storcenter med afdelingen på 
Ø ld i R d2013: Filialerne i Vejle, Horsens og Skanderborg sælges til Arbejdernes Landsbank A/S som led i Kapitalplanen 

  

I dag er Østjydsk Bank en lokalbank med hovedkontor i Mariager. Banken har 7 afdelinger i det nordlige Østjylland. 

5.1.11 Investeringer 
Østjydsk Bank har i de seneste tre regnskabsår foretaget følgende væsentlige investeringer, som er egenfinansieret: 

Investeringer i 2010 
Bankens samlede investeringer i 2010 udgjorde 5,4 mio. kr., og kan primært henføres til færdiggørelsen af tilbygningen 
til domicilejendom og sædvanlig udskiftning af driftsmidler og inventar. 
 
Investeringer i 2011 
Bankens samlede investeringer i 2011 udgjorde 17,9 mio. kr., og kan primært henføres til køb af Bankens 
domicilejendomme i Hadsund og Virring. Herudover er der tale om sædvanlig udskiftning af driftsmidler og inventar. 
 
Investeringer i 2012 
Bankens samlede investeringer i 2012 udgjorde 6,8 mio. kr., og kan primært henføres til ét større projekt, omhandlende 
færdiggørelsen af arealerne ved Bankens hovedkontor i Mariager. Herudover er der tale om sædvanlig udskiftning af 
driftsmidler og inventar. 
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5.1.12 Væsentlige igangværende og fremtidige investeringer 
Østjydsk Bank har på nuværende tidspunkt ikke foretaget væsentlige investeringer i 2013, har ikke væsentlige 
igangværende investeringer og har ikke planlagt væsentlige fremtidige investeringer, udover hvad der vedrører 
almindelig drift og vedligeholdelse. 

5.2 AKTUEL SITUATION 
De seneste års krise på de finansielle markeder, samt deraf afledte realøkonomiske effekter, har medført behov for 
øgede nedskrivninger i den danske banksektor generelt. Sektorerne byggeri, ejendomme og landbrug har været påvirket 
i særlig grad.  

Østjydsk Bank realiserede i årene frem til 2007 en betydelig vækst i forretningsomfang og indtjening. Som følge af 
finanskrisen steg nedskrivninger på lån og tilgodehavender fra at have udgjort 15 mio. kr. i 2006, til i årene 2009, 2010 og 
2011 tilsammen at udgøre 382 mio. kr. Banken havde i foråret 2011 inspektion af Finanstilsynet, der påbød Banken at 
foretage yderligere nedskrivninger på i alt 13 mio. kr. Bankens resultater faldt i perioden væsentligt og resultatet var i 
2011 kun marginalt positivt.  

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2012 rapporterede Østjydsk Bank et underskud før skat på 202 
mio. kr. Som det beskrives i det følgende, blev underskuddet efterfølgende, som en konsekvens af påbud fra 
Finanstilsynet, korrigeret til 330 mio. kr. før skat. Det betydelige underskud skyldtes en stor stigning i nedskrivninger på 
udlån og tilgodehavender. Stigningen skyldes dels en negativ udvikling på en række engagementer, dels at 
Finanstilsynet i 2012 ændrede og præciserede nedskrivningsreglerne. Endvidere blev der konstateret en række 
svagheder i Østjydsk Banks kreditmæssige forretningsgange. De ændrede nedskrivningsregler medførte at flere af 
Bankens kunder blev kategoriseret som havende OIV, samt at nedskrivninger på ejendomsengagementer steg som følge 
af de skærpede regler for værdiansættelse af sikkerheder i ejendomme. Med hensyn til Bankens forretningsgange, blev 
det i forbindelse med årsafslutningen 2012 konstateret, at Bankens forretningsgange og interne kontroller på 
kreditområdet ikke havde været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig 
behandling af Bankens engagementer, med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til 
Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser 
på udlån og garantier, herunder primært i relation til løbende overvågning og konstatering af OIV, beregning af 
nedskrivningsbehov og segmentering af udlån. 

Der blev i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2012 foretaget en supplerende gennemgang og vurdering af en 
beløbsmæssig meget betydelig del af den samlede udlånsmasse, hvilket gav anledning til yderligere nedskrivninger. På 
denne baggrund vurderede Ledelsen, at nedskrivningsbehovet per 31. december 2012 i al væsentlighed var bragt i 
overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer, men at måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 
kostpris samt måling af garantiforpligtelser fortsat var behæftet med en usikkerhed, der var større end normalt. 

Den uafhængige revisors revision af årsregnskabet for 2012 gav ikke anledning til forbehold, men var forsynet med 
følgende supplerende oplysning:  

"Uden at tage forbehold i vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 2 ”Konstaterede svagheder i bankens 
forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet” i årsregnskabet, hvor der redegøres for, at bankens ledelse, i 
forbindelse med årsafslutningen 2012, har konstateret, at bankens forretningsgange og interne kontroller på 
kreditområdet ikke har været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling 
af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til 
Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser 
på udlån og garantier.  

Der er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretaget en supplerende gennemgang og vurdering af en 
beløbsmæssig meget betydelig del af den samlede udlånsmasse, herunder udlån med vurderet væsentlig kreditrisiko, 
hvilket har givet anledning til en række yderligere nedskrivninger, og det er herefter ledelsens opfattelse, at der er 
foretaget en vurdering og opgørelse af nedskrivningsbehovet per 31. december 2012, der i al væsentlighed er bragt i 
overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og 
hensættelser på udlån og garantier. 
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Som følge af ovennævnte forhold, er måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af 
garantiforpligtelser dog fortsat behæftet med en usikkerhed, der er større end den usikkerhed, der under normale 
omstændigheder knytter sig til måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af 
garantiforpligtelser. 

Vi er enige med banken i beskrivelsen af de usikkerheder, der foreligger som følge af de konstaterede svagheder i 
bankens forretningsgange og interne kontroller.” 

Intern revision afgav tilsvarende supplerende oplysninger til regnskabet for 2012. NASDAQ OMX Copenhagen har 
efterfølgende givet Banken en påtale for ikke at have opretholdt hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer til 
at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser. 

I marts og april 2013 var Finanstilsynet på ordinær inspektion i Østjydsk Bank. Finanstilsynet foretog en undersøgelse af 
i alt 178 engagementer, herunder Bankens 78 engagementer, der oversteg 20 mio. kr. Ved gennemgangen af de 
engagementer, der oversteg 20 mio. kr. blev der konstateret behov for yderligere nedskrivninger på 285 mio. kr. 
Mernedskrivningerne på de store engagementer skyldes for godt halvdelens vedkommende en nedjustering af den, af 
Banken, opgjorte værdi af ejendomme lagt til sikkerhed for ejendomsudlån med OIV, set i lyset af den svage situation og 
udvikling på ejendomsmarkedet. Endvidere skulle nedjusteringerne ses i lyset af, at Banken i henhold til Finanstilsynets 
vurdering, i en række tilfælde, ikke fuldt ud havde indarbejdet Finanstilsynets værdiansættelse af ejendommene i sin 
opgørelse af blancoelementerne efter Finanstilsynets besøg i 2011. Derudover påtalte Finanstilsynet at Banken havde 
fået påført tab i forbindelse med rekonstruktioner af kunder, der allerede var konstateret i OIV, at Banken i mindst et 
tilfælde havde foretaget parkeringshandler til værdiansættelser, som vurderedes at have været over markedsniveau, 
ligesom Banken i nogle tilfælde ikke havde taget mulige sikkerheder.  

I relation til en stikprøve blandt engagementer mindre end 20 mio. kr., blev det konstateret, at Banken i væsentligt 
omfang manglede at opfange signaler om finansielle svaghedstegn hos de mindre kunder rettidigt, og herunder om 
nødvendigt at konstatere OIV blandt de mindste erhvervs- og privatkunder. Banken blev derfor påbudt at nedskrive 
yderligere 57 mio. kr. på disse kunder samt blev påbudt at foretage en gennemgang og vurdering af udlånsporteføljen 
med engagementer under 3 mio. kr. for, at vurdere omfanget af et eventuelt mernedskrivningsbehov på denne del af 
Bankens udlånsportefølje.  

Banken foretog en analytisk risikorettet gennemgang af denne del af udlånsporteføljen, hvilket resulterede i en mindre 
forøgelse af nedskrivningsbehovet i forhold til de påbudte 57 mio. kr. Resultatet af gennemgangen blev rapporteret til og 
drøftet med Finanstilsynet, der ved skrivelse af 11. juli 2013 vurderede, at de herefter foretagne nedskrivninger var 
tilstrækkelige i forhold til det afgivne påbud.

Samlet set blev der konstateret et nedskrivningsbehov på 342 mio. kr. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at Banken 
i en række tilfælde manglede opfølgning i form af periodebalancer, budgetopfølgning mv. på selv store OIV-kunder. 
Banken fik derfor en risikooplysning om, at Bankens kreditstyring vurderedes at være under gennemsnittet.  

Banken fik endvidere risikooplysninger om, at boniteten af Bankens erhvervskunder er under gennemsnittet blandt 
mindre pengeinstitutter samt vedrørende kapitalstrukturen, hvor den egentlige kernekapital på grund af driftsresultatet 
i første kvartal 2013 var kraftigt reduceret.  

Som følge heraf blev der, i forbindelse med offentliggørelsen af Bankens periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013, 
foretaget organisationsændringer, herunder at tidligere bankdirektør Jens Vendelbo blev fritstillet og Bankens 
kreditorganisation blev omorganiseret med ny midlertidig ledelse. Bestyrelsens formand meddelte i forlængelse heraf, 
at han trak sig fra Bestyrelsen. Efterfølgende har Banken iværksat tiltag for at styrke Bankens kredithåndtering, blandt 
andet med bistand fra eksterne konsulenter. Banken har gennemgået og opdateret forretningsgangene samt foretaget 
tiltag med henblik på at sikre kontrol af at forretningsgangene følges. Per 19. august 2013 ansatte Banken en ny 
underdirektør, som fik ansvaret for kreditområdet.  

I forbindelse med Finanstilsynets redegørelse blev Banken i øvrigt påbudt at foretage en vurdering af, hvor stor en andel 
af de, under kontrollen opgjorte, ny- og mernedskrivninger, der i lyset af gældende regnskabsregler, allerede burde 
være udgiftsført i Bankens regnskab for 2012. Finanstilsynet påbød samtidig Banken at udsende supplerende/ 
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korrigerende information til Bankens årsrapport for 2012, såfremt det skulle vise sig, at en væsentlig del af 
mernedskrivningerne burde have været udgiftsført i 2012. På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet, 
tog Banken påbuddet til efterretning og offentliggjorde den 5. juli 2013 supplerende/korrigerende information til 
årsrapporten for 2012, hvori der var indregnet i alt 127 mio. kr. af de påbudte ny-og mernedskrivningerne i 2. halvår 
2012. 

De påbudte nedskrivninger medførte, at Banken ved udgangen af 1. kvartal rapporterede en solvens på 8,7 %, hvilket var 
over lovens minimumskrav på 8 %, men mindre end det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Som følge 
heraf, skulle Banken derfor udarbejde en genopretningsplan med de foranstaltninger, der er nødvendige for at Banken 
inden for en overskuelig fremtid igen vil kunne overholde det fastsatte solvenskrav.  

Bankens Ledelse udarbejdede på denne baggrund Kapitalplanen, som er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 5.2.1 
”Kapitalplanen”.  

5.2.1 Kapitalplanen 
Kapitalplanen, der blev udarbejdet med henblik på at sikre, at Banken igen ville kunne leve op til det fastsatte 
solvenskrav omfattede nedenstående elementer, hvoraf alle på nær Udbuddet er gennemført per Prospektdatoen. 

 Salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S. Østjydsk Bank meddelte den 27. juni 2013, at man havde solgt 
filialerne i Vejle, Horsens og Skanderborg til Arbejdernes Landsbank A/S. 
 

 Salg af aktier i DLR Kredit A/S for 100 mio. kr. Østjydsk Bank havde per 27. juni 2013 solgt aktier i DLR Kredit 
A/S for en samlet kursværdi på 100 mio. kr. til Arbejdernes Landsbank A/S og Nykredit Realkredit A/S. 

 
 Udstedelse af hybrid kernekapital. Østjydsk Bank havde per 27. juni 2013 udstedt for 50 mio. kr. hybrid 

kernekapital til Nykredit Realkredit A/S samt med Finanstilsynets godkendelse førtidsindfriet ansvarligt lån 
udstedt til Nykredit Realkredit A/S på 75 mio. kr.  
 

 Et aktieudbud med et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. og maksimum 176,6 mio. kr. Østjydsk Bank 
udbyder med nærværende Prospekt aktier med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer med et 
bruttoprovenu på op til 176,6 mio. kr. Der er per Prospektdatoen afgivet bindende tegningstilsagn fra en række 
investorer, herunder Arbejdernes Landsbank A/S, om, under visse forudsætninger, at tegne Aktier for 
tilsammen 115 mio. kr. Arbejdernes Landsbank A/S’ tegningstilsagn omfatter tegning af aktier for op til 37,5 
mio. kr. Banken forventer efter gennemførelsen af Udbuddet, at benytte 30 mio. kr. af provenuet fra Udbuddet 
til at tilbagekøbe kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S.  

 
Med de per 30. juni 2013 gennemførte elementer af Kapitalplanen, men før gennemførelsen af Udbuddet, udgjorde 
Bankens solvens per 30. juni 2013 13,6 %, og Bankens solvens var således over det fastsatte solvenskrav på 11,7 %.  

Gennemførelsen af Kapitalplanens eneste udestående element, Udbuddet, er på Prospektdatoen alene betinget af, at 
Banken opnår et Minimumsprovenu på 90 mio. kr. Banken har opnået bindende tilsagn fra en række uafhængige 
investorer om, på visse betingelser, at tegne Aktier i et sådant omfang, at et bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan opnås.  

Betingelserne i tegningstilsagnene omfatter, at Banken umiddelbart før gennemførelsen af Udbuddet og indbetalingen 
af provenuet har en solvensprocent, der overstiger Bankens individuelle solvensbehov, eller det af Finanstilsynet 
opgjorte solvenskrav. Per Prospektdatoen er denne betingelse opfyldt og Ledelsen har ikke kendskab til forhold, der vil 
medføre, at betingelsen ikke vil være opfyldt på tidspunktet for Udbuddets endelige gennemførsel. Tegningstilsagnet fra 
Arbejdernes Landsbank A/S er betinget af, at Arbejdernes Landsbank A/S, såfremt det er nødvendigt, kan godkendes 
som storaktionær af Finanstilsynet, jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 61 samt at Finanstilsynet godkender at Østjydsk 
Bank umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet, må tilbagekøbe for op til 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til 
Arbejdernes Landsbank A/S. Finanstilsynet har per Prospektdatoen givet Arbejdernes Landsbank A/S en tilladelse til at 
blive storaktionær i Østjydsk Bank. Tilbagekøbet af kapitalbeviserne er et led i Bankens genoprettelsesplan, som er 
fremsendt til Finanstilsynet og derfor er Finanstilsynet bekendt. Det er på denne baggrund Ledelsens vurdering, at 
Finanstilsynet vil godkende Bankens tilbagekøb af kapitalbeviserne Gennemførelsen af Kapitalplanens resterende 
element, Udbuddet, forventes, at styrke Bankens solvens med cirka 1,7 procentpoint, baseret på at Udbuddet 
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gennemføres med et bruttoprovenu på 90 mio. kr. og Banken efterfølgende tilbagekøber for 30 mio. kr. kapitalbeviser 
udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Gennemføres Udbuddet med et bruttoprovenu på 176,6 mio. kr. forventes 
Bankens solvens at stige med cirka 3,4 procentpoint efter tilbagekøb af for 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til 
Arbejdernes Landsbank A/S. 

Der henvises endvidere til afsnittet ”Risikofaktorer” for en beskrivelse af ovenstående, samt yderligere forhold, som 
eksisterende og potentielle nye investorer bør overveje i forbindelse med Udbuddet.   
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6 FORRETNINGSOVERSIGT 

6.1 INTRODUKTION 
Østjydsk Bank blev stiftet i 1897 og er i dag et lokalt pengeinstitut i Østjylland med hovedkontor i Mariager. Banken er en 
full-service bank for private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Markedsområdet strækker sig 
fra Hadsund i nord til Randers i syd. 

Banken har per Prospektdatoen 10.400 Aktionærer, hvoraf flertallet har relationer til Banken og/eller lokalområdet, 
hvor Banken agerer. 

Bankens fokus er det oprindelige markedsområde i Østjylland. Forretningsomfanget i Banken fordelte sig per 30. juni 
2013 med ca. 52,7 % på erhvervssegmentet, ca. 47,2 % på privatsegmentet og 0,2 % på det offentlige segment. 

Østjydsk Bank beskæftiger i dag 118 medarbejdere og summen af udlån, indlån og garantier udgjorde per 30. juni 2013 
ca. 9,2 mia. kr. 

Banken er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. 

6.2 GEOGRAFISK SPREDNING OG FILIALNET 
Banken er forankret i Østjylland med 7 filialer. Filialerne er blevet åbnet over en længere årrække som en del af 
en organisk vækst. Hovedkontoret med stabsfunktioner er placeret i Mariager. 

  

6.3 FORRETNINGSOMFANG 
Nedenfor er vist udviklingen i forretningsomfanget (indlån, udlån og garantier) for Østjydsk Bank for perioden ultimo 
2010 frem til 30. juni 2013. 

Forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) for perioden 2010-1. halvår 2013 (t.kr.) før nedskrivninger 

 30-06-2013
Suppl./korr.

2012 2011 2010
Udlån   
Offentlig    17.195   38.768   5.765    36.656 
Erhverv   3.277.399  3.716.883  3.617.997   3.442.705 
Privat  1.257.538 1.593.686  1.709.447  1.565.785 
I alt   4.552.132 5.349.337 5.333.209  5.045.146 

Indlån  
Offentlig 0 0 0 0
Erhverv   647.983  1.473.365  1.267.491   1.324.486 
Privat  2.806.364 3.680.811  3.067.274  2.267.156 
I alt  3.454.347 5.154.176 4.334.765  3.591.642 

Garantier 
Offentlig 0 0 0 0
Erhverv   892.847  1.155.337  1.039.226   1.221.096 
Privat  261.616  344.588   346.936   359.468 
I alt   1.154.463 1.499.925 1.386.162  1.580.564 

Forretningsomfang i alt   9.160.942  12.003.438  11.054.136   10.217.352 
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Det samlede forretningsomfang i Østjydsk Bank er i perioden 2010 til 2012 steget med 1,6 mia. kr., svarende til 15,4 %, 
hvilket primært skyldes en forøgelse af indlånsporteføljen på 1,6 mia. kr., svarende til 43,5 %. Stigningen skyldes en 
strategi om at opnå balance mellem ind- og udlån. 

Udlånsporteføljens omfang er stort set uændret fra 2010 til 2012. Bankens garantier faldt i perioden med 66 mio. kr. 
svarende til 5,4 %, primært som følge af mindre aktivitet på realkreditområdet. 

Faldet i forretningsomfanget fra 2012 til 1. halvår 2013 på 2,8 mia. kr. skyldes hovedsageligt, at Østjydsk Bank per 26. 
juni 2013, som et led i Kapitalplanen, solgte 3 filialer til Arbejdernes Landsbank A/S. De berørte filialer er beliggende i 
Skanderborg, Horsens og Vejle, og er bankens senest etablerede filialer. Umiddelbart forud for overdragelsen af 
filialerne, blev Østjydsk Banks filial i Virring, som tidligere besluttet af Banken, lagt sammen med filialen i Skanderborg. 
Arbejdernes Landsbank A/S overtog ved overdragelsen af filialerne 22 medarbejdere. Østjydsk Banks frasolgte filialer 
havde et samlet forretningsomfang på godt 1,8 mia. kr., fordelt med 965 mio. kr. i indlån, 706 mio. kr. i udlån og 
garantier for 167 mio. kr. 

Herudover har Banken i 1. halvår 2013, foretaget en reduktion af lån og garantier relateret til et mindre antal kunder, 
der henset til den fremadrettede strategi med fokus på mindre og mellemstore kunder, ikke længere passede strategisk 
til Banken. Den aftalte reduktion, havde per 30. juni 2013, reduceret omfanget af lån og garantier med cirka 120 mio. kr.  

6.4 FORRETNINGSSTRATEGI  

6.4.1 Introduktion 
Østjydsk Bank ønsker at være et full-service pengeinstitut, der tilbyder et fuldt sortiment af finansielle produkter og 
ydelser med primært fokus på basale bankprodukter. Banken er en lokalbank med en kundemasse hovedsagligt 
bestående af private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder.  

Langt størstedelen af alle Bankens kunder har bopæl i eller relationer til markedsområdet, hvilket også fremadrettet vil 
være Bankens strategi. Banken ønsker ikke større udlånsengagementer uden for markedsområdet, men ønsker 
derimod at tiltrække og fastholde kunder i lokalsamfundet og ønsker så vidt muligt, at Østjydsk Bank er kundens eneste 
bankforbindelse.  

6.4.2 Vision 
Østjydsk Bank skal være en attraktiv finansiel samarbejdspartner i sit markedsområde. Det er Bankens vision, at: 

 Være den fortrukne samarbejdspartner på det finansielle område for private kunder samt mindre og 
mellemstore virksomheder i Bankens markedsområde 

 Være kundernes primære bankforbindelse, hvor alle basale bankprodukter er samlet 
 Tilbyde full-service bankprodukter og ydelser effektivt og på konkurrencedygtige vilkår 
 Tilbyde rådgivning, der bygger på enkle og overskuelige produktkoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes 

behov 
 Tiltrække nye kunder og fastholde eksisterende kunder via det eksisterende filialnet og medarbejderstab 
 Drive en omkostningseffektiv bank til gavn for kunder, Aktionærer og medarbejdere 
 Sikre høj kvalitet af kreditstyring af udlånsporteføljen og dermed bidrage til færre nedskrivninger 

6.4.3 Mission 
Østjydsk Bank skal formidle en stærk personlig kontakt og dialog i mødet med kunderne. Banken ser det som sin 
mission at imødekomme kundernes behov for bankydelser, at yde en troværdig, forståelig og redelig rådgivning og i 
øvrigt at gøre sig fortjent til kundernes tillid. 

Østjydsk Bank ønsker fremadrettet at opnå økonomiske resultater, der dels giver Aktionærerne et fornuftigt afkast og 
dels er tilstrækkelige til at sikre, at Banken også på længere sigt kan tilbyde konkurrencedygtige bankydelser til sine 
kunder. 

Østjydsk Bank søger ligeledes løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessenter, idet sådanne 
relationer vurderes at have væsentlig betydning for Bankens udvikling. Med baggrund i forankringen i lokalsamfundet, 
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har Banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området. Banken søger derfor at udnytte det indgående 
kendskab til lokalområdet, dets beboere og de erhvervsdrivende med det mål, at forene ansvarlig kreditgivning med 
redelig rådgivning til gavn for såvel lokalområdet, kunderne og Banken. 

Østjydsk Banks medarbejdere er Bankens vigtigste aktiv og ressource. Bankens medarbejderstab er lokalt forankret og 
mange beslutninger kan træffes lokalt – til gavn for både kunderne og Banken. Uddannelse, videreuddannelse og 
personlig trivsel samt engagement i medarbejderstaben vægtes derfor højt i forhold til at tiltrække og fastholde 
engagerede medarbejdere. 

6.4.4 Værdier 
Nærvær er omdrejningspunktet for Østjydsk Bank. I Banken vægtes den personlige dialog med kunderne højt, og 
Bankens kunder er altid velkomne uanset karakteren af deres henvendelse. Banken ønsker, at kundekendskabet hos 
medarbejderne i Banken skal være stort og indgående, hvorfor alle kunder i Østjydsk Bank har en fast personlig 
rådgiver, med det formål at skabe et frugtbart samarbejde til gavn og glæde for begge parter. 

Bankens medarbejdere involverer sig gerne i lokalområdet og viser en ægte interesse for at opbygge og vedligeholde de 
personlige relationer til kunderne, der ofte rækker ud over de daglige bankforretninger. Det er Bankens filosofi, at et 
godt kundeforhold bygger på nærvær, tillid og kendskab til hinanden.  

Østjydsk Bank ønsker, at de økonomiske resultater skal være tilstrækkelige til at give Aktionærerne et fornuftigt afkast 
samt sikre, at Banken kan udvikles tilstrækkeligt til, at den kan fremstå som en troværdig langsigtet 
samarbejdspartner.  

Banken ønsker desuden at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale kultur og foreningsliv. Banken støtter således 
det lokale sports-, kultur-, og foreningsliv, fordi Banken tror på, at positive relationer lønner sig, og fordi sports- og 
kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. 

6.4.5 Strategi 
Østjydsk Bank har en strategi om at fastholde sit høje basisindtjeningsniveau samtidig med, at kreditstyringen styrkes 
for derved at mindske fremtidige hensættelser og nedskrivninger. 

Banken vil søge at optimere indtjeningen via det eksisterende filialnet og distributionskanaler, suppleret af de 
teknologiske løsninger, som kunderne vil få tilbudt i stadig større udstrækning, herunder f.eks. Netbank Privat, Netbank 
Erhverv, MobilBank og Swipp. 

Østjydsk Bank vil stræbe efter økonomiske resultater, der bevirker, at Banken fremadrettet også kan tilbyde 
konkurrencedygtige produkter og ydelser til kunderne samtidig med, at Bankens Aktionærer kan få et fornuftigt afkast.  

I forhold til den fremtidige balancesammensætning er det Bankens strategi at øge andelen af privatkunder. 

Bankens strategiske fokusområder er således: 

Fokus på oprindeligt markedsområde – Østjydsk Bank er født af geografien som et lokalt forankret pengeinstitut. Efter 
salget af de tre filialer i Skanderborg, Horsens og Vejle, har Banken ikke planer om filialetableringer uden for Bankens 
naturlige markedsområde. 

Fokus på kredithåndtering – Østjydsk Banks kredithåndtering og -styring er blevet styrket og tilført flere ressourcer. 
Banken har igangsat en række markante tiltag på kreditområdet for at sikre, at kreditfunktionen lever op til de 
gældende krav. Kreditafdelingen er blevet tilført flere medarbejdere, i form af bistand fra eksterne konsulenter, 
samtidig med, at der er blevet implementeret nye kontroller og forretningsgange. Desuden blev der per 19. august 2013 
ansat ny underdirektør med ansvar for Bankens kreditområde. En række af Bankens medarbejdere er ligeledes blevet 
uddannet og opdateret på gældende regler, kreditstyring og fremtidige forretningsgange. Som en konsekvens af de 
markante nedskrivninger har Banken nedsat en kreditkomité bestående af Direktionen, lederen af Kreditafdelingen, 
samt i visse situationer, eksterne konsulenter samt Bankens interne rådgivere. Kreditkomitéen skal sikre kontinuerlig 
fokus på kreditområdet, herunder om indgående aftaler og forudsætninger overholdes. Kreditkomitéen skal endvidere, 
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sammen med den styrkede kreditafdeling, have skarpt fokus på Bankens allerede nedskrevne engagementer. 
Kreditområdet er fremadrettet et af Direktionens vigtigste fokusområder. 

Fokus på økonomistyring – Østjydsk Bank ønsker at drive en omkostningseffektiv bank til gavn for kunderne og 
Aktionærerne. Banken har på denne baggrund øget fokus på økonomistyring blandt andet i form af øget detaljeringsgrad 
af Bankens budgetter samt øget fokus på budgetopfølgning på en række delområder. Ledelsen ønsker at stabilisere 
Bankens situation for på længere sigt at sikre, at Banken opnår et kapitalgrundlag, der kan understøtte en vis vækst i 
Bankens naturlige markedsområde. 

Fokus på totalrådgivning – eller helhedsrådgivning. Østjydsk Banks kunderådgivere skal være opsøgende i forhold til 
totalrådgivningsmøder, hvor kundernes samlede økonomiske grundlag gennemgås for at sikre en høj 
rådgivningsstandard. Der kommer løbende nye produkter til Bankens produktudbud, men også kundernes behov og 
forudsætninger ændrer sig løbende – blandt andet i takt med et gennemløb af de forskellige livsfaser. 
Kunderådgivningen vil tage sit afsæt i en koncepttankegang, hvor der med udgangspunkt i kundens individuelle 
situation, skal findes enkle og overskuelige løsninger på konkurrencedygtige vilkår.  

Effektiv IT-platform – Det er Østjydsk Banks strategi og målsætning til stadighed at optimere Bankens arbejdsprocesser, 
og samtidig udnytte IT-systemerne så effektivt som muligt. Sammen med Bankdata, som er Bankens datacentral, er der 
igangsat et såkaldt ”Work-Smarter” projekt, der vil resultere i konkrete effektivitetsforbedringer. Formålet er at udføre 
opgaverne ens på tværs af Banken, med smidigere og hurtigere sagsbehandling til følge.  

Uddannelse – Et til stadighed højt og opdateret kompetenceniveau hos ledere og medarbejdere vurderes som afgørende 
og helt essentielt for Bankens fremadrettede succes. Uddannelse af ledere og medarbejdere betragtes således som en 
strategisk investering i fremtiden. Banken ønsker at tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere, såvel fagligt 
som socialt, da disse giver grobund for gode og varige kundeforhold.  

6.4.6 Forretningsfokus 
Østjydsk Banks forretningsfokus er følgende: 

 Bankens kerneforretning er at drive traditionel bankdrift i Bankens markedsområde omkring Randers og 
Mariager 

 Banken søger at tilbyde alle væsentlige bankprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår 
 Banken ønsker at øge den fremtidige andel af udlån til privatkunder  
 Banken ønsker at have indlån på niveau med Bankens udlån. Banken ønsker ikke fremadrettet, at foretage nye 

udlån til kunder, såfremt dette medfører at kundens engagement, som følge deraf, kommer til at udgøre mere 
end 10 procent af basiskapitalen  

 Banken ønsker ikke at have en brancheeksponering, der i væsentligt omfang, afviger fra den branchemæssige 
fordeling i Bankens naturlige markedsområde  

 Banken ønsker at overholde grænseværdierne i Finanstilsynets Tilsynsdiamant 
 Banken ønsker at arbejde aktivt med henblik på at kunne tilbageføre en betydelig del af de nedskrivninger på 

udlån og tilgodehavender m.v., der er konstateret den seneste årrække 
 

6.5 SAMARBEJDSAFTALER 

6.5.1 IT-aftaler 
Østjydsk Bank deltager i IT-samarbejde med andre pengeinstitutter via IT-centralen Bankdata, som foretager 
databehandling og dermed forbundne opgaver, herunder udvikling, erhvervelse og drift af IT-systemer.  

Østjydsk Bank har desuden indgået sædvanlige aftaler med NETS A/S, E-nettet A/S og DanID A/S vedrørende forskellige 
internetbaserede ydelser. 

6.5.2 Samarbejdsaftale med Totalkredit A/S 
Østjydsk Bank har, i lighed med en række andre lokale og regionale pengeinstitutter, indgået en samarbejdsaftale med 
Totalkredit A/S om formidling af realkreditlån fra Totalkredit A/S til ejerboliger og fritidshuse. 
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Totalkredit A/S stiller systemløsninger med den samlede betegnelse "TK-systemet" til rådighed for Østjydsk Bank til 
anvendelse ved formidling og administration af Totalkredit-lån. TK-systemet ejes af Totalkredit A/S. 

Østjydsk Bank modtager lånesagsgebyr, kurtage og provision. Totalkredit A/S kan modregne i alle løbende provisioner i 
tilfælde af tabskonstatering på de af Banken formidlede lån. Østjydsk Bank er forpligtet til at stille garanti for alle lån i 
tiden fra lånets udbetaling og til Totalkredit A/S' endelige godkendelse af lånet, samt for dele af lånene i visse typer 
sager. 

6.5.3 Samarbejdsaftale med DLR Kredit A/S 
Østjydsk Bank har, som aktionær i DLR Kredit A/S og i kraft af Bankens medlemskab af Lokale Pengeinstitutter, indgået 
en samarbejdsaftale med DLR Kredit A/S om formidling af realkreditlån fra DLR Kredit A/S til køb af 
landbrugsejendomme mv. Østjydsk Bank er forpligtet til løbende at tiltrække, vedligeholde og udbygge kunderelationer, 
hvilket Banken modtager provision for. Banken deltager endvidere som garant for en del af de af DLR Kredit A/S ydede 
lån og oppebærer garantiprovision herfor. 

DLR Kredit A/S kan i provisionen for kundepleje, samt i garantiprovisionen, modregne konstaterede tab på lån formidlet 
af Østjydsk Bank. 

6.5.4 Øvrige kontrakter og samarbejdsaftaler 
Som led i Østjydsk Banks ordinære drift er der indgået sædvanlige kontrakter og samarbejdsaftaler med blandt andre (i) 
Codan Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S og Letpension Forsikring A/S vedrørende pension og 
forsikringer, (ii) Dansk Lokalleasing A/S vedrørende formidling og finansiering af leasingaftaler, og (iii) BI Holding A/S, 
Investeringsforeningen Sparinvest, Garanti Invest A/S, Landbrugets FinansieringsBank A/S, Forvaltningsinstituttet for 
Lokale Pengeinstitutter m.fl. om forskellige serviceydelser, herunder i relation til investering.  
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6.6 ORGANISATION  
Østjydsk Banks organisationsstruktur er vist nedenfor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 RISIKOSTYRING 

6.7.1 Risikoorganisation 
Bestyrelsen for Østjydsk Bank har vedtaget en forretningsorden, der angiver ansvarsfordelingen mellem Bestyrelsen og 
Direktionen. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens Direktionen forestår den daglige 
ledelse. 

I Bankens instrukser for risikoeksponering har Bestyrelsen fastsat hvilke og hvor store risici, Østjydsk Bank må påtage 
sig, herunder fastlagt rammerne for den løbende styring af og opfølgning på risici. Bestyrelsen har således i denne 
instruks til Direktionen blandt andet fastsat grænser for risici, regler for dispositioner, der kræver Bestyrelsens 
godkendelse samt rammer for rapportering til Bestyrelsen. 

Den overordnede styring af risici i Banken er forankret i Kreditafdelingen, Kreditkomiteen, Fondsafdelingen samt 
Økonomiafdelingen. 

Herudover er der udpeget en risikoansvarlig, der refererer direkte til Direktionen. Den risikoansvarlige er ansvarlig for, 
at risikostyringen sker på betryggende vis, herunder at skabe overblik over Bankens risici og det samlede risikobillede. 
Ansvarsområdet omfatter vurdering af de risikobehæftede aktiviteter i hvert risikoområde, såvel som på tværs af 
risikoområderne samt risici fra outsourcede funktioner. Risikofunktionen er både forebyggende og bagudrettet. 
Funktionen skal overvåge, om der opstår interne eller eksterne forhold, der ændrer eller kan ændre Østjydsk Banks 
risikobillede. Derudover skal funktionen foretage en vurdering af, om eksisterende risikostyringstiltag er tilstrækkelige 
til at sikre, at risici holdes inden for de besluttede rammer.  

Bestyrelse 

Direktion 
Bankdirektør 
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Intern 
revision 

Kristian T. 
Sørensen 

Chef sekretær 
Lone 
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Jurist 
Bo Krarup 
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Marketingchef 

Søren Petersen 

Pension v, 
Pensionschef 
Lone Sletskov 

Fond (inkl. 
udland, likviditet 

og kapital) 

HR v. 
HR chef 

Lone Qvortrup 

Underdirektør
Morten Vagnø 

Kredit 

Afdelinger Kredit
Kreditchef 

Kent Nielsen 

Afdelinger Kredit Afdelinger Drift 

Kreditkomite
Max Hovedskov 
Morten Vagnø 

Ekstern 
konsulent 

Kent Nielsen 
Andre efter 

Finansdirektør  
Carsten Stenulm 

Underdirektør 
Flemming Johnsen 

Risikoansvarlig 

Økonomi v. 
Økonomichef 
Jonas Balslev 

Regnskab v.  
Regnskabschef 
Thomas Schack 

IT v. 
IT chef 

Regin Friis 

Administration  
Jurist 

Bo Krarup 
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Østjydsk Bank har en complianceansvarlig, som kontrollerer og vurderer om politikker og procedurer for overholdelse 
af reglerne på værdipapirhandelsområdet er effektive og yder rådgivning til personer med ansvar for 
investeringsområdet. Den complianceansvarlige bidrager endvidere til at sikre, at forretningsgange og procedurer er 
opdaterede i henhold til gældende lovgivning, herunder overholdelse af regler inden for blandt andet 
investorbeskyttelse, medarbejderes værdipapirhandelstransaktioner, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. 
Den complianceansvarliges ansvarsområde omfatter risici for, at Østjydsk Bank kan blive pålagt sanktioner, lider tab af 
omdømme, eller at Østjydsk Bank eller Østjydsk Banks kunder lider væsentlige økonomiske tab som følge af manglende 
overholdelse af gældende lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsæt.  

Bankens uafhængige eksterne revisionsfirmaer vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. 
Rammerne for revisorernes opgaver, herunder revision og andre ydelser, aftales årligt mellem Bestyrelsen og 
revisorerne, efter anbefaling fra revisionsudvalget. 

Herudover foretager den interne revision en uafhængig gennemgang af Østjydsk Banks forretningsgange og interne 
kontroller. Den interne revision refererer direkte til Bestyrelsen. 

Bestyrelsen i Østjydsk Bank har etableret et revisionsudvalg. Udvalgets formål er blandt andet at overvåge 
regnskabsaflæggelsesprocessen, vurdere om Østjydsk Banks interne kontrolsystemer og interne revisions- og 
risikosystemer fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og overvåge og kontrollere 
revisorernes uafhængighed, objektivitet og kompetence. 

6.8 MÅLSÆTNING OG POLITIKKER FOR RISIKOSTYRING 
Begivenheder der kan påvirke Østjydsk Banks mulighed for at nå de forretningsmæssige mål negativt, betragtes som 
risici. Østjydsk Bank er eksponeret for flere typer af risici, hvoraf de væsentligste er:  

 Kreditrisici 
 Markedsrisici 
 Likviditetsrisici 
 Operationelle risici 
 Forretningsrisici  
 Risici på basiskapitalen 

Østjydsk Banks overordnede politik for risikostyring er nedfældet i instrukser fastlagt af Bankens bestyrelse.  

6.9 KREDITRISICI 
Kreditrisici er risiko for tab som følge af, at låntagere ikke kan, eller vil, opfylde deres fulde forpligtelser, og at 
eventuelle sikkerheder ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne. Kreditrisikoen udgør den væsentligste risiko 
i Banken, hvorfor den største del af Bankens solvensbehov kan henføres hertil.  

Bestyrelsen har i henhold til Bekendtgørelse om styring og ledelse i pengeinstitutter m.v., jf. § 71 i Lov om Finansiel 
Virksomhed udarbejdet en kreditpolitik. Kreditpolitikken fastsætter rammerne for den løbende styring af og opfølgning 
på Bankens kreditrisiko, som bedst kan beskrives ved en løbende bedømmelse af risikoen for at tabe penge på udlån og 
garantier. Herunder gennemfører Direktionen og Kreditafdelingen løbende gennemgange af udvalgte engagementer 
samt Bestyrelsen årlige gennemgang af alle større engagementer i Banken samt alle engagementer med hensættelser. 

Overordnet set ønsker Banken en risikospredning, der sikrer, at man undgår en uforholdsmæssig stor eksponering på 
enkelte brancher eller kunder. På erhvervskundeområdet er Bankens primære målgruppe mindre og mellemstore 
erhvervskunder inden for segmenterne landbrug, liberalt erhverv, håndværk samt detailhandel.  

Styringen af Bankens kreditrisiko varetages af Bankens kreditafdeling, der løbende følger op på overholdelsen af 
regelsættene for Bankens kreditpolitik – herunder foretager vurderinger af, om der er OIV. 

Som det beskrives i del I, afsnit 5.2 ”Aktuel situation” har Banken i 2013 konstateret at Bankens forretningsgange og 
interne kontroller på kreditområdet ikke havde været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for 
kreditmæssig behandling af Bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle 
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nedskrivningsbehov korrekt. Som følge heraf fik Banken den 2. juli 2013 en påtale fra NASDAQ OMX Copenhagen. 
Banken fik efter Finanstilsynets inspektion i foråret 2013, påbudt at foretage ny- og mernedskrivninger på i alt 342 mio. 
kr. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at Banken i en række tilfælde manglede opfølgning i form af periodebalancer, 
budgetopfølgning mv. på selv store OIV-kunder. Banken fik derfor en risikooplysning om at Bankens kreditstyring 
vurderedes at være under gennemsnittet. Banken fik endvidere risikooplysninger om, at boniteten af Bankens 
erhvervskunder var under gennemsnittet blandt mindre pengeinstitutter. Som følge heraf blev der, i forbindelse med 
offentliggørelsen af Bankens periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013, foretaget organisationsændringer, herunder at 
tidligere bankdirektør Jens Vendelbo blev fritstillet og Bankens kreditorganisation blev omorganiseret med ny 
midlertidig ledelse blandet andet med henblik på at sikre en skarpere funktionsadskillelse. Efterfølgende har Banken 
iværksat tiltag for at styrke Bankens kredithåndtering, blandt andet med bistand fra eksterne konsulenter. Banken har 
gennemgået og opdateret forretningsgangene samt foretaget tiltag med henblik på at sikre kontrol af, at 
forretningsgangene følges. Per 19. august 2013 ansatte Banken en ny underdirektør, som fik ansvaret for kreditområdet. 

6.9.1 Krediteksponering 
Bankens samlede krediteksponering efter nedskrivninger vedrørende udlån og hensættelser på garantier udgjorde 4,9 
mia. kr. per 30. juni 2013. Krediteksponeringen var stort set uændret i perioden fra ultimo 2010 til ultimo 2011. I 
perioden ultimo 2011 til ultimo 1. halvår 2013, er der sket en betydelig reduktion i krediteksponeringen, som primært 
skyldes salget af 3 filialer til Arbejdernes Landsbank A/S per 26. juni 2013, at Banken i 1. halvår 2013 indgik aftaler med 
et mindre antal større kunder om skifte til andet pengeinstitut samt som følge af de betydelige nedskrivninger på udlån 
og tilgodehavender m.v. i 2012 og 1. halvår 2013. 

 Af den samlede krediteksponering per 30. juni 2013 var 71,7 % fordelt på erhverv, 27,9 % på privatkunder og 0,4 % på 
offentlige myndigheder. Under erhverv udgør de 4 største brancheeksponeringer udlån og garantier til ”Fast ejendom” 
med 15,1 %, ”Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri” med 10,7 %, ”Handel” med 9,8 % og ”Bygge og anlæg” med 8,5 %.  

Krediteksponering efter nedskrivninger vedrørende udlånsaktivitet (udlån og garantier) fordelt på brancher - kr. 

Korrigeret

t. kr.   30-06-2013 2012 2011 2010

1. Offentlige myndigheder 17.195 38.768 5.765 36.656

2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 519.080 537.108 577.257 526.149

2.2 Industri og råstofindvinding 192.378 312.835 309.328 335.586

2.3 Energiforsyning 299.391 274.310 183.765 200.727

2.4.1     Gennemførelse af byggeprojekter 34.607 73.826 7.262  

2.4.2     Opførelse af bygninger 77.178 86.281 120.146  

2.4.3     Bygge og anlæg i øvrigt 300.512 348.717 291.035  

2.4. Bygge og anlæg 412.297 508.824 418.443 385.182

2.5 Handel 475.708 657.995 658.481 751.478

2.6.1     Transport, post og kurertjenester 52.729 85.242 147.900  

2.6.2     Hoteller, restauranter 37.046 54.894 52.564  

2.6. Transport, hoteller og restaurationer 89.775 140.136 200.464 186.898

2.7 Information og kommunikation 17.124 19.698 28.757 24.349

2.8 Finansiering og forsikring 257.678 312.063 286.479 220.598

2.9.1     Køb og salg af egen fast ejendom 64.678 76.577 83.651  

2.9.2     Udlejning m.v. af fast ejendom 628.777 718.490 754.499  

2.9.3     Ejendomsmægler og ejendomsadm. 43.902 44.360 198.545  

2.9 Fast ejendom 737.357 839.427 1.036.695 1.066.598

2.10 Øvrige erhverv 487.978 609.601 680.698 709.018

2. I alt erhverv 3.488.766 4.211.997 4.320.367 4.406.583

3. Private 1.355.966 1.811.592 1.951.381 1.848.056

  I alt 4.861.927 6.062.357 6.277.513 6.291.295
 
Note: Som følge af overgang til nye branchegrupperinger i 2011, har Banken ikke mulighed for på pålidelig vis at illustrere underopdelingerne til 
brancherne 2.4 ”Bygge og anlæg”, 2.6 ”Transport, hoteller og restaurationer” samt 2.9 ”Fast ejendom”, hvorfor disse felter er blanke for 2010. I 2012 blev 
en række kunder under ”Øvrige erhverv” fordelt på andre brancher. For at sikre sammenlignelighed er sammenligningstallene for 2010 og 2011 tilpasset 
tilsvarende. 
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Note: Som følge af overgang til nye branchegrupperinger i 2011, har Banken ikke mulighed for på pålidelig vis at illustrere underopdelingerne til 
brancherne 2.4 ”Bygge og anlæg”, 2.6 ”Transport, hoteller og restaurationer” samt 2.9 ”Fast ejendom”, hvorfor disse felter er blanke for 2010. I 2012 blev 
en række kunder under ”Øvrige erhverv” fordelt på andre brancher. For at sikre sammenlignelighed er den tilsvarende tilpasning blevet udført for 2010 og 
2011. 

Fast ejendom 
Krediteksponeringen mod fast ejendom vedrører primært kunder inden for Bankens primære geografiske område, hvor 
der er foretaget finansiering af mindre erhvervs- og udviklingsejendomme og beboelsesejendomme, enten flerfamilies 
udlejningsejendomme eller enfamilies parcelhuse med videresalg for øje.  

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 
Eksponeringen omfatter primært landbrug inden for Bankens primære geografiske område med fokus på 
mælkeproduktion og agerbrug og i nogen grad svineproducenter. Endvidere har Banken finansieret 
vindmølleinvesteringer for en række af Bankens landbrugskunder. Der er ingen nævneværdig eksponering mod pelsdyr 
eller fiskeri. 

Bygge og anlæg 
Krediteksponeringen mod bygge og anlæg omfatter hovedsageligt en række lokale entreprenører og 
byggevirksomheder. Banken er i mindre omfang eksponeret mod større entrepriser udenfor Bankens primære 
geografiske område, og primært hvor det indgår som en naturlig finansiering af lokalt baserede entreprenører, der 
arbejder uden for primærområdet. 

Handel 
Eksponeringen omfatter hovedsageligt mindre handelsvirksomheder uden særlig vægt på enkelte brancher og vedrører 
primært kunder inden for Bankens primære geografiske område. 

Private 
Privatkunderne er altovervejende bosiddende i Bankens primære geografiske område, dvs. i nærområderne til Bankens 
filialer. Dette er områder, der i årene med højkonjunktur kun oplevede begrænsede prisstigninger på fast ejendom og 
dermed har oplevet begrænset fald siden krisen indtraf. Dette betyder, at Østjydsk Bank har en privatkundeportefølje, 

Krediteksponering efter nedskrivninger vedrørende udlånsaktivitet (udlån og garantier) fordelt på brancher - % 

Korrigeret

%   30-06-2013 2012 2011 2010

1. Offentlige myndigheder 0,4% 0,6% 0,1% 0,6%

2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 10,7% 8,9% 8,2% 8,4%

2.2 Industri og råstofindvinding 4,0% 5,2% 4,9% 5,3%

2.3 Energiforsyning 6,2% 4,5% 2,9% 3,2%

2.4.1     Gennemførelse af byggeprojekter 0,7% 1,2% 0,1% 0,0%

2.4.2     Opførelse af bygninger 1,6% 1,4% 1,9% 0,0%

2.4.3     Bygge og anlæg i øvrigt 6,2% 5,8% 4,6% 0,0%

2.4. Bygge og anlæg 8,5% 8,4% 6,6% 6,1%

2.5 Handel 9,8% 10,9% 10,5% 11,9%

2.6.1     Transport, post og kurertjenester 1,1% 1,4% 2,4% 0,0%

2.6.2     Hoteller, restauranter 0,8% 0,9% 0,8% 0,0%

2.6. Transport, hoteller og restaurationer  1,9% 2,3% 3,2% 3,0%

2.7 Information og kommunikation 0,4% 0,3% 0,5% 0,4%

2.8 Finansiering og forsikring 5,3% 5,1% 4,6% 3,5%

2.9.1     Køb og salg af egen fast ejendom 1,3% 1,3% 1,3% 0,0%

2.9.2     Udlejning m.v. af fast ejendom 12,9% 11,9% 12,0% 0,0%

2.9.3     Ejendomsmægler og ejendomsadm. 0,9% 0,7% 3,2% 0,0%

2.9 Fast ejendom 15,1% 13,9% 16,5% 17,0%

2.10 Øvrige erhverv 9,8% 10,0% 10,9% 11,2%

2. I alt erhverv 71,7% 69,5% 68,8% 70,0%

3. Private 27,9% 29,9% 31,1% 29,4%

  I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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der ikke i et betydeligt omfang er præget af overbelånte ejendomme og teknisk insolvente låntagere. 
Krediteksponeringen mod privatkunder har ikke ført til væsentlige kreditreservationer og nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. på trods af de på landsplan faldende huspriser fra 2008 og frem. 

Geografisk koncentration 
Af den samlede krediteksponering vedrører langt hovedparten kunder inden for Bankens primære geografiske område. 

Store engagementer 
Engagementer med en enkelt kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder efter fradrag for særligt sikre krav 
må i henhold til § 145 i Lov om Finansiel Virksomhed ikke overstige 25 % af basiskapitalen. Østjydsk Bank havde per 30. 
juni 2013 tre engagementer, som oversteg 25 % af basiskapitalen. Baggrunden for, at de pågældende engagementer 
oversteg bestemmelserne i § 145 i Lov om Finansiel Virksomhed er en reduktion i Bankens basiskapital, som følge af 
underskud i 2012 og 1. kvartal 2013 samt at Banken den 26. juni 2013, af Finanstilsynet blev påbudt fremadrettet, at 
konsolidere yderligere tre selskaber ved opgørelsen af ét af Bankens engagementer. Banken har opnået dispensation 
for overholdelse af § 145 i Lov om Finansiel Virksomhed for de pågældende engagementer for to af engagementerne 
frem til 30. september og for ét engagement frem til 31. december. Per Prospektdatoen er et af engagementerne 
nedbragt, så Banken kun har to engagementer der overstiger 25 % af basiskapitalen. Det er Ledelsens forventning, at de 
pågældende engagementer, efter gennemførelsen af Udbuddet, igen kan holdes inden for 25 % af basiskapitalen. 

Udviklingen i Østjydsk Banks engagementer, der oversteg 10 % af basiskapitalen i henhold til opgørelse efter § 145 i Lov 
om Finansiel Virksomhed, fremgår af nedenstående tabel: 

Store engagementer 

Suppl./korr.

t. kr. (efter fradrag) 30-06-2013 2012 2011 2010

Antal engagementer 9 4 1 2

Engagement > 20 % af basiskapitalen 557.708 197.954 0 0

Engagement 10-20 % af basiskapitalen 529.845 313.617 188.731 310.263

 

Fra 2010 til 2011 blev antallet af store engagementer reduceret fra 2 til 1 engagement. Dette er et resultat af dels at 
basiskapitalen blev øget fra 2010 til 2011 og dels, at et engagement var tæt på 10 % -grænsen. 

Fra 2011 til 2012 steg antallet af store engagementer fra 1 til 4. Stigningen skyldtes ikke, at Banken havde fået flere nye 
store kunder, men at Bankens basiskapital var faldet fra 1.133 mio. kr. til 769 mio. kr., som følge af underskud i 2012. 

Stigning i engagementer i 2013 skyldtes, at Bankens basiskapital blev reduceret som følge af Bankens underskud i 1. 
kvartal af 2013. Reduktionen i Bankens basiskapital i 1. halvår 2013 udgjorde 126,3 mio. kr. 

Specifikation af store engagementer per 30. juni 2013:  

Specifikation af store engagementer per 30. juni 2013 

t. kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Engagement (før fradrag og nedskrivninger) 193.841 192.039 171.828 103.727 102.828 95.935 86.687 75.939 64.729

Sikkerheder 167.005 189.148 155.608 89.995 92.840 79.457 77.141 6.377 26.795

Blanco 26.836 2.891 16.220 13.732 9.988 16.478 9.566 69.562 37.934

Nedskrivninger 0 0 5.111 0 26.524 28.223  0 0

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er der foretaget nedskrivninger på 3 af de 9 store engagementer. 

Nedskrivninger 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. foretages, når der er konstateret OIV, og de pågældende begivenheder 
har en virkning på størrelsen af de forventede betalingsstrømme, der kan måles pålideligt. Nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. foretages såvel individuelt på det enkelte engagement som gruppevist på engagementer.  
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Lån, der ikke er individuelt nedskrevet, indgår i gruppevise nedskrivninger. Østjydsk Bank anvender en model udviklet af 
Lokale Pengeinstitutter tillagt ledelsesmæssige skøn. 

Akkumulerede nedskrivninger 
Udviklingen i Østjydsk Banks nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v., med undtagelse af byggeri, anlæg og 
ejendomme, vurderes at have afspejlet den samfundsøkonomiske udvikling i de senere år, når der ses bort fra de store 
nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v., foretaget i 2012 og 1. halvår 2013. 

2012 var præget af en negativ udvikling på en række engagementer, og samtidig medførte Finanstilsynets skærpede 
nedskrivningsregler, at flere af Bankens kunder blev kategoriseret som værende i OIV. Herudover blev der i forbindelse 
med aflæggelse af årsregnskabet, konstateret svagheder i Bankens forretningsgange og interne kontroller på 
kreditområdet. 

Finanstilsynet udførte i marts og april 2013 en ordinær inspektion af Banken, hvor alle væsentlige områder blev 
gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. I den forbindelse fik Banken påbud om at foretage yderligere 
nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på i alt 342 mio. kr. 

Langt hovedparten af de akkumulerede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er på brancherne fast 
ejendom, bygge og anlæg, handel og landbrug. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender m.v. skyldes, at den 
økonomiske udvikling har medført faldende værdier, ringere likviditet og driftsmæssige underskud for mange kunder 
i disse udlånssegmenter.  

I perioden ultimo 2010 til 1. halvår 2013 har der været en betydelig stigning i nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. på branchen fast ejendom. De stigende nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 
brancher med sikkerhed i fast ejendom har overvejende baggrund i, at mange af Bankens ejendomskunder er blevet 
OIV-markeret. Henset til de faldende ejendomsværdier, blandt andet som følge af lav omsættelighed af ejendomme, 
medfører dette forøgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Derudover har de konstaterede svagheder i 
Bankens forretningsgange på kreditområdet i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012, haft væsentlig 
indflydelse på de i 2012 og 1. halvår 2013 foretagne nedskrivninger på engagementer indenfor ejendomssektoren. 

Branchen bygge og anlæg omfatter en række lokale entreprenører og byggevirksomheder. Nedskrivningerne på 
branchen er de seneste år steget betydeligt, hvilket skyldes den generelle afmatning i aktivitetsniveauet indenfor 
byggeriet.  

Nedskrivningerne på landbrug skyldes blandt andet, at danske landbrug er kendetegnet ved en høj gældsandel, som 
følge af et højt investeringsniveau og et kapitaltungt produktionsapparat. Lave priser på svinekød og mælk, 
kombineret med høje priser på korn i perioden, har medført en længere periode med et meget dårligt bytteforhold, 
hvilket har forringet driftsresultaterne og konsolideringsevnen. Derudover har de faldende jordpriser medført en 
reduktion i værdien af landmændenes aktiver, uden at gælden er faldet tilsvarende, hvilket er ensbetydende med en 
reduktion af værdien af sikkerhedsstillelserne over for Banken.  

I forbindelse med vurdering af nedskrivningsbehov på landbrugsengagementer anvender Banken en stresstest, hvori 
indgår såvel en bedømmelse af rentabiliteten i det enkelte landbrug som en nedvurdering af en række 
landbrugsaktiver, herunder jord, der i testen ansættes til maksimalt 155.000 kr. per ha. i overensstemmelse med 
Finanstilsynets retningslinjer. 

Nogle privatkunder er teknisk insolvente, hvilket betyder at deres gæld er højere end deres værdier. Den lave boligrente 
medvirker til, at hovedparten af privatkunderne, herunder de teknisk insolvente, har en sund privatøkonomi. Dette 
understøttes af, at stigningen i arbejdsløsheden i perioden har været relativ beskeden. Samtidig har udsvingene i 
huspriserne i Bankens forretningsområde været mindre end i Hovedstadsområdet. 
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Udviklingen i akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i kroner samt procent af samlet krediteksponering på 
brancher er vist nedenfor: 

Udviklingen i akkumulerede nedskrivninger og hensættelser 

korrigeret

t. kr.   30-06-2013 2012 2011 2010

1. Offentlige myndigheder 0 0 0 0

2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 90.194 72.580 38.363 15.277

2.2 Industri og råstofindvinding 28.315 51.916 24.335 21.844

2.3 Energiforsyning 585 703 871  

2.4.1     Gennemførelse af byggeprojekter 67.414 25.430 22  

2.4.2     Opførelse af bygninger 34.044 42.293 27.875  

2.4.3     Bygge og anlæg i øvrigt 34.641 37.852 22.324  

2.4. Bygge og anlæg 136.099 105.575 50.221 38.782

2.5 Handel 82.289 96.224 94.729 86.747

2.6.1     Transport, post og kurertjenester 7.847 1.034 388  

2.6.2     Hoteller, restauranter 1.386 681 3.389  

2.6. Transport, hoteller og restaurationer  9.233 1.715 3.777 3.643

2.7 Information og kommunikation 11.507 15.006 2.417 2.157

2.8 Finansiering og forsikring 38.843 29.538 21.920 19.876

2.9.1     Køb og salg af egen fast ejendom 31.519 29.376 8.229  

2.9.2     Udlejning m.v. af fast ejendom 129.663 158.723 14.556  

2.9.3     Ejendomsmægler og ejendomsadm. 5.317 5.185 3.070  

2.9 Fast ejendom 166.499 193.284 25.855 17.842

2.10 Øvrige erhverv 117.916 93.682 74.368 51.050

2. I alt erhverv 681.480 660.223 336.856 257.218

3. Private 163.188 126.682 105.002 77.197

  I alt 844.668 786.905 441.858 334.415
 

  Udviklingen i akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i % 

korrigeret

%   30-06-2013 2012 2011 2010

1. Offentlige myndigheder 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 10,68% 9,22% 8,68% 4,57%

2.2 Industri og råstofindvinding 3,35% 6,60% 5,51% 5,53%

2.3 Energiforsyning 0,07% 0,09% 0,20% 0,00%

2.4.1     Gennemførelse af byggeprojekter 7,98% 3,23% 0,00% 0,00%

2.4.2     Opførelse af bygninger 4,03% 5,37% 6,31% 0,00%

2.4.3     Bygge og anlæg i øvrigt 4,10% 4,81% 5,05% 0,00%

2.4. Bygge og anlæg 16,11% 13,41% 11,36% 11,60%

2.5 Handel 9,74% 12,23% 21,44% 25,94%

2.6.1     Transport, post og kurertjenester 0,93% 0,13% 0,09% 0,00%

2.6.2     Hoteller, restauranter 0,16% 0,09% 0,77% 0,00%

2.6. Transport, hoteller og restaurationer 1,09% 0,22% 0,86% 1,09%

2.7 Information og kommunikation 1,36% 1,91% 0,55% 0,65%

2.8 Finansiering og forsikring 4,60% 3,75% 4,96% 5,94%

2.9.1     Køb og salg af egen fast ejendom 3,73% 3,73% 1,86% 0,00%

2.9.2     Udlejning m.v. af fast ejendom 15,35% 20,17% 3,29% 0,00%

2.9.3     Ejendomsmægler og ejendomsadm. 0,63% 0,66% 0,69% 0,00%

2.9 Fast ejendom 19,71% 24,56% 5,84% 5,34%

2.10 Øvrige erhverv 13,97% 11,91% 16,84% 15,26%

2. I alt erhverv 80,68% 83,90% 76,24% 76,92%

3. Private 19,32% 16,10% 23,76% 23,08%

  I alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Note: Som følge af overgang til nye branchegrupperinger i 2011, har Banken ikke mulighed for på pålidelig vis at illustrere underopdelingerne til 
brancherne 2.4 ”Bygge og anlæg”, 2.6 ”Transport, hoteller og restaurationer” samt 2.9 ”Fast ejendom” for 2010. I 2012 blev en række kunder under ”Øvrige 
erhverv” fordelt på andre brancher. For at sikre sammenlignelighed er den tilsvarende tilpasning blevet udført for 2010 og 2011. 
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Der forventes på baggrund af de økonomiske konjunkturer med lavvækst, og en forventning om en stabilisering i 
priserne på fast ejendom, fortsat at være et behov for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i de kommende 
år, dog på et mindre niveau end i 2012 og 1. halvår 2013. Det fremadrettede nedskrivningsbehov er behæftet med 
betydelig usikkerhed. 

Sikkerheder 
Det er en del af den overordnede kreditpolitik, som udgangspunkt, at kræve sikkerhedsstillelse med henblik på at 
reducere kreditrisikoen på de enkelte engagementer.  

Sikkerhedsstillelse sker som hovedregel ved pant i ejendomme, løsøre, fordringspant eller virksomhedspant. For 
selskaber med begrænset ansvar, med en eller få ejere, stilles som hovedregel personlig kaution af ejerne. 

Vurdering af sikkerheder foretages af den kundeansvarlige i samarbejde med Bankens centrale kreditafdeling i 
henhold til fastlagte værdiansættelsesprincipper samt under hensyntagen til den aktuelle situation. Østjydsk Banks 
politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder såsom værdipapirer tager udgangspunkt i en forsigtig 
markedsværdibetragtning. 

Sikkerhed i værdipapirer værdiansættes med udgangspunkt i aktuel kursværdi med fradrag afhængig af 
investeringsaktivets art og omsættelighed. For unoterede eller illikvide værdipapirer anvendes en mere forsigtig 
tilgangsvinkel til værdiansættelse og fradrag. 

Sikkerhed i fast ejendom værdiansættes med udgangspunkt i aktuel, konstateret sammenlignelig handelspris eller 
intern/ekstern vurdering og med faste fradrag til dækning af realisationsomkostninger, liggetid og margin til eventuelt 
prisafslag. 

Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav 
en af de væsentlige forudsætninger, som Banken anvender. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en 
vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. 

Afkastkravets størrelse afhænger blandt andet af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens 
anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt mulighed for eventuel genudlejning og dermed 
forventet niveau for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstests forudsættes ejendomme at blive solgt efter 6 
måneder.  

Sikkerhed i landbrugsejendomme er, i forbindelse med nedskrivningsberegninger, værdiansat i henhold til de seneste 
retningslinjer, der er fastsat af Finanstilsynet.  

Sikkerhed i løsøre og driftsmidler værdiansættes ud fra anskaffelsespris med fradrag af beregnede, akkumulerede 
afskrivninger eller ud fra aktuel ekstern vurdering. Herudover beregnes et fradrag til dækning af liggetid og usikkerhed i 
forbindelse med realisation. Fordringer værdiansættes efter en individuel eller porteføljemæssig vurdering af boniteten 
fratrukket et risikofradrag. 

Der foreligger forretningsgange for forvaltning og værdiansættelse af sikkerheder, og procedurerne er en integreret del 
af såvel den løbende sagshåndtering som den almindelige risikoovervågning. Med den øgede fokus på kredithåndtering, 
er disse procedurer gjort mere omfattende.  

Nedenfor er vist opgørelse af blanco krediteksponering for 2010, 2011 og 2012 samt 1. halvår 2013: 

Opgørelse af blanco 

mio. kr. 30.06.2013
Suppl./korr. 

2012 2011 2010

Krediteksponering 4.862 6.062 6.278 6.291

Opgjort værdi af sikkerheder 3.607 4.175 3.851 3.611

Blanco i alt 1.255 1.887 2.427 2.680
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Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør blanco 1,3 mia. kr. per 30. juni 2013, mod 2,7 mia. kr. tilbage i 2010, 
primært som følge af at Banken i perioden har taget yderligere sikkerheder. I perioden fra ultimo 2010 til ultimo 1. 
halvår 2013 er der sket et generelt fald i værdiansættelsen af sikkerhederne på fast ejendom, landbrugsjord m.v. 
grundet den generelle prisudvikling på ejendomme og landbrugsjord. 

Sikkerheder fordelt på type 

mio. kr. 30.06.2013
Suppl./korr. 

2012 2011 2010

Pant i Ejendomme 1.627 1.666 1.578 1.388

Pant i løsøre, biler, driftsmidler m.v. 565 667 757 699

Værdipapirer og bankkonti 119 183 180 215

Indtrædelsesretter i pant i fast ejendom 1.223 1.374 1.215 1.220

Kautioner 66 151 112 82

Øvrige 7 7 9 7

Total 3.607 4.175 3.851 3.611
  

Af tabellen ovenfor fremgår det, at 79 % af værdien af Bankens sikkerheder per 30. juni 2013 vedrører pant i ejendomme 
og indtrædelsesretter i pant i fast ejendom. 

6.10 MARKEDSRISICI 
Markedsrisici defineres som risikoen for, at værdien af Østjydsk Banks aktiver og forpligtelser påvirkes af 
markedsforholdene. Det kan eksempelvis være ændringer i økonomiske konjunkturer, aktiemarkedet og ændringer i 
valuta og renteforhold. Eksponering mod markedsrisici opstår blandt andet som følge af Østjydsk Banks deltagelse i 
transaktioner med kunder inden for værdipapir- og valutamarkedet og Østjydsk Banks egne dispositioner. 

Bankens markedsrisici styres blandt andet ved hjælp af fastsatte maksimumgrænser for en række risikomål, der 
tilsammen afdækker niveauet for de enkelte risikotyper. Rammerne for Bankens samlede markedsrisiko defineres af 
Bestyrelsen og delegeres som rammer til Direktionen. Direktionen uddelegerer risikorammer til Finansdirektøren. 
Finansdirektøren kan delvist delegere sin beføjelse til ansatte i Fondsafdelingen. 

Markedsrisiko kan opdeles i renterisici, aktierisici og valutarisici: 

Renterisici er risici for tab som følge af ændringer i markedsrenterne på de finansielle markeder. Renterisici hidrører 
primært fra Østjydsk Banks poster uden for handelsbeholdningen (ind- og udlån mv.), samt den fastforrentede 
obligationsbeholdning i handelsbeholdningen. Renterisikoen beregnes i henhold til Finanstilsynets 
regnskabsbekendtgørelse som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint. Renterisikoen for 
Østjydsk Bank udgjorde, per 30. juni 2013 -2,2 % i forhold til kernekapitalen efter fradrag. Dette skal forstås således, at 
såfremt rentekurven parallelforskydes med et procentpoint i opadgående retning, vil dette resultere i positiv 
nettopåvirkning af Bankens rentebærende poster, i størrelsesordenen 2,2 % af kernekapitalen efter fradrag. Ligeledes, 
hvis rentekurven parallelforskydes med et procentpoint i nedadgående retning, vil dette resultere i negativ 
nettopåvirkning af Bankens rentebærende poster, i størrelsesordenen 2,2 % af kernekapitalen efter fradrag.  

Aktierisici vedrører risikoen for fald i aktiekurserne på Østjydsk Banks aktiebeholdning. Østjydsk Banks aktiebeholdning 
består primært af unoterede aktier i sektorselskaber og sekundært af børsnoterede aktier og 
investeringsforeningsbeviser. Østjydsk Bank tilstræber at holde beholdningen af obligationer og aktier på et relativt lavt 
niveau. Aktierisikoen for Østjydsk Bank er beregnet som en ændring i værdien af beholdningen af aktier på 10 %. 
Aktierisikoen udgjorde 10,2 mio. kr. per 30. juni 2013, hvilket betyder, at et fald i værdien af Bankens beholdning med 10 
% vil medføre et tab på 10,2 mio. kr.  

Valutakursrisici vedrører Østjydsk Banks nettopositioner i fremmed valuta, fondsbeholdning i fremmed valuta, 
kontantvaluta samt spot- og valutaterminsforretninger. For Banken vedrører valutarisiko i overvejende grad 
transaktioner rettet mod EUR. Valutarisikoen for Østjydsk Bank er opgjort som valutaindikator 1, der beregnes som den 
største af summen af alle de korte valutapositioner og summen af alle de lange valutapositioner og udtrykker et 
forenklet mål for omfanget af instituttets positioner i fremmed valuta. Valutakursindikator 1 er opgjort i procent af 
kernekapitalen efter fradrag og udgjorde 2,7 % per 30. juni 2013. 
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Ansvaret for den daglige opfølgning på markedsrisici er placeret i økonomiafdelingen, hvor der skal kunne foretages 
daglig opfølgning på: 

 Overholdelse af Bestyrelsens instruks til Direktionen 
 Overholdelse af Direktionens videredelegerede instruks til Finansdirektøren 
 Priskontrol i forhold til markedspriser på handel med værdipapirer og finansielle instrumenter 
 Løbende vurdering og rapportering af mulige risici i forbindelse med Bankens handel med værdipapirer og 

finansielle instrumenter 
 Vurdering af risici ved nye produkter behæftet med markedsrisici 

Kvartalsvist kontrolleres kurser på unoterede værdipapirer. 

Østjydsk Bank har forretningsgange på alle markedsrisikobehæftede aktiviteter. 

Østjydsk Bank tilstræber en rimelig risikoafdækning på væsentlige markedsrisici. Bestyrelsen har i instruksen til 
Direktionen fastsat grænser for, hvilke positioner der må foretages i afledte finansielle instrumenter. Østjydsk Bank kan 
afdække markedsrisici med afledte finansielle instrumenter indenfor grænser fastsat af Bestyrelsen, således at de af 
Bestyrelsen fastsatte grænser for beholdningernes størrelse og risiko overholdes til enhver tid. Der er fastlagt 
procedurer for overvågning af risikoafdækningens effektivitet, som foretages af Økonomiafdelingen. 

Direktionen modtager daglig rapportering om udviklingen i væsentlige markedsrisici, eventuelle overskridelser af 
rammer i Bestyrelsens instruks til Direktionen samt de af Bestyrelsen bevilgede modpartslines. 

6.11 LIKVIDITETSRISIKO 
Likviditetsrisikoen er defineret som risikoen for tab som følge af, at Banken ikke kan honorere betalingsforpligtigelser 
ved hjælp af normale likviditetsreserver, og herunder at Østjydsk Bank ikke kan overholde betalingsforpligtigelser på 
grund af manglende funding. 

Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i § 152 i Lov om Finansiel Virksomhed. Den 
generelle likviditetsrisiko opgøres på baggrund af budgetter, historisk og statistisk materiale samt kendte fremtidige 
ind- og udbetalinger fra indgåede forretninger. 

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af den ønskede risikoprofil og vedtager likviditetsmål gennem likviditetspolitikken og 
den vedtagne likviditetsberedskabsplan. Direktionen har ansvaret for, at målene og rammerne efterleves.  

Bestyrelsen har vedtaget en likviditetspolitik, der angiver den ønskede risikoprofil på likviditetsområdet. Bankens 
likviditetsrisiko skal være forsvarlig. Dette indebærer: 

 At likviditetsoverdækningen i henhold til likviditetskravet, opgjort efter reglerne i § 152 i Lov om finansiel 
virksomhed, til enhver tid skal være mindst 50 procent 

 At likviditetsoverdækningen på 50 procent vurderes mulig at fastholde måned for måned ved fremskrivning af 
de forventede betalingsstrømme på et års sigt 

 At Bankens finansieringsstruktur er sammensat, så den opfylder grænseværdien for ”Stabil funding” i 
Finanstilsynets Tilsynsdiamant 

Østjydsk Banks målsætninger for likviditet vurderes løbende.  

Banken foretager løbende overvågning af alle væsentlige finansieringskilder, herunder løbetid, modparternes fordeling, 
geografiske beliggenhed mm. Banken foretager løbende vurderinger af det fremadrettede likviditetsbehov og 
rapportering sker månedsvist til Bestyrelsen. De løbende vurderinger skal sikre, at Banken har tilstrækkelig likviditet i 
forhold til risikoprofilen, strategien samt den budgetterede indtjening. 

Likviditeten styres dagligt med henblik på at sikre, at der løbende er tilstrækkelig likviditet til både at dække den 
løbende drift samt løbende udsving i de risici, som Østjydsk Bank har eksponering imod. 
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Østjydsk Bank benytter en likviditetsmodel udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter til vurdering af det fremadrettede 
likviditets- og kapitalbehov samt stresstest af dette. 

6.12 OPERATIONEL RISIKO 
Under denne kategori indgår risikoen for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, 
menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. 

Banken har med henblik på at mindske tab, som følge af operationelle risici, udarbejdet flere politikker, herunder 
blandt andet sikkerhedspolitikken, der stiller en række krav til IT og personale, ligesom den stiller en række 
minimumskrav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for IT, som skal 
begrænse tab i tilfælde af manglende IT-faciliteter eller anden lignende krisesituation. Politikkerne bliver løbende 
opdateret for at modvirke operationelle risici, som løbende opstår. 

Derudover udfører den interne revision en uafhængig revision af hvorvidt forretningsgange og interne kontroller 
overholdes. 

Østjydsk Banks complianceansvarlige efterprøver løbende, om Østjydsk Bank overholder lovgivningen. Den 
complianceansvarlige udfærdiger årligt en skriftlig rapport til Direktionen og Bestyrelsen. 

Direktionen og Bestyrelsen skal modtage øjeblikkelig rapportering, hvis der identificeres væsentlige operationelle risici. 

6.13 FORRETNINGSRISIKO 
Forretningsrisiko er risiko for tab som følge af ændringer i eksterne forhold eller begivenheder, der skader Bankens 
omdømme eller indtjening. 

Det er Østjydsk Banks mål løbende at have fokus på at opbygge og vedligeholde gode relationer til alle Bankens 
interessenter: Aktionærer, kunder, leverandører, medarbejdere mv., for derved at minimere risikoen for tab som følge af 
forretningsrisici. 

Banken har en fast procedure for godkendelse af nye produkter, som sikrer, at Banken ikke tilbyder produkter, der ikke 
behørigt er godkendt forinden af Bestyrelsen eller Direktionen, afhængig af det enkelte produkt. 

Den complianceansvarlige sikrer, at der udarbejdes arbejdsgange inden for de centrale områder af finansiel lovgivning. 
Det gælder således god skik, investorbeskyttelse, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, behandling af 
personoplysninger, medarbejderes handler med værdipapirer, kundeklager mv. 

6.14 RISIKO PÅ BASISKAPITALEN (SOLVENSBEHOV) 
Risiko på basiskapitalen er risiko for tab som følge af, at Østjydsk Bank ikke har tilstrækkelig kapital til at overholde 
solvenskrav eller et individuelt opgjort solvensbehov, hvis dette er større. Finanstilsynet har i forbindelse med 
inspektionen i 1. halvår 2013 fastsat et solvenskrav på 11,7 %, som efter Kapitalplanens gennemførelse forventes at blive 
afløst af et individuelt solvensbehov. Bestyrelsen ønsker at have en passende robust kapitalbase, som understøtter 
forretningsmodellen og sikrer den fornødne handlefrihed på ethvert tidspunkt i en konjunkturcyklus. Det er Bankens 
målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov skal udgøre mindst 2,0 %. 

Udviklingen i solvensbehovet følges løbende, og Bestyrelsen modtager en gang i kvartalet en rapportering om 
udviklingen i solvensbehovet, solvensprocent og kapitalberedskab. Kvartalsvis drøfter Bestyrelsen størrelsen af 
solvensbehovet med udgangspunkt i en indstilling fra Direktionen. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen af 
solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariabler, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt 
vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer Bestyrelsen afgørelse om opgørelsen af Bankens solvensbehov, 
som skal være tilstrækkeligt til at dække Østjydsk Banks risici. 

Direktionen sikrer, at der mindst en gang om året foretages en revurdering af metode og procedurer til opgørelsen af 
solvensbehovet. 

Ledelsen har valgt, at der ved opgørelsen af solvensbehovet tages udgangspunkt i en model udarbejdet af Lokale 
Pengeinstitutter i januar 2013 (8+ modellen) tilpasset Østjydsk Banks konkrete forhold, samt under hensyntagen til 
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Finanstilsynets ”Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter” fra februar 2013. Det er 
Ledelsens vurdering, at Østjydsk Bank ved at tage udgangspunkt i denne model får opgjort et solvensbehov, der er 
passende til at dække Bankens risici.  

I den metode Østjydsk Bank anvender til at opgøre solvensbehovet, afsættes der kapital inden for fem risikoområder: 
kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici, operationelle risici og øvrige forhold. 

8+ modellen tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster (Søjle I) med tillæg for risici og 
forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Det antages hermed, at Østjydsk Banks 
normale risici er afdækket af 8 % kravet, og der skal derfor tages stilling til, i hvilket omfang Østjydsk Bank derudover 
har risici, som nødvendiggør et tillæg i solvensbehovet (Søjle II). 

Ved vurderingen af, om der skal foretages tillæg til solvensbehovet, vil følgende 6 risikoområder typisk være relevante: 

 Indtjening (kapital til risikoafdækning som følge af svag indtjening) 
 Udlånsvækst (kapital til dækning af vækst i forretningsvolumen) 
 Kreditrisici 

o Store kunder med finansielle problemer 
o Øvrige kreditrisici 
o Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 
o Koncentrationsrisiko på brancher 

 Markedsrisiko 
o Renterisici 
o Aktierisici 
o Valutarisici 

 Likviditetsrisiko (kapital til afdækning af dyrere likviditet) 
 Operationel risiko (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) 

Såfremt Banken vurderer, at der er andre relevante risikoelementer, så medtages disse i modellen. Derudover vurderes 
det, om der skal foretages tillæg som følge af lovbestemte krav. 

De risikoområder, der er medtaget som tillæg i modellen, er efter Ledelsens opfattelse dækkende for alle de 
risikoområder, som lovgivningen kræver og for alle de risikoområder, Ledelsen vurderer Østjydsk Bank er eksponeret 
mod. 

Østjydsk Banks tilstrækkelige basiskapital og basiskapital efter fradrag fordelt på risikoområder og 
solvensoverdækningen per 30. juni 2013 fremgår nedenfor. Det fastsatte solvenskrav udgjorde 11,7 %, mens 
solvensprocenten udgjorde 13,6 %. Dette giver en overdækning på 1,9 procentpoint. 

Solvensoverdækning per 30. juni 2013 

Basiskapital efter fradrag 642.926

Tilstrækkelig basiskapital 552.737

Solvensmæssig overdækning (t.kr.) 90.189

 

Solvensprocent 13,6 %

Solvensmæssigt krav 11,7 %

Solvensmæssig overdækning (%) 1,9 %
  

6.15 RAPPORTERING 
Som et led i risikostyringen udarbejdes følgende rapporter: 

Daglig rapportering 
Daglig rapportering s k e r  til Direktionen og den ansvarlige for likviditetsområdet omkring størrelsen af 
likviditetsberedskabet. Opgørelsen sker såvel med og uden uudnyttede trækningsretter for at vise det samlede 
likviditetsberedskab. 
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Ugentlig rapportering 
Hver uge gennemgås udviklingen i likviditeten og de planlagte aktiviteter om likviditet med Direktionen. 

Månedsrapportering 
Hver måned ajourføres et rullende likviditetsbudget, hvor den fremtidige likviditet estimeres 12 måneder frem, 
såvel i et normalt scenarie som i en stresstest. Likviditetsbudgettet vedlægges likviditetskommentarer. 
Månedsbalancen inkl. likviditetsrapportering gennemgås af Direktionen. Månedsbalancen indberettes til 
Finanstilsynet / Nationalbanken efter gældende regler. Bestyrelsen orienteres månedligt om udviklingen i likviditeten 
samt den forventede fremtidige likviditet i såvel et normal- som stressscenarie. Bestyrelsen modtager endvidere en 
statusrapport for en række områder inden for markedsområdet. Rapporteringen følger af direktionsinstruksen og 
indeholder desuden en status for en række likviditetsposter, jf. § 70 i Lov om Finansiel Virksomhed. 

Officielle rapporteringer 
Likviditetsberedskabet offentliggøres i de officielle periodemeddelelser samt halvårs- og årsrapporter. 

6.16 TILSYNSDIAMANTEN 
Ultimo 2012 implementerede Finanstilsynet ”Tilsynsdiamanten” for samtlige pengeinstitutter i Danmark. 
Tilsynsdiamanten fastsætter pejlemærker med grænseværdier for en række særlige risikoområder, som 
pengeinstitutter som udgangspunkt burde ligge inden for. Finanstilsynet foretager en systematisk overvågning i forhold 
til Tilsynsdiamantens pejlemærker i forbindelse med tilsynsvirksomheden. 

Grænseværdierne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke for stor risikoeksponering og på den anden side gøre 
det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel virksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og 
husholdninger. 

De fem grænseværdier er: 

 Summen af store engagementer (under 125 % af basiskapitalen) 
 Udlånsvæksten (mindre end 20 % om året) 
 Bankens eksponering mod ejendomsbranchen (mindre end 25 % af Bankens samlede udlån og garantier) 
 Stabil funding (udlån må maksimalt udgøre 1 gange arbejdende kapital fratrukket udstedte obligationer med en 

restløbetid på mindre end 1 år) 
 Likviditetsoverdækningen (større end 50 %) 

Opgørelsen per 30. juni 2013 viser, at Østjydsk Bank, på nær pejlemærket for store engagementer, ligger inden for 
Tilsynsdiamantens pejlemærker: 

Pejlemærker per 30. juni 2013 

Summen af store engagementer < 125 % 153,5 % 

Udlånsvækst < 20 % -24,1 % 

Ejendomseksponering < 25 % 17,6 % 

Funding ratio < 1 0,79 

Likviditetsoverdækning > 50 % 65,8 % 
 

Note: Ejendomseksponering er defineret som den andel af samlet udlån  
og garantier, der vedrører brancherne ”fast ejendom” samt ”gennemførelse af byggeprojekter”. 

 

For en beskrivelse af overskridelsen af pejlemærket for store engagementer se del I, afsnit 6.9.1, underafsnittet ”Store 
engagementer”. 

6.17 SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
Østjydsk Bank forholder sig aktivt til sit samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR). Banken bruger CSR 
for at indikere, at begrebet dækker Bankens samfundsmæssige ansvarlighed og engagement i en bredere forstand end 
blot rummelighed. 
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Østjydsk Bank har ikke formuleret en konkret politik for samfundsansvar, men har som lokalt pengeinstitut i mange år 
været med til at understøtte udviklingen i lokalområdet f.eks. ved at hjælpe iværksættere i gang med at etablere egen 
virksomhed og ved at være sponsor for lokale foreninger og netværk. Banken har også taget hånd om sine kunder ved 
blandt andet at tilbyde særligt udsatte kundegrupper særlige lånetyper. 

Østjydsk Banks holdninger til samfundsansvar tager udgangspunkt i Bankens forankring i lokalsamfundet og Bankens 
værdier: Tid til kunden, handlekraft, lokalt engagement og personlige relationer. Banken ønsker at være et ansvarligt og 
værdiskabende pengeinstitut og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for Bankens kunder, lokalsamfundet 
og Banken selv som pengeinstitut. 

Banken for Mariager og Omegn, senere Østjydsk Bank, blev grundlagt i 1897, og selvom Banken er vokset siden, og i dag 
er et pengeinstitut med 7 filialer og 118 medarbejdere, er Banken fortsat et lokalt pengeinstitut med stærke rødder i 
lokalsamfundet. 

Med baggrund i forankringen i lokalsamfundet, har Banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området, 
og søger derfor at udnytte Bankens indgående kendskab til lokalområdet, dets beboere og de erhvervsdrivende til gavn 
for lokalområdet, kunderne og Banken selv som pengeinstitut. 

Banken ønsker desuden at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale kultur- og foreningsliv. Banken støtter 
således det lokale sports-, kultur-, og foreningsliv, fordi Banken tror på, at positive relationer lønner sig, og fordi sports- 
og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. 

Som i tidligere år, har Banken også i 2012 ydet en aktiv støtte til især lokale foreninger med store børne- og 
ungdomsafdelinger, idet ca. 150 foreninger har fået økonomisk tilskud/støtte i større eller mindre omfang. 

6.17.1 Medarbejdere 
For at sikre den enkelte medarbejders løbende faglige og personlige udvikling tilbydes Bankens medarbejdere med 
faste intervaller en udviklingssamtale. Disse samtaler er blandt andet grundlaget for beslutning om kursus- og 
udviklingstilbud samt den enkeltes karriereudvikling. 

Medarbejderne er i 2012 tilbudt en medarbejderordning, jf. gældende regelsæt for sådanne ordninger. Ordningen kan 
eksempelvis omfatte telefoni, bredbånd og avis. Ultimo december 2012 deltog ca. 31 % af Bankens medarbejdere i 
ordningen. 

Personalepleje og medarbejdernes trivsel og tryghed er vigtige områder i personalepolitikken, og Ledelsen vurderer 
løbende hvilke tiltag, der vil være hensigtsmæssige i denne sammenhæng. 

Udover overenskomstmæssige aftaler tilbydes blandt andet frugtordning, udvikling af godt psykisk arbejdsmiljø, 
motionstilbud samt gode procedurer i forbindelse med sygefravær og tilbagevenden til arbejdet. Banken har tillige valgt 
en udvidet dækning på medarbejdernes sundhedsforsikring. 

Samtlige arbejdspladser i Banken er indrettet efter ergonomiske korrekte principper. Medarbejderne tilbydes sociale 
aktiviteter blandt andet via personaleforeningen og kulturelle aktiviteter via kunstforeningen. 

Det totale sygdomsfravær faldt fra gennemsnitligt 6,6 dage per medarbejder i 2011 til 5,6 i 2012, svarende til et 
sygefravær på 2,54 %. 

Udover at agere ansvarligt i forholdet til Bankens kunder, lokale foreninger og netværk i øvrigt, ønsker Østjydsk Bank 
også at tage del i det sociale samfundsansvar på medarbejdersiden. Banken havde således i 2012 fire medarbejdere 
fastansat med løntilskud, hvor tallet i 2011 var fem medarbejdere. Trods finanskrisen har Østjydsk Bank også ansat 
finanselever og finansøkonomer igennem perioden. 

6.17.2 Samfund 
Østjydsk Bank har mange sponsorater med både sport, kultur og godgørende formål. Sponsoraterne dækker bredt – fra 
de lokale idrætsforeninger til elitesporten – og Bankens medarbejdere og ledere støtter op om de kontante beløb ved 
frivilligt arbejde i foreningerne. 
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6.17.3 Miljø 
Som pengeinstitut og arbejdsplads tager Banken medansvar for miljøet. Som pengeinstitut ved blandt andet at yde 
finansiering til miljøforbedringer og energibesparende investeringer. Som arbejdsplads ved at fokusere på udvalgte 
områder som el-, varme- samt papirforbrug.  

Således er papirforbruget reduceret i takt med en øget anvendelse af Bankens elektroniske arkivering og kundernes 
brug af Netbank. Installation af nye kombinerede kopimaskiner/printere/scannere i alle afdelinger primo 2012 har 
endvidere medført, at antallet af fotokopier, som sendes til og fra Bankens hovedkontor, er markant mindsket. Det er 
Bankens vurdering, at reduktionen i papirforbruget lever op til forventningerne. 

Banken vurderer løbende på arbejdet med at optimere på varmeforbruget i Banken. I 2013 vil der således, i Bankens 
hovedkontor, blive vurderet nærmere på udnyttelsen af den modtagne varme fra det lokale varmeværk, for at optimere 
udnyttelse af det modtagne fjernvarmevand. 

Al elektronikaffald sorteres og skrottes i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

6.17.4 Antikorruption 
Banken søger at have en høj standard i måden forretningen drives på. Banken er desuden underlagt detaljerede regler, 
der skal sikre mod hvidvaskning, terrorfinansiering mv. I den forbindelse sikrer Banken sig blandt andet behørig 
legitimation fra kunder i Banken, ligesom der løbende sker en overvågning af usædvanlige transaktioner mv. Banken har 
ikke kendskab til tilfælde af korruption. 

6.17.5 Fremtiden 
Østjydsk Bank ønsker også i fremtiden at udvikle sit samfundsansvar. Østjydsk Bank vil derfor fortsat arbejde med at 
udvikle Bankens medarbejdere og bakke op om medarbejdernes sundhed og trivsel. Samtidig vil Banken videreudvikle 
nye forbedringer på miljøforhold, hvor Banken fortsat vil se på energiforhold og endvidere fortsat løbende sætte nye mål 
for forbedringer på hele samfundsansvaret. Endeligt vil Banken fortsætte med at være en aktiv medspiller i forhold til 
lokalsamfundet, hvor tid, handlekraft, lokalt engagement og personlige relationer vil være i højsæde. 

6.18 MARKEDSBESKRIVELSE OG KONKURRENTSITUATION 

6.18.1 Østjydsk Banks markeds- og konkurrentsituation 
Østjydsk Banks primære markedsområde er privat- og erhvervskunder primært i det nordlige Østjylland dækkende fra 
Hobro og Hadsund i nord til Randers-området i syd. Geografien i og omkring Mariager betragtes som Bankens 
kerneområde.  

Af det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) i Østjydsk Bank per 30. juni 2013 udgjorde privatkunder 
47,2 %, erhvervskunder 52,7 % og offentlige kunder 0,2 %. 

Finanstilsynet deler den danske banksektor op i fire grupper efter størrelsen på deres arbejdende kapital. Banken 
tilhører gruppe 3, der udgøres af pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og op til 10 mia. kr. 

Østjydsk Banks konkurrenter er andre lokale og regionale pengeinstitutter. De fire største banker, Danske Bank A/S, 
Nordea Bank Danmark A/S, Sydbank A/S og Jyske Bank A/S, er ligeledes konkurrenter til Østjydsk Bank, men Ledelsen 
vurderer, at det er de lokalt forankrede, ikke-landsdækkende pengeinstitutter Banken får flest kunder fra, men også 
mister flest kunder til, og som således udgør de primære konkurrenter.  

Fra perioden ultimo 2010 til ultimo 2012 er gruppe 1- og 2-pengeinstitutternes andel af den samlede sektor målt på 
arbejdende kapital steget marginalt fra 90 % til 92 %. Resten af markedet er kendetegnet ved mange små og 
mellemstore pengeinstitutter med lokale forankringer. Udover de danske pengeinstitutter har enkelte udenlandske 
banker etableret kontorer/filialer i Danmark, ofte inden for et nicheområde målrettet erhvervskunder, 
ejendomsfinansiering eller handelsaktiviteter.  

6.18.2 Dansk økonomi 
I perioden 2010-2012 var både de danske og de internationale finansielle markeder fortsat præget af uro efter 
finanskrisens start i 2008. Danmark var en af de økonomier som blev hårdt ramt af krisen. Den økonomiske nedgang fra 
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2008 til 2009 var større i Danmark end i mange andre lande. Fra toppen af højkonjunkturen i 2008 til bunden af krisen i 
2009 faldt BNP i Danmark med næsten 8 %. Til sammenligning faldt BNP med omkring 5 % i Euroområdet og USA 
(www.evm.dk). Efter sidste halvår af 2010 med fremgang i BNP, afledt af en stigning i det offentlige forbrug samt 
eksporten, var der et par kvartaler med nulvækst eller svag positiv vækst i BNP.  

2011 viste igen negativ vækst i BNP. Faldet var ud over svag udvikling i det private forbrug og eksporten trukket af en 
nedgang i det offentlige forbrug.  

I 2012 var BNP væksten ligeledes negativ mens BNP i første kvartal 2013 steg med 0,2 %, korrigeret for prisudvikling og 
sæsonbevægelser, iflg. foreløbige beregninger fra Danmarks Statistik. I 2014 forventer Eurostat at dansk økonomi vil 
vokse med 1,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Eurostat. 

Den økonomiske situation i perioden har særligt ramt mindre og mellemstore virksomheder som følge af faldende 
afsætning, større pres fra større kunder og leverandører, finansieringsvanskeligheder og generelt færre alternative 
afsætningsmuligheder, end de store virksomheder har haft. 2013 har foreløbigt haft et konkursantal under 
gennemsnittet for perioden 2009 til maj 2013. Antallet af konkurser i juli 2013 på 349 var ligeledes under gennemsnittet 
for perioden juli 2012 til juli 2013 på 439 konkurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Statistikbanken, www.statistikbanken.dk, Gennemsnittet er beregnet som et simpelt gennemsnit over perioden. 
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Kilde: Statistikbanken, www.statistikbanken.dk 

Ejendomsmarkedet har været og er fortsat væsentligt 
negativt påvirket af de økonomiske konjunkturer, som 
medførte faldende ejendomspriser, øget tomgang og en 
presset likviditetssituation.  

Arbejdsløsheden har været relativ konstant siden 
begyndelsen af 2010. Den sæsonkorrigerede ledighed har 
således været mellem 5,8 og 6,2 % af arbejdsstyrken. I juni 
2013 faldt ledigheden med 884 personer sammenlignet med 
maj 2013. Det bragte det samlede antal af registrerede 
bruttoledige ned på 152.985 personer og ledighedsprocenten 
(brutto) ned til 5,8 %. Der er dog stadig et stykke vej til den 
meget lave ledighedsprocent i midten af 2008 på 2,4 %. 
Således bærer dansk økonomi stadig præg af afmatning. 

Samtidig er dansk landbrug blevet hårdt ramt af 
finanskrisen, hvilket har påvirket priserne på 
landbrugsejendomme og landbrugsjord og har medført, at 
en række landmænd nu er teknisk insolvente.  

Disse faktorer havde væsentlig indflydelse på banksektorens udvikling i perioden 2010-2012. 

6.18.3 Den danske banksektor 
Den danske banksektor oplevede i en længere årrække frem mod 2008 betydelig økonomisk fremgang, hvilket var et 
resultat af den økonomiske vækst i Danmark. De øgede positive resultater for pengeinstitutterne samt et ønske om en 
øget forretningsvolumen medførte en øget konkurrence mellem pengeinstitutterne, hvilket var medvirkende til en 
væsentlig forøgelse af den samlede balance for banksektoren.  

Økonomiske nøgletal for den danske banksektor (gruppe 1-4): 

Finanskrisen i 2008, og den deraf afledte globale 
økonomiske krise, ændrede markedssituationen for den 
danske banksektor markant. Mange kunder, særligt i 
erhvervssegmentet, fik økonomiske udfordringer, hvilket 
resulterede i store nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. Dette, i kombination med den 
faldende efterspørgsel på lån, ledte til en samlet 
faldende balance for sektoren. Siden 2008 har 
solvensprocenten været stigende for den samlede 
danske pengeinstitutsektor (gruppe 1-4). Denne 
udvikling er drevet af gruppe 1 pengeinstitutterne. 
Østjydsk Banks solvensprocent er faldet i forhold til 
2008, grundet de store nedskrivninger i 2012 og i første 
kvartal 2013, mens den gruppe af pengeinstitutter som 
Østjydsk Bank tilhører (gruppe 3) har oplevet en svagt 
stigende solvensprocent (fra 17,5 % til 17,7 %), dog med 
et betydeligt fald i 2012. 
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Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk 

I henhold til Finanstilsynets rapport Markedsudvikling 2012 for pengeinstitutter var der i 2012 stadig betydelige 
udfordringer i den danske pengeinstitutsektor. Nettorenteindtægterne faldt og nedskrivninger og hensættelser på udlån 
og garantier var stadig store. Dette skyldtes primært den fortsat svage realøkonomiske situation med lav realvækst i 
dansk økonomi. Faldet i nettorenteindtægterne kan primært henføres til fald i udlånsvolumen, men også det lave 
renteniveau påvirkede negativt. Der var dog stor forskel indenfor sektoren.  

De udfordrende markedsvilkår har blandt andet ført til en reduktion i antal pengeinstitutter. Fra ultimo 2008 til ultimo 
2012 er antallet af danske pengeinstitutter faldet fra 138 til 96 ifølge Finanstilsynets opgørelse for 2012 og antallet af 
ansatte i pengeinstitutsektoren er reduceret fra 47.599 til 40.492 fra 2008 til 2012. Den vanskelige situation, en række 
pengeinstitutter er endt i som følge af finanskrisen, har dels betydet en række af fusioner og opkøb institutterne 
imellem, og dels at en række pengeinstitutter er blevet overtaget af det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.  

6.19 EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 
Når der ses bort fra, at Banken er blevet påbudt, at udarbejde en genopretningsplan og som et led heri har frasolgt tre 
filialer, vurderes det ikke, at oplysningerne, der er afgivet i del I, afsnit 6 ”Forretningsoversigt” er påvirket af 
ekstraordinære forhold. 

6.20 FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER 
Østjydsk Bank har ingen forsknings- eller udviklingsaktiviteter og har ikke afholdt omkostninger hertil.  

Østjydsk Bank kan alene drive pengeinstitutvirksomhed, såfremt Østjydsk Bank opretholder sin banktilladelse efter Lov 
om Finansiel Virksomhed.  

6.21 INTERNE ØKONOMISYSTEMER OG PROCEDURER 
Østjydsk Bank anvender de økonomistyringssystemer, der løbende stilles til rådighed af Bankdata. Disse IT-systemer 
danner grundlag for såvel den interne som eksterne regnskabsrapportering samt budgetlægning. 

Årligt udarbejdes budgetter for det kommende år. Budgetterne godkendes af Bankens bestyrelse.  

Den månedlige regnskabsrapportering forelægges Bestyrelsen og Direktionen og sammenholdes med budgettet og med 
den tilsvarende periode for sidste år. Til Bestyrelsen udarbejdes der ligeledes rapporter over udviklingen i indlån, udlån, 
likviditet, tilsynsdiamanten, kapitaldækning og valuta-, aktie- og renterisici.  
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7 ORGANISATIONSSTRUKTUR 

7.1 KAPITALBESIDDELSER OG ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Østjydsk Bank er moderselskab for fire 100 % ejede datterselskaber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskab (t.kr.) CVR-nr. Aktivitet 
Selskabskapital 

31.12.2012 
Egenkapital 

31.12.2012 
Nettoresultat 

2012 

Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS 87 30 59 10 Handel med pantebreve 4.000 4.275 -428

Østjydsk Ejendomsadministration A/S 12 93 13 44 Ejendomsadministration 1.000 1.985 -477

Anpartsselskabet af 1/1 1989 12 77 36 92 Forvaltning og finansiering 500 682 -18

Anpartsselskabet af 30. september 2008 31 77 09 63 Investeringsvirksomhed 300 717 -470

 

Alle selskaber har hjemsted i Mariagerfjord Kommune.  

Østjydsk Bank har ingen associerede selskaber. 

Østjydsk Bank har per 30. juni 2013 kapitalandele i blandt andet LetPension, BankInvest Holding A/S, SparInvest Holding 
A/S, GarantiInvest A/S, BankData, VP Securities A/S, Landbrugets FinansieringsBank A/S, Bankernes Kontantservice 
A/S, PRAS A/S, DLR Kredit A/S, NETS A/S, Kongsdalparken A/S og Dansk Lokal Leasing A/S samlet bogført til 79,2 mio. 
kr. per 30. juni 2013, heraf andrager værdien af de resterende aktier i DLR-kredit cirka 45 mio. kr. 
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8 EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR 

8.1 FACILITETER 

8.1.1 Domicilejendomme 
Østjydsk Bank ejer 6 domicilejendomme beliggende i markedsområdet i Østjylland. Disse ejendomme anvendes primært 
af Østjydsk Banks afdelinger, mens en del af tre af ejendommene er udlejet til tredjemand. 

Den samlede bogførte værdi af Østjydsk Banks domicilejendomme udgør per 30. juni 2013 74,9 mio. kr. og det samlede 
etageareal udgør 5.071 m2.  

Domicilejendomme måles efter første indregning til omvurderet værdi. Omvurdering foretages så hyppigt, at der ikke 
forekommer væsentlige forskelle i dagsværdien. Ejendommenes dagsværdi revurderes årligt på baggrund af beregnede 
kapitalværdier for de forventede fremtidige pengestrømme. Stigninger i domicilejendommes vurderede værdi indregnes 
under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, med mindre der 
er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Afskrivninger foretages på baggrund af den opskrevne 
værdi. Ejendommene afskrives over en periode på 50 år. Der har ikke medvirket eksterne rådgivere ved vurderingen af 
ejendommene. 

Der er ikke planlagt væsentlige investeringer på ejendommene, og ejendommene har ingen væsentlige servitutter. 

Adresse Post nr. og by Anvendelse
Østergade 6-8 9550 Mariager Pengeinstitut drift + hovedkontor + udlejning 
Østervold 29-31 8900 Randers C Pengeinstitut drift + udlejning
Stationsvej 2A 8981 Spentrup Pengeinstitut drift
Vesterbro 8 B 8970 Havndal Pengeinstitut drift 
Hammergårdsvej 4 8983 Gjerlev J Pengeinstitut drift
Storegade 55  9560 Hadsund Pengeinstitut drift + udlejning

8.1.2 Investeringsejendomme 
Østjydsk Bank ejede 9 investeringsejendomme per 30. juni 2013, hvor den samlede ejendomsværdi udgjorde 26,8 mio. kr. 
Ejendommene omfatter blandt andet grunde til opførelse af boliger og ejendomme, der er lejet ud til tredjemand. 

8.1.3 Lejede lokaler 
Østjydsk Bank lejer af tredjemand et lejemål i Hobro, der anvendes af Østjydsk Banks afdeling. 

De samlede årlige huslejeforpligtelser udgjorde per 31. december 2012 0,7 mio. kr. med et opsigelsesvarsel på 6 
måneder. De forventede årlige huslejeforpligtelser for 2013, opgjort per 30. juni 2013, forventes at udgøre i niveauet 0,7 
mio. kr. 

Østjydsk Banks lejede lokaler er ikke underlagt servitutter, der er af betydning for Østjydsk Banks virksomhed. 

8.2 FORSIKRING 
Der er tegnet sædvanlige forsikringer for Østjydsk Banks risici i overensstemmelse med Bankens interne politik for 
forsikringsmæssig afdækning af risici. Det er Ledelsens vurdering, at det nuværende forsikringsdækningsomfang er 
passende i forhold til Bankens virksomhed. 

8.3 MILJØ 
Østjydsk Banks virksomhed indebærer ikke væsentlige miljømæssige risici, der kan forhindre Bankens anvendelse af 
faste ejendomme, anlæg og udstyr og Østjydsk Bank vurderer, at der ikke er verserende forhold vedr. miljøforurening, 
som vil kunne påvirke anvendelse af Østjydsk Banks ejendomme.  
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9 GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER 
Nedenfor er gengivet udvalgte historiske hoved- og nøgletal for Østjydsk Bank for 2010, 2011 og 2012, 1. halvår 2012 
samt 1. halvår 2013. De udvalgte hoved- og nøgletal er uddraget af de offentliggjorte årsrapporter for Østjydsk Bank for 
2010, 2011, 2012 inklusiv den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012, samt halvårsrapporter for 
2012 og 2013, der er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Årsrapporterne, halvårsrapporterne 
samt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 er herudover udarbejdet i overensstemmelse 
med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. 

Årsregnskaberne for Østjydsk Bank for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 er reviderede og er hver forsynet med en 
revisionspåtegning, som er indarbejdet i krydsreferencetabellen i del I, afsnit 20.1 ”Historiske regnskabsoplysninger for 
Østjydsk Bank”. Revisionspåtegningerne for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 er uden forbehold, og i 2010 og 2011 
uden supplerende oplysninger. For regnskabsåret 2012 har revisor afgivet supplerende oplysninger, som er gengivet i 
del I, afsnit 2.3 ”Erklæringer afgivet af Østjydsk Banks uafhængige revisorer”. Bankens supplerende/korrigerende 
information til årsrapporten 2012 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Halvårsregnskabet for 2012 har 
hverken været underlagt revision eller review. Halvårsregnskabet for 2013 har været underlagt review, hvor revisor har 
afgivet en revisionspåtegning uden forbehold men med supplerende oplysninger. Revisionspåtegning er gengivet i del I, 
afsnit 2.3 ”Erklæringer afgivet af Østjydsk Banks uafhængige revisorer”. 

Nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom samt yderligere danske 
oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber.  
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9.1 HOVED- OG NØGLETAL  
Hoved og nøgletal 2010-1. halvår 2013

Driftsregnskabet (t.kr.) 1. halvår 2013 1. halvår 2012
Suppl./korr. 

2012 2011 2010

Netto rente- og gebyrindtægter 144.050 162.282 298.501 301.434 294.516

Kursreguleringer 9.303 7.682 22.245 -4.720 33.177

Andre driftsindtægter 152 -354 580 207 177

Driftsudgifter inkl. afskrivninger 96.299 79.449 152.584 150.923 147.234

Andre driftsudgifter 6.954 2.012 6.745 9.896 21.600

Nedskrivninger på udlån mv. 223.688 69.121 490.937 127.764 143.670

Årets resultat før skat -173.686 18.953 -329.845 10.460 13.748

Årets resultat -219.067 13.872 -280.841 7.513 8.920

Udvalgte balanceposter (t.kr.) 

Udlån 3.715.307 4.893.731 4.568.358 4.895.851 4.910.731

Indlån (inkl. puljer) 3.454.347 5.065.915 5.154.176 4.334.765 3.591.642

Egenkapital 215.974 729.807 434.916 716.818 648.578

Ansvarlig kapital 798.116 1.316.196 1.042.341 1.303.147 1.208.822

Aktiver i alt 5.175.833 7.708.158 7.505.371 7.331.935 6.978.920

Eventualforpligtelser (t.kr.) 

Garantier 1.154.463 1.496.719 1.499.925 1.386.162 1.380.564

Nøgletal 

Solvensprocent 13,6% 17,8% 12,8% 18,0% 17,7%

Kernekapitalprocent 6,8% 13,7% 8,9% 13,9% 12,5%

Egenkapitalforrentning før skat -53,4% 2,6% -57,3% 1,8% 2,1%

Egenkapitalforrentning efter skat -67,3% 1,9% -48,8% 1,1% 1,4%

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,47 1,13 0,49 1,04 1,04

Renterisiko -2,2% 1,4% -1,1% 0,7% -2,1%

Valutaposition 2,7% 1,4% 1,0% 0,4% 2,2%

Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Udlån i forhold til indlån 131,8% 106,6% 103,8% 123,0% 146,0%

Udlån i forhold til egenkapital 17,2 6,7 10,5 6,8 7,6

Årets/halvårets udlånsvækst (pct.) -18,7% -0,4% -6,7% -0,3% 5,1%

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 65,8% 216,7% 214,9% 257,6% 244,0%

Summen af store engagementer 153,5% 17,6% 66,5% 16,6% 27,9%

Akkumuleret nedskrivningsprocent 14,8% 7,4% 11,5% 6,6% 5,6%

Årets/halvårets nedskrivningsprocent 3,9% 1,0% 7,2% 1,9% 2,2%

Årets resultat pr. aktie (kr.) -228,2 14,4 -292,5 8,9 12,4

Indre værdi pr. aktie (kr.) 226 764 455 748 917

Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0

Børskurs/årets resultat pr. aktie - - -0,8 19,6 30,5

Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,16 0,30 0,50 0,23 0,41
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9.2 VÆSENTLIGE FAKTORER, DER HAR INDVIRKNING PÅ ØSTJYDSK BANKS DRIFTSRESULTAT 
Østjydsk Banks driftsresultat har været påvirket, og vil muligvis fremadrettet blive påvirket, af forskellige forhold, hvoraf 
de væsentligste er beskrevet nedenfor. Indvirkningen af disse og andre potentielle forhold kan variere væsentligt i 
fremtiden.  

Den globale finanskrise, der opstod i 2008 og efterfølgende fik karakter af en egentlig økonomisk krise, betød at flere 
pengeinstitutter kom under et betydeligt pres efterhånden som tilgodehavender udviklede sig til nedskrivninger og fra 
nedskrivninger til faktiske tab. Specielt långivere til erhvervsejendomsprojekter med høj gearing blev hårdt ramt. 

I perioden 2009 til medio 2013 var både de danske og de internationale finansielle markeder fortsat præget af en 
betydelig uro. Dette har ført til store udsving i aktiekurserne, stigende risikopræmier på en række finansielle markeder 
og fald i erhvervs- og forbrugertillid. Det private forbrug i Danmark har ligeledes været svagt siden starten af 2011, og de 
private investeringer er fortsat på et lavt niveau. 

Uroen på de finansielle markeder og de udfordrende makroøkonomiske forhold har påvirket Østjydsk Bank på en række 
områder, herunder blandt andet ved faldende efterspørgsel efter lån, samt et øget behov for nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. i 2010, 2011 og 2012, samt 1. halvår 2013, hvilket har påvirket Bankens resultater negativt. På trods 
af en generelt lavere efterspørgsel efter lån og på trods af stigende konkurrence om indlånsmidler har dette medvirket 
til, at rentemarginalen har været uændret for Østjydsk Bank under krisen. 

9.3 VÆSENTLIGE ELEMENTER I REGNSKABSPRAKSIS 

9.3.1 Generelt 
I det følgende gengives væsentlige elementer i regnskabspraksis for Østjydsk Bank. For en mere udførlig beskrivelse af 
den anvendte regnskabspraksis ved udarbejdelsen af årsregnskaberne for 2010, 2011 2012 samt 1. halvår 2013 for 
Østjydsk Bank henvises til noterne til de reviderede årsregnskaber samt halvårsregnskaberne, der indgår ved 
henvisning i form af krydsreferencetabel i afsnit 20.1 ”Historiske regnskabsoplysninger for Østjydsk Bank”. 

9.3.2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan 
fremtidige begivenheder påvirker værdien af de pågældende aktiver og forpligtelser på balancedagen. 

Ledelsens anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som Ledelsen anser for forsvarlige, men som i 
sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede 
fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage skøn og vurderinger, som involverer kundeforhold 
og øvrige modparter er derfor i sagens natur forbundet med usikkerhed. Det kan desuden være nødvendigt at ændre 
tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny 
viden eller efterfølgende begivenheder. 

Principperne for udøvelse af regnskabsmæssige skøn og vurderinger, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, 
omfatter blandt andet vurdering af: 

 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier 
 Måling af unoterede aktier og visse obligationer 
 Måling af midlertidigt overtagne aktiver 
 Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme 

9.3.3 Nedskrivninger af udlån og tilgodehavender m.v. 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. foretages såvel individuelt som gruppevist. I vurderingen af 
nedskrivningerne tages der højde for den seneste præcisering af reglerne, som er foretaget i bilag 10 til bekendtgørelse 
om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.  

Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier foretages, når der er konstateret OIV. Der foreligger OIV af et 
udlån, hvis en eller flere af følgende begivenheder er indtruffet: 
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 Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder 
 Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter 
 Når Banken yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis ikke låntager var i økonomiske 

vanskeligheder 
 Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller vil blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion 

Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de 
forventede fremtidige betalinger på udlånet, herunder realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregningen af 
nutidsværdien anvendes for fastforrentede udlån og tilgodehavender den oprindeligt fastsatte effektive rentesats. For 
variabelt forrentet udlån og tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive rentesats på udlånet eller tilgodehavendet.  

Nedskrivninger på individuelle udlån skal foretages når indtrufne begivenheder (objektive indikatorer) hos kunder 
medfører, at de pågældende kunders engagementer anses for at være værdiforringet. Udlån der ikke er nedskrevet 
individuelt, inddeles i grupper for vurdering af nedskrivningsbehovet (gruppevise nedskrivninger). For udlån og 
tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet 

OIV. 

Den gruppevise vurdering foretages for grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med 
hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 17 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af 
privatkunder og 15 grupper af erhvervskunder, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper. 

Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af Lokale Pengeinstitutter, der 
forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte 
grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær 
regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal 
konkurser/tvangsauktioner m.fl. 

Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele 
pengeinstitutsektoren. 

Banken har derfor vurderet om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for Bankens egen udlånsportefølje. 
Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede 
estimater, som danner baggrund for beregningen af de gruppevise nedskrivninger. 

For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, 
som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte 
udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte 
låns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige 
værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalinger. 

Såfremt Banken på statusdagen har kendskab til, at der er indtruffet forhold, der enten har forværret eller forbedret det 
fremtidige betalingsmønster, som modellerne ikke har taget højde for, korrigeres der for dette ved udøvelse af et 
kvalificeret ledelsesmæssigt skøn. 

Nedskrivningen på udlån og tilgodehavender føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. I 
resultatopgørelsen indregnes nedskrivninger under posten nedskrivninger på udlån. 

9.3.4 Dagsværdi af Investeringsejendomme 
Afkastmetoden anvendes til måling af ejendomme til dagsværdi. Usikkerheden ved målingen knytter sig til den 
afkastprocent, der anvendes til værdiansættelsen. 

9.3.5 Dagsværdi af finansielle instrumenter 
Østjydsk Bank opgør en række finansielle instrumenter til dagsværdi, herunder alle afledte finansielle instrumenter 
samt aktier og obligationer. Vurderinger udøves i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien af finansielle 
instrumenter på følgende områder: 
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 Valg af værdiansættelsesmetode 
 Fastsættelse af, hvornår tilgængelige noterede priser ikke repræsenterer dagsværdien 
 Opgørelse af dagsværdireguleringer for at tage højde for relevante risikofaktorer såsom kredit- og 

likviditetsrisiko 
 Vurdering af, hvilke markedsparametre, der skal iagttages 
 For unoterede aktier skønnes over fremtidige pengestrømme og forrentningskrav 

Østjydsk Bank har som led i sin drift erhvervet strategiske kapitalandele. Disse måles til dagsværdi på baggrund af 
tilgængelige oplysninger om handler med den pågældende virksomheds kapitalandele, eller alternativt en 
værdiansættelsesmodel baseret på anerkendte og aktuelle markedsdata, herunder inddragelse af en vurdering af den 
forventede fremtidige indtjening og pengestrømme. Værdiansættelsen vil ligeledes være påvirket af medejerskab, 
samhandel og aktionæroverenskomster mv.  

9.3.6 Øvrige forhold 
Endvidere er Østjydsk Bank underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse 
skøn. De væsentligste risici, Østjydsk Bank er udsat for, er oplyst i afsnittet ”Risikofaktorer”. Skøn og vurderinger 
revurderes løbende og er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, herunder forventninger til fremtidige 
begivenheder, som vurderes at være rimelige baseret på de foreliggende forhold. De væsentlige elementer i Østjydsk 
Banks anvendte regnskabspraksis fastsættes af Bestyrelsen og Direktionen. Selvom det vurderes, at Østjydsk Banks 
vurderinger og skøn er hensigtsmæssige, kan de faktiske resultater afvige fra disse skøn under andre forudsætninger 
eller forhold. Hvis de faktiske resultater afviger væsentligt fra Østjydsk Banks skøn og forventninger, vil det kunne få en 
væsentlig negativ indvirkning på Østjydsk Banks regnskab. 

9.4 REGNSKAB FOR REGNSKABSÅRENE 2010, 2011 OG 2012 SAMT 1. HALVÅR 2012 OG 2013 

9.4.1 Resultatopgørelse for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013 
 

Resultatopgørelse for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013 (t.kr.) 

1. halvår 2013 1. halvår 2012
Suppl./korr. 

2012 2011 2010

Renteindtægter 170.540 198.904 386.717 399.904 361.406

Renteudgifter -59.967 -78.077 -162.008 -155.356 -126.280

Netto renteindtægter 110.573 120.827 224.709 244.548 235.126

Udbytte af aktier mv. 658 1.873 4.882 998 805

Gebyrer og provisionsindtægter 35.411 41.212 72.793 59.163 61.753

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -2.592 -1.630 -3.883 -3.275 -3.168

Netto rente- og gebyrindtægter 144.050 162.282 298.501 301.434 294.516

Kursreguleringer 9.303 7.682 22.245 -4.720 33.177

Andre driftsindtægter 152 -354 580 207 177

Udgifter til personale og administration -94.321 -76.921 -147.050 -146.263 -142.419

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -1.978 -2.528 -5.534 -4.660 -4.815

Andre driftsudgifter -6.954 -2.012 -6.745 -9.896 -21.600

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -223.688 -69.121 -490.937 -127.764 -143.670

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -250 -75 -905 2.122 -1.618

Resultat før skat -173.686 18.953 -329.845 10.460 13.748

Skat -45.381 -5.081 49.004 -2.947 -4.828

Årets/periodens resultat -219.067 13.872 -280.841 7.513 8.920
 
Netto rente- og gebyrindtægter 
Netto rente- og gebyrindtægter steg fra 295 mio. kr. i 2010 til 301 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2,3 %. 
Stigningen fordeler sig med en forøgelse af nettorenteindtægterne på 4 %, og et fald i garantiprovisioner og gebyrer mv. 
på 4,2 %. Fra 2011 til 2012 falder netto rente- og gebyrindtægter fra 301 mio. kr. til 299 mio. kr., svarende til et fald på 1 
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%. Faldet er begrundet i faldende nettorenteindtægter, blandt andet som følge af, at Banken har valgt at amortisere 
step-up på den statslige hybride kernekapital, som blev hjemtaget i 2008, hvilket har betydet en udgift på 6,4 mio. kr. i 
2012. Amortiseringen skyldes, at Banken ikke længere forventer at kunne indfri kapitalen til kurs pari, men til kurs 105. 
Når der ses bort fra denne indregning, er de øvrige nettorenteindtægter reduceret med 5,5 % i forhold til 2011. 
Garantiprovisioner og gebyrer mv. er øget med 23 % i forhold til 2011. 

Stigningen i renteudgifter fra 126 mio. kr. i 2010 til 162 mio. kr. i 2012, skyldes hovedsageligt en bevidst strategi om at 
øge indlånsporteføljen, så indlånsunderskuddet reduceres. Indlånsporteføljen steg fra 3,6 mia.kr. i 2010 til 5,2 mia. kr. i 
2012, svarende til en stigning på 43,5 %. 

Netto rente- og gebyrindtægter blev reduceret fra 162,3 mio. kr. i 1. halvår 2012 til 144,1 mio. kr. i 1. halvår 2013, hvilket 
svarer til et fald på 11,2 %. Årsagen til reduktionen i netto rente- og gebyrindtægterne er dels en reduktion i 
renteindtægterne som følge af standset rentebetaling på dele af Bankens udlån, og dels en forøget ompostering af 
modtagne renteindtægter til modregning i Bankens nedskrivninger på udlån hvorpå Banken har foretaget 
nedskrivninger. Herudover har Banken modtaget færre gebyrer og provisioner, set i forhold til 1. halvår 2012. 

Kursreguleringer 
Kursreguleringer for 2010 og 2012 var positive med henholdsvis 33,2 mio. kr. og 22,2 mio. kr. I 2011 var kursreguleringer 
negative og udgjorde -4,7 mio. kr.  

For 2010 blev kursreguleringerne hovedsageligt fordelt på obligationer for 9,8 mio. kr., aktier for 13,4 mio. kr. og valuta 
mv. for 10,5 mio. kr., mens de for 2011 blev fordelt ved -7,6 mio. kr. for obligationer, -9,7 mio. kr. for aktier og 12,9 mio. 
kr. for valuta, rente mv.  

Kursreguleringerne for 2012 bestod hovedsageligt af 3,2 mio. kr. for obligationer, 7,6 mio. kr. for aktier, 11,8 mio. kr. for 
valuta mv., 4,1 mio. kr. aktiver tilknyttet puljeordninger, 1,3 mio. kr. indlån i puljeordninger og -5,6 mio. kr. øvrige 
aktiver.  

Kursreguleringerne for 1. halvår 2012 og 1. halvår 2013 viser positive kursreguleringer på henholdsvis 7,7 mio. kr. og 9,3 
mio. kr.  

Kursreguleringerne for 1. halvår 2012 bestod hovedsageligt af 2,7 mio. kr. for aktier, 5,1 mio. kr. for valuta mv., 1,2 mio. 
kr. Aktiver tilknyttet puljeordninger, 0,6 mio. kr. Indlån i puljeordninger og -1,9 mio. kr. øvrige aktiver.  

For 1. halvår 2013 blev kursreguleringerne hovedsageligt fordelt af 6,4 mio. kr. for aktier, 3,1 mio. kr. for valuta mv., -0,6 
mio. kr. Aktiver tilknyttet puljeordninger, 1,3 mio. kr. Indlån i puljeordninger og -0,8 mio. kr. øvrige aktiver.  

Driftsudgifter 
Bankens samlede omkostninger til personale og administration inkl. af- og nedskrivninger på bygninger og inventar 
udgjorde 150,9 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2,5 % i forhold til 147,2 mio. kr. i 2010. Stigningen skyldes 
øgede lønomkostninger, idet Bankens øvrige omkostninger var svagt faldende i 2011.  

I 2012 steg Bankens samlede omkostninger til personale og administration inkl. af- og nedskrivninger på bygninger og 
inventar til 152,6 mio. kr., svarende til en stigning på 1,1 %. Stigningen skyldtes dels øgede edb-omkostninger og dels 
nedskrivninger på investeringsejendomme i 2012.  

I forhold til 1. halvår 2012 steg Bankens samlede omkostninger til personale og administration inkl. ned- og 
afskrivninger på bygninger og inventar i 1. halvår 2013 fra 79,4 mio. kr. til 96,3 mio. kr. svarende til en stigning på 21,3 %. 
Stigningen skyldtes primært fratrædelsesgodtgørelser, som bogføres under lønomkostninger, samt hensættelse til 
udtrædelse af Bankdata for så vidt angår de 3 solgte filialer til Arbejdernes Landsbank. 

Andre driftsudgifter blev reduceret fra 21,6 mio. kr. i 2010 til 9,9 mio. kr. i 2011 og til 6,7 mio. kr. i 2012. Dette skyldtes 
primært faldende omkostninger til nødlidende banker, i henhold til Bankpakke I og III, i form af bidrag til henholdsvis Det 
Private Beredskab og Indskydergarantifonden. I 1. halvår 2013 udgør andre driftsudgifter 7,0 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. 1. 
halvår 2012. Stigningen skyldes indbetalinger til Indskydergarantiordningen. 
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Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender 
Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. har for perioden 2010 – 1. halvår 2013 været af et betydeligt 
omfang. Årsagerne hertil har primært været den økonomiske krise siden 2008, der har ramt en bred kreds af Bankens 
erhvervskunder, med overvægt på brancherne fast ejendom og landbrug. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 
m.v. på privatkunder har for hele perioden været på et lavt niveau.  

Når der henvises til brancher, tages der udgangspunkt i den i afsnit 6.9.1 ”Krediteksponering” nævnte opdeling. Som 
nævnt i samme afsnit, har Banken, udover lån og garantier ydet til kunder i ejendomsbranchen, indirekte eksponering 
mod fast ejendom, idet kunder i øvrige brancher ligeledes kan have investeret i fast ejendom, enten som en del af driften 
eller som investering. Dette medfører, at når der henvises til nedskrivninger på engagementer vedrørende fast ejendom, 
vil dette ikke omfatte den del af Bankens nedskrivninger, der indirekte er relateret til fast ejendom. 

Nedskrivningerne i 2011 blev på 127,8 mio. kr. svarende til et fald på 11,1 % i forhold til 143,7 mio. kr. i 2010.  

I 2012 steg nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender m.v. betydeligt til 490,9 mio. kr. svarende til en stigning på 284 
% i forhold til 2011. Omregnet til procent af udlåns- og garantimassen, steg nedskrivningsprocenten i 2012 til 7,2 %, hvor 
nedskrivningsprocenten i 2011 var på 1,9 %. Bankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 
ultimo 2012 udgjorde 781 mio. kr., svarende til 11,5 % af Bankens udlån og garantier. 

De store nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i 2012 skyldes flere sammenfaldende negative forhold: 

De fortsat negative konjunkturer, for især mindre erhvervsvirksomheder, hvilket udgør en betydelig del af de samlede 
nedskrivninger.  

Dernæst har afdækningen af renteusikkerhed ramt Banken, eftersom kundernes renteafdækningskontrakter har 
udviklet sig negativt. Dette har haft konsekvenser for vurderingen af, om kunden er i OIV og en række engagementer er 
således konstateret i OIV, hvilket har medført nedskrivningsbehov. 

Sideløbende har indfasningen af de nye og skærpede regler for identifikation af OIV, samt den deraf følgende ændrede 
værdiansættelse af sikkerheder i de pågældende engagementer påvirket det samlede nedskrivningsbehov i betragteligt 
omfang. 

De betydelige nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. fortsatte i 1. halvår 2013, hvor Banken havde ordinært 
kontrolbesøg af Finanstilsynet. Finanstilsynet foretog en undersøgelse af i alt 178 engagementer, herunder Bankens 78 
engagementer der oversteg 20 mio. kr. Ved gennemgangen af de 78 største engagementer blev der konstateret behov 
for yderligere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 285 mio. kr. Mernedskrivningerne på de store 
engagementer skyldes, for godt halvdelens vedkommende, en nedjustering af den, af Banken, opgjorte værdi af 
ejendomme lagt til sikkerhed for ejendomsudlån med objektiv indikation for værdiforringelse (”OIV”), set i lyset af den 
svage situation og udvikling på ejendomsmarkedet. Endvidere skulle nedjusteringerne ses i lyset af, at Banken, i henhold 
til Finanstilsynets vurdering, i en række tilfælde, ikke fuldt ud havde indarbejdet Finanstilsynets værdiansættelse af 
ejendommene i sin opgørelse af blancoelementerne efter Finanstilsynets besøg i 2011. Dertil kom at Banken havde fået 
påført tab i forbindelse med rekonstruktioner af kunder, der allerede var konstateret OIV, at Banken i mindst et tilfælde 
havde foretaget parkeringshandler til værdiansættelser, som vurderedes at være over markedsniveau, ligesom Banken i 
nogle tilfælde ikke havde taget mulige sikkerheder.  

I relation til en stikprøve blandt engagementer mindre end 20 mio. kr., blev det konstateret, at Banken i væsentligt 
omfang manglede rettidigt at opfange signaler om finansielle svaghedstegn hos de mindre kunder, og herunder om 
nødvendigt at konstatere OIV blandt de mindste erhvervs- og privatkunder. Banken blev derfor påbudt at nedskrive 
yderligere 57 mio. kr. på disse kunder samt blev påbudt at foretage en gennemgang og vurdering af udlånsporteføljen 
med engagementer under 3 mio. kr. for at vurdere omfanget af et eventuelt mernedskrivningsbehov på denne del af 
Bankens udlånsportefølje.  

Banken har foretaget en analytisk risikorettet gennemgang af denne del af udlånsporteføljen, hvilket har resulteret i en 
mindre forøgelse af nedskrivningsbehovet i forhold til de påbudte 57 mio. kr. Resultatet af gennemgangen er rapporteret 
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til og drøftet med Finanstilsynet, der ved skrivelse af 11. juli 2013 har vurderet at de herefter foretagne nedskrivninger 
på udlån og tilgodehavender m.v. er tilstrækkelige i forhold til det afgivne påbud.

Bankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgjorde per 30. juni 2013 844,7 mio. kr., 
svarende til 14,8 % af udlåns- og garantimassen. 

Årets resultat efter skat  
Årets resultat efter skat var i årene 2012, 2011 og 2010 henholdsvis på -280,8 mio. kr., 7,5 mio. kr. og 8,9 mio. kr. De 
begrænsede positive resultater i 2010 og 2011 samt det negative resultat for 2012 skyldtes nedskrivninger på udlån og 
andre tilgodehavender, i og med nettorente- og gebyrindtjeningen samt resultat før nedskrivninger har ligget på et 
stabilt niveau over perioden. 

9.4.2 Balance for Østjydsk Bank for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013 
 

Balance for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013 (t.kr.) 

Aktiver 1. halvår 2013 1. halvår 2012
Suppl./korr. 

2012 2011 2010

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 724.210 1.020.267 1.448.079 466.039 79.164
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 59.437 77.004 133.814 1.031.486 1.111.929
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 3.715.307 4.893.731 4.568.358 4.895.851 4.910.731
Obligationer til dagsværdi  207.811 1.207.621 734.706 445.681 491.567
Aktier mv.  101.591 219.752 228.458 215.965 193.102
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.998 5.078 6.248 5.153 3.031
Aktiver tilknyttet puljeordninger 87.995 61.130 79.975 45.941 0
Grunde og bygninger i alt 101.821 93.167 102.695 91.211 78.493

Investeringsejendomme 26.872 16.301 26.787 13.386 13.386
Domicilejendomme 74.949 76.866 75.908 77.825 65.107

Øvrige materielle aktiver 3.828 5.999 5.377 7.093 6.759
Aktuelle skatteaktiver 6.523 0 6.523 0 0
Udskudte skatteaktiver 0 0 45.381 0 0
Aktiver i midlertidig besiddelse 34.868 24.295 33.250 25.741 12.806
Andre aktiver 126.273 99.703 111.740 101.013 90.927
Periodeafgrænsningsposter 171 411 767 761 411
Aktiver 5.175.833 7.708.158 7.505.371 7.331.935 6.978.920
 
Passiver 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 610.382 700.168 677.327 264.324 671.096
Indlån og anden gæld 3.325.915 4.994.661 5.062.347 4.281.773 3.591.642
Indlån i puljeordninger 128.432 71.254 91.829 52.992 0
Udstedte obligationer 0 423.486 435.583 1.230.856 1.177.348
Andre passiver 283.825 188.428 186.188 185.260 323.877
Periodeafgrænsningsposter 7.765 1.312 1.267 1.680 1.438
Gæld i alt 4.356.319 6.379.309 6.454.541 6.016.885 5.765.401

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3.456 2.563 2.563 1.813 970
Hensættelser til udskudt skat og skatteforpligtelser 0 3.800 0 3.800 3.727
Hensættelser til tab på garantier 7.842 4.500 5.926 4.500 0
Andre hensatte forpligtelser 10.100 1.790 0 1.790 0
Hensatte forpligtelser 21.398 12.653 8.489 11.903 4.697

Efterstillede kapitalindskud 582.142 586.389 607.425 586.329 560.244
Efterstillede kapitalindskud 582.142 586.389 607.425 586.329 560.244

Aktiekapital 96.000 96.000 96.000 96.000 72.000
Overkurs ved emission 32.865 32.865 32.865 32.865 0
Opskrivningshenlæggelser 4.532 4.872 4.532 4.872 4.872
Overført overskud 82.577 596.070 301.519 583.081 571.706
Foreslået udbytte 0 0 0 0 0
Egenkapital 215.974 729.807 434.916 716.818 648.578

Passiver 5.175.833 7.708.158 7.505.371 7.331.935 6.978.920
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Udlån  
Udlånene for Østjydsk Bank blev samlet reduceret med 1.195,4 mio. kr. fra ultimo 2010 til ultimo 1. halvår 2013. Udlån 
blev således reduceret med 14,9 mio. kr. i 2011, 327,6 mio. kr. i 2012 og 853,0 mio. kr. i 1. halvår 2013. 

Årsagen til den store reduktion i udlånene på 853,0 mio. kr. i 1. halvår 2013 skyldes primært, at Banken som et led i den 
fremlagte Kapitalplan, per 26. juni 2013 solgte filialerne i Skanderborg, Horsens og Vejle til Arbejdernes Landsbank A/S. 
Herudover har Banken i 1. halvår 2013, foretaget en reduktion af lån og garantier med et mindre antal kunder, der 
henset til den fremadrettede strategi med fokus på mindre og mellemstore kunder, ikke længere passede strategisk til 
Banken. Omfanget af den aftalte reduktion udgjorde per 30. juni 2013 i niveauet 120 mio. kr. 

Indlån 
Indlån inklusiv indlån i puljeordninger steg fra 3.591,6 mio. kr. i 2010 med 743,1 mio. kr. eller 20,7 % til 4.334,8 mio. kr. i 
2011 og igen med 819,4 mio. kr. eller 18,9 % til 5.154,2 mio. kr. i 2012. I 1. halvår 2013 falder indlån inklusiv indlån i 
puljeordninger med 1.699,8 mio. kr. eller 33,0 % til 3.454,3 mio. kr.  

Årsagen til de store stigninger i årene 2010 til 2012 skyldes en bevidst strategi om at øge indlånsporteføljen, for derved 
at reducere Bankens indlånsunderskud. I 2012 opnåede Banken at vende indlånsunderskuddet til et indlånsoverskud på 
585,9 mio. kr. 

Faldet i indlånsporteføljen i 2013 skyldes hovedsageligt Bankens salg af filialerne i Skanderborg, Horsens og Vejle til 
Arbejdernes Landsbank A/S samt aftaler indgået med et mindre antal større kunder om flytning af deres engagementer 
til andre pengeinstitutter. 

Egenkapital 
Østjydsk Banks egenkapital steg fra ultimo 2010 til ultimo 2011 med 68,2 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt, at 
Østjydsk Bank i 2011 foretog en kapitalforhøjelse på nominelt 24 mio. kr., hvilket opgjort efter omkostninger gav et 
nettoprovenu på 57 mio. kr. I perioden ultimo 2011 til ultimo 1. halvår 2013 reduceredes Bankens egenkapital fra 716,8 
mio. kr. til 216,0 mio. kr., svarende til et fald på 500,8 mio. kr., som følge af de negative resultater i 2012 og 1. halvår 
2013 samt regulering af udskudte skatteaktiver i 1. halvår 2013. De negative resultater kan henføres til de store 
nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender. 

Balancesum  
Østjydsk Banks balancesum steg fra 2010 til 2012 med 526,5 mio. fra 6.978,9 mio. kr. i 2010 til 7.505,4 mio. kr. i 2012, for 
derefter at blive reduceret med 2.329,6 mio. kr. til 5.175,8 mio. kr. i 1. halvår 2013. Reduktionen af balancen i 1. halvår 
2013 er primært en konsekvens af Bankens fremlagte Kapitalplan, hvor der per 26. juni 2013 blev solgt 3 filialer til 
Arbejdernes Landsbank A/S, hvilket per 26. juni 2013 medførte en reduktion i udlån efter nedskrivninger på 560,6 mio. 
kr. og en reduktion i indlån på 964,5 mio. kr. 

Eventualforpligtelser 
Størrelsen af de samlede eventualforpligtelser var stort set uændret fra 2010 til 2011 på henholdsvis 1.380,6 mio. kr. og 
1.386,1 mio. kr. I 2012 steg eventualforpligtelserne til 1.500,0 mio. kr., en stigning på 113,8 mio. kr. i forhold til 2011. 
Stigningen skyldtes primært en stigning i finansgarantier på 148,0 mio. kr. I 1. halvår 2013 faldt eventualforpligtelserne 
med 345,5 mio. kr. hvilket primært skyldes salget af 3 filialer til Arbejdernes Landsbank A/S, hvor garantierne udgjorde 
167,3 mio. kr. per closing den 26. juni 2013. 

Basiskapital og solvens 
Solvensopgørelse for Østjydsk Bank for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013: 

Solvensopgørelse for perioden 2010-1. halvår 2013 
 

1. halvår 2013 1. halvår 2012 
Suppl./korr. 

2012 2011 2010 
Basiskapital (mio. kr.) 643 1.131 769 1.133 1.110

Risikovægtede poster (mio. kr.) 4724 6.370 5.991 6.293 6.263

Solvensprocent 13,6 % 17,8 % 12,8 % 18,0 % 17,7 %
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Østjydsk Banks basiskapital var stort set uændret fra 2010 til 2011 på et beløb på henholdsvis 1.110 mio. kr. og 1.133 
mio. kr. Fra 2011 til 2012 faldt basiskapitalen 364 mio. kr., der primært kan henføres til årets negative driftsresultat og 
dets påvirkning på egenkapitalen. Basiskapitalen 1. halvår 2013 udgør 643 mio. kr. Faldet i forhold til ultimo 2012 
skyldes hovedsageligt det negative driftsresultat. 

De risikovægtede poster udgjorde 6.263 mio. kr. i 2010, 6.293 mio. kr. i 2011, 5.991 mio. kr. i 2012 og blev reduceret til 
4.724 mio. kr. per 30. juni 2013. Reduktionen i 1. halvår 2013 skyldes primært salget af 3 filialer til Arbejdernes 
Landsbank A/S per 26. juni 2013.  

9.4.3 Pengestrømsopgørelse for Østjydsk Bank for 2010, 2011 og 2012 samt 1. halvår 2012 og 2013 
Pengestrømsopgørelse (t.kr.) 

1. halvår 2013 1. halvår 2012
Suppl./korr. 

2012 2011 2010
 
Resultat før skat -173.686 18.953 -329.845 10.460 13.748
Nedskrivninger på udlån 223.688 69.121 490.937 127.764 143.670
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1.978 2.528 5.534 4.660 4.815
Ændring i hensættelser til tab på garantier 1.916 0 1.426 4.500 -21.831
Betalt skat, netto 0 -3.000 -1.313 -2.856 -12.254
I alt 53.898 87.602 166.739 144.528 128.148

     
Ændring i udlån 629.362 -67.002 -163.444 -112.884 -382.891
Ændring i indlån -1.699.829 731.150 819.411 743.123 264.264
Ændring i værdipapirer, ej likvide og belånte -3.621 -87.557 -100.534 -64.280 107.988
Ændring i kreditinstitutter, netto -71.210 405.641 430.204 -386.284 -211.389
Ændring i udstedte obligationer -435.583 -807.370 -795.273 53.508 977.348
Ændring i aktiver tilknyttet puljer -8.020 -15.190 -34.035 -45.940 0
Ændring i øvrige aktiver og passiver, netto 101.693 3.122 -16.654 -146.196 -155.578
Pengestrømme vedrørende drift -1.487.208 162.794 139.675 41.047 599.742
      
Køb mv. af materielle anlægsaktiver -2.174 -2.564 -24.045 -37.339 -5.414
Salg af materielle anlægsaktiver 600 125 1.240 6.692 3.728
Ændring af kapitalandele i datterselskaber 250 75 -1.094 -2.122 -382
Pengestrømme vedrørende investeringer -1.324 -2.364 -23.899 -32.769 -2.068

     
Ændring i efterstillet kapital -25.283 60 21.096 26.085 0
Kapitalforhøjelse 0 0 0 56.865 0
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger 0 0 -340 0 0
Køb/salg af egne aktier 27 -384 -721 3.862 7.407
Pengestrømme vedrørende finansiering -25.256 -324 20.035 86.812 7.407
      
Ændring i likvider -1.459.890 247.708 302.550 239.618 733.229

Likvider primo  2.348.718 2.046.168 2.046.168 1.806.550 1.073.321
Likvider ultimo 888.826 2.293.876 2.348.718 2.046.168 1.806.550

 
Pengestrømme vedrørende drift 
Pengestrømme vedrørende drift i Østjydsk Bank udgjorde 599,7 mio. kr. i 2010, 41,0 mio. kr. i 2011, 139,7 mio. kr. i 2012, 
samt 162,8 mio. kr. for 1. halvår 2012 og -1.487,2 mio. kr. for 1. halvår 2013. 

Årsagen til at pengestrømmene vedrørende driften var væsentligt højere i 2010, i forhold til 2011 og 2012, skyldes 
hovedsageligt, at der i 2010 blev udstedt obligationer for ca. 977 mio. kr. med statsgaranti jfr. mulighederne i Bankpakke 
II. I 2011 er pengestrømme vedrørende driften hovedsagligt påvirket af positive pengestrømme fra øget indlån på 743 
mio. kr., men samtidig negativt påvirket med 386 mio. kr. fra pengestrømme med kreditinstitutter. I 2012 er 
pengestrømme vedrørende drift primært positivt påvirket af øget indlån på 819 mio. kr. og en stigning i indestående hos 
kreditinstitutter på 430 mio. kr. Samt primært negativt påvirket af indfrielse af udstedte obligationer med 795 mio. kr. I 
forhold til 1. halvår 2013 skyldes de negative pengestrømme vedrørende drift, primært et fald i indlån på 1.700 mio. kr., 
samt indfrielse af statsgaranteret udstedte obligationer 436 mio. kr. En del bliver dog udlignet af positive pengestrømme 
fra et fald i udlån på 629 mio. kr. 

Pengestrømme vedrørende investeringer 
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter udgjorde -2 mio. kr. i 2010, -33 mio. kr. i 2011, -24 mio. kr. i 2012, 
samt -2,4 mio. kr. for 1. halvår 2012 og -1,3 mio. kr. for 1. halvår 2013. Årsagen til at de negative pengestrømme i 2011 
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og 2012 skyldes køb af aktiver i midlertidig besiddelse primært ejendomme, samt ombygning/tilbygning af 
domicilejendomme. 

Pengestrømme vedrørende finansiering 
Pengestrømme vedrørende finansiering udgjorde 7 mio. kr. i 2010, 87 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012, samt -0,3 mio. 
kr. for 1. halvår 2012 og -25,3 mio. kr. for 1. halvår 2013. Årsagen til øget pengestrømme i 2011 i forhold til 2012 og 2010 
skyldes primært, at der blev foretaget en kapitalforhøjelse på nominelt 24 mio. kr., som gav et provenu før omkostninger 
på 60 mio. kr. De negative pengestrømme i 1. halvår 2013 vedrørende finansiering skyldes indfrielse af ansvarlig kapital 
på 75 mio. kr., samt optagelse af hybrid kernekapital på 50 mio. kr. 

Likvider 
Østjydsk Banks samlede likvider falder fra 1.806,6 mio. kr. i 2010 til 888,8 mio. kr. per 30. juni 2013, hvilket primært 
skyldes en reduktion i indskudsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank, samt anfordringstilgodehavender i 
kreditinstitutter med mindre end 3 måneder til forfald. 

9.5 STATSLIGE, ØKONOMISKE, SKATTEMÆSSIGE, MONETÆRE OG POLITISKE INITIATIVER 
Østjydsk Banks virksomhed er underlagt dansk lovgivning og regulering af den finansielle sektor. Reguleringen af den 
finansielle sektor ændres løbende, og efter den finansielle krises indtræden har ændringerne været hyppige, ligesom 
tilsynet med den finansielle sektor er blevet skærpet.  

Fremtidige og allerede foreslåede ændringer i reguleringen, skattelovgivningen og øvrig lovgivning nationalt som 
internationalt (EU) samt tilsynsmæssige ændringer kan få væsentlig betydning for Østjydsk Banks virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. 

Østjydsk Bank er som pengeinstitut forpligtet til at være tilsluttet Indskydergarantifonden, der blandt andet dækker 
nettoindskud på op til EUR 100.000 (cirka 745.000 kr.) og tab i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter 
under Bankpakkeordningerne. 

Der henvises til afsnit 11.6 "Indskydergarantifonden" for en nærmere beskrivelse af ovenstående. 
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10 KAPITALRESSOURCER 

10.1 POLITIKKER OG MÅLSÆTNINGER 
Østjydsk Bank har udarbejdet politikker, der skal sikre, at Banken til enhver tid råder over tilstrækkelig likviditet og har 
en basiskapital, der er tilstrækkelig til at understøtte fremtidige aktiviteter og vækst samt er tilstrækkelig til at 
overholde lovgivningens krav. 

Kapitaldækningspolitikken fastsætter en række overordnede holdninger samt regler for eliminering af kapitalmæssige 
risici med det formål at søge at sikre, at Banken til enhver tid overholder kravene i henhold til Lov om Finansiel 
Virksomhed; at Bankens kapitaldækningsomkostninger ikke stiger uforholdsmæssigt; at Banken til enhver tid har et 
kapitalmæssigt beredskab, der sikrer en styret forretningsmæssig udvikling; og at Banken ikke bringes i en situation, 
hvor den afskæres fra at indgå nye forretninger inden for rammerne af Bankens kreditpolitik på grund af manglende 
kapital.  

Østjydsk Banks finansieringsstruktur er sammensat, så den opfylder grænseværdien for ”funding ratio” i 
Tilsynsdiamanten.  

Der er udarbejdet likviditets- og kapitalberedskabsplaner til sikring af såvel kort- som langsigtede behov for likviditet. 
Banken har en målsætning om, at overdækning i forhold til lovkravet i Lov om Finansiel Virksomhed skal være på 
minimum 50 %, hvilket er identisk med minimumsgrænsen i Tilsynsdiamanten. Likviditetsoverdækningen udgjorde 65,8 
% opgjort per 30. juni 2013. For mere information om likviditetsoverdækning se del I, afsnit 6.16 ”Tilsynsdiamanten”. 

10.2 KAPITALBEREDSKAB 
Østjydsk Bank havde per 31. december 2012 en solvens på 12,8 % og et individuelt solvensbehov på 10,4 %. Østjydsk 
Bank havde dermed en solvensoverdækning på 146 mio. kr. 

I forlængelse af Finanstilsynets seneste inspektion hos Østjydsk Bank i marts og april 2013 fastsatte Finanstilsynet et 
solvenskrav på 11,7 %. Bankens faktiske solvensprocent per 31. marts 2013 blev efter indregning af de påbudte 
nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. opgjort til 8,7 %. Som følge heraf havde Finanstilsynet givet Banken 
dispositionsbegrænsende påbud og krævet, at Banken foretog de nødvendige tiltag for at bringe den faktiske solvens 
over det fastsatte solvenskrav. For mere information se del I, afsnit 5.2 ”Aktuel situation”. 

Østjydsk Bank har gennemført den første del af Kapitalplanen i form af salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank, 
salg af aktier i DLR Kredit A/S samt udstedelse af hybrid kernekapital. Efter at disse delelementer af Kapitalplanen er 
gennemført, opfylder Østjydsk Bank det fastsatte solvenskrav. Salget af filialerne har reduceret de vægtede poster og 
derved kapitalbehovet. Udstedelsen af hybrid kernekapital har påvirket Østjydsk Banks basiskapital og solvens positivt. 
Salget af sektoraktier har reduceret Østjydsk Banks fradrag i såvel kerne- som basiskapital og således bidraget positivt 
til det kapitalgrundlag, der kan medregnes ved opgørelse af solvensprocenten, og dermed også bidraget positivt til 
Østjydsk Banks solvensprocent. Per 30. juni 2013 havde Østjydsk Bank en solvens på 13,6 % og et fastsat solvenskrav på 
11,7 %. Østjydsk Bank havde dermed en solvensoverdækning på 90 mio. kr. 

Basiskapital per 30. juni 2013 (mio. kr.) 

Egenkapital efter Finanstilsynets regelsæt 216

- Opskrivningshenlæggelser 4,5

- Immaterielle aktiver 0,0

- Udskudte aktiverede skatteaktiver 0,0

- Øvrige fradrag i kernekapitalen 3,8

+ Hybrid kernekapital 113,9

Kernekapital efter fradrag 321,4
+ Ansvarlig lånekapital 325,3

Basiskapital før fradrag 646,7

- Fradrag i basiskapitalen 3,8

Basiskapital efter fradrag 642,9

Vægtede poster i alt 4.724,3

Kernekapital efter fradrag 6,8 %

Solvensprocent 13,6 %
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Gennemførelsen af Kapitalplanens resterende element, Udbuddet, forventes at styrke Bankens solvens med cirka 1,7 
procentpoint, baseret på at Udbuddet gennemføres med et bruttoprovenu på 90 mio. kr. og Banken efterfølgende 
tilbagekøber for 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. Gennemføres Udbuddet med et 
bruttoprovenu på 176,6 mio. kr. forventes Bankens solvens at stige med cirka 3,4 procentpoint efter tilbagekøb af for 30 
mio. kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S. 

10.3 LÅNEBEHOV OG FINANSIERINGSSTRUKTUR 
Østjydsk Banks aktiviteter finansieres gennem indlån, lån hos andre penge- og kreditinstitutter (interbankfunding), og 
obligationsudstedelser. Hertil kommer optagelse af ansvarlige lån, hybrid kernekapital samt egenkapital. 

Banken har de senere år optaget lån og udstedt obligationer gennem såvel danske som udenlandske kreditinstitutter. 
Ultimo juni 2013 udgjorde gæld til kreditinstitutter og centralbanker samt udstedte obligationer til amortiseret kostpris 
0,6 mia. kr. 

Østjydsk Banks udlån var fra 2008 til 2011 større end Bankens indlån. I 2012 oversteg Bankens indlån Bankens udlån. 
Indlånsunderskuddet, dvs. forskellen mellem udlån og indlån, udgjorde, som følge af salget af filialer til Arbejdernes 
Landsbank A/S 0,3 mia. kr. ved udgangen af juni 2013, hvor der ultimo 2012 var et indlånsoverskud på 0,4 mia. kr.  

Likviditetsoverdækningen var ultimo 2011 og 2012 på henholdsvis 257,6 % og 215,1 %. Per 30. juni 2013 var Bankens 
overdækning i forhold til lovkravet 65,8 %. Banken lever dermed op til sin målsætning om, at overdækning i forhold til 
lovkrav skal være på minimum 50 %. Faldet i likviditetsoverdækningen fra ultimo 2012 til 30. juni 2013, skyldes primært, 
at Banken i perioden indfriede statsgaranterede lån for i alt 826 mio. kr. og at de frasolgte filialer samlet set, havde 
større indlån end udlån.  

Nedenstående skema viser Østjydsk Banks kapitalisering og gældssituation per 30. juni 2013: 

Kapitalisering og gældssituation per 30. juni 2013 (mio. kr.) 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 610

Indlån og anden gæld i alt 3.326

Indlån i puljeordninger 128

Medarbejderobligationer 3

Supplerende kapital 343

Hybrid kernekapital 240

Egenkapital 216

Kapitalisering i alt 4.866

 

Forskellen mellem udlån og indlån ønskes på længere sigt reduceret, idet Banken fastholder fokus på at øge indlån, så 
udlån videst muligt er finansieret via indlån.  

Østjydsk Banks samlede funding udgjorde per 30. juni 2013 4,9 mia. kr. fordelt på de finansieringskilder, der er 
illustreret i tabellen ovenfor. 

Østjydsk Banks samlede funding, eksklusiv egenkapital, udgjorde per 30. juni 2013 4,6 mia. kr. Denne funding dækker 
Østjydsk Banks lånebehov per 30. juni 2013 under hensyn til, at Banken ønsker at have en vis likviditetsoverdækning.  

Intern funding i form af ”indlån og anden gæld” samt ”indlån i puljeordninger” udgjorde 3,5 mia. kr. Ekstern funding 
udgør i alt 1,2 mia. kr., heraf blandt andet 401 mio. kr. i form af deltagelse i Nationalbankens låneordning.  
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Østjydsk Banks intern og ekstern funding samt forfald af hovedstol fremgår af nedenstående tabeller: 

Forfaldsstruktur for intern og ekstern funding per 30. juni 2013 

Mio. kr. Intern funding Ekstern funding 

Anfordring 1.593 86 

Til og med 3 måneder 421 0 

Over 3 måneder og til og med 1 år 584 2 

Over 1 år og til og med 5 år 224 668 

Over 5 år 632 440 

I alt 3.454 1.196 

 

Forfaldsstruktur for ekstern funding per 30. juni 2013 

 
Før

 30.06.2014 
30.06.2014 til 

30.06.2015 
30.06.2015 til

30.06.2016 
30.06.2016 til 

30.06.2017 
30.06.2017 til 

30.06.2018 
Efter

30.06.2018 
 

 Mio. kr. Inden 12 mdr. Mellem 1 og 2 år Mellem 2 og 3 år Mellem 3 og 4 år Mellem 4 og 5 år Efter 5 år Total 

Interbankfunding  86         23 109 

Nationalbankens 
låneordning   401         401 

KfW Bankengruppe         23 77 100 

Medarbejder-
obligationer 

2 1         3 

Ansvarlige lån   75 168     100 343 

Statslig  
hybrid kernekapital 

          163 163 

Anden  
hybrid kernekapital 

          77 77 

I alt 88 477 168 0 23 440 1.196 

Note: For mere information om medarbejderobligationer se del I, afsnit 17.3.2 ”Medarbejderobligationer”.  

10.3.1 Kortfristet funding 
Kortfristet funding er funding med restløbetid på under 12 måneder. Kortfristet funding består af gæld til 
kreditinstitutter og centralbanker (interbankfunding) samt eventuelt udstedte obligationer, der forfalder inden den 30. 
juni 2014. Per 30. juni 2013 udgjorde den kortfristede funding for Østjydsk Bank 86 mio. kr. i interbankfunding. 

10.3.2 Langfristet funding  
Langfristet funding er funding med restløbetid på over 12 måneder. Den langfristede funding omfatter funding, fra 
Danmarks Nationalbanks låneordning, KfW Bankengruppe, og i form af hybrid kernekapital samt supplerende kapital. 
Per 30. juni 2013 udgør den væsentligste del af kapitaliseringen for Østjydsk Bank lån for 1.084 mio. kr. med restløbetid 
på mellem 1 og 5 år, hvoraf 645 mio. kr. forfalder i den første halvdel af perioden. Den resterende del af den langsigtede 
funding udgøres af lån fra KfW Bankengruppe, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, der er uden fastsat 
forfaldsdato. Østjydsk Bank havde ansvarlig lånekapital med restløbetid på mellem 12 måneder og 24 måneder per 30. 
juni 2013 for ca. 75 mio. kr. og med løbetid på mellem 24 og 36 måneder på 168 mio. kr. 

10.3.3 Finansieringsaftaler 
Østjydsk Bank har indgået følgende væsentlige finansieringsaftaler: I første halvår 2013 forfaldt Østjydsk Banks 
resterende udstedelser af seniorgæld med statsgaranti for et samlet beløb på 826 mio. kr. til indfrielse. Østjydsk Bank 
har med de daværende likviditetsreserver indfriet den udestående statsgaranterede seniorgæld ved udløb.  

Nationalbankens låneordning (seniorkapital) 
Danmarks Nationalbank offentliggjorde den 8. december 2011 etableringen af en 3-årig låneordning. Denne låneordning 
gav danske penge- og realkreditinstitutter adgang til at optage lån med tre års løbetid til en variabel rente, som følger 
Danmarks Nationalbanks syvdages pengepolitiske udlånsrentesats plus et rentetillæg mod sikkerhed blandt andet i 
form af simple fordringer med god bonitet og andre pengepolitiske instrumenter. 
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Østjydsk Bank udnyttede låneordningen den 20 marts 2012 mod sikkerhed i en del af Østjydsk Banks låneportefølje, der 
opfylder kravene i Danmarks Nationalbanks sikkerhedsgrundlag, ved at optage et lån på 400 mio. kr. under en af 
Nationalbanken tildelt ramme på 400 mio. kr.  

Lånet på 400 mio. kr. forrentes med en rente, der per Prospektdatoen. udgør 0,2 %. Lånet udløber den 20. marts 2015. 
Per 30. juni 2013 er lånet som følge af vedhængende rente bogført til 401 mio. kr. 

Udnyttelsen af Danmarks Nationalbanks låneordninger forventes at indgå som en del af Østjydsk Banks 
likviditetsplanlægning indtil denne skal indfries i 2015.  

Ansvarlige lån (efterstillet kapital) 
Som beskrevet ovenfor i afsnit 10.3 ”Lånebehov og finansieringsstruktur” havde Østjydsk Bank den 30. juni 2013 optaget 
ansvarlige lån for i alt 343 mio. kr., som forfalder til betaling i henholdsvis 2014, 2015 og 2022. 

Den ansvarlige lånekapital fordeler sig på 4 lån, der er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld men foranstillet hybrid 
kernekapital og aktiekapital i henhold til Basiskapitalbekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital. Hovedvilkårene for 
Bankens ansvarlige lån er som følger: 

Ansvarligt lån stort 75 mio. kr. Lånet er forrentet med CIBOR 6 (Copenhagen Interbank Offered Rate, 6 måneder) +260 
basispoint. Lånet forfalder til betaling den 16. november 2014. Lånet har kunnet indfries til pari fra og med 16. november 
2011 med 30 dages varsel til en terminsdag, forudsat accept fra Finanstilsynet. 

Ansvarligt lån stort EUR 12,5 mio. (cirka 93,3 mio. kr.). Lånet er forrentet med EURIBOR 6 (Euro Interbank Offered Rate, 
6 måneder) + 275 basispoint. Fra den 31. oktober 2013 forøges renten til EURIBOR 6 + 300 basispoint. Lånet forfalder til 
betaling den 31. oktober 2015. Lånet har siden 31. oktober 2010 kunnet indfries til pari, med 30 dages varsel til en 
terminsdag, forudsat accept fra Finanstilsynet. 

Ansvarligt lån stort 75 mio. kr. Lånet er forrentet med CIBOR 6 (Copenhagen Interbank Offered Rate, 6 måneder) + 255 
basispoint. Lånet forfalder til betaling den 3. december 2015. Lånet har siden 3. december 2012 kunnet indfries til pari, 
med 30 dages varsel til en terminsdag, forudsat accept fra Finanstilsynet. 

Ansvarligt lån stort 100 mio. kr. Lånet er forrentet med 8,3762 % p.a. Fra den 17. oktober 2017 forrentes lånet med 
CIBOR 3 (Copenhagen Interbank Offered Rate, 3 måneder) + 725 basispoint. Lånet forfalder til betaling den 17. oktober 
2022. Omkostninger ved låneoptagelsen var på DKK 750.000. Lånet kan fra den 17. oktober 2017 indfries til pari, med 30 
dages varsel til en terminsdag, forudsat accept fra Finanstilsynet. Arbejdernes Landsbank A/S har ydet 50 mio. kr. af 
dette lån og Østjydsk Bank forventer efter gennemførelsen af Udbuddet, at tilbagekøbe for 30 mio. kr. af de 
kapitalbeviser, vedrørende dette lån, der er udstedt til Arbejdernes Landsbank A/S  

Ansvarlig lånekapital indgår med et reduceret beløb i beregningen af Østjydsk Banks basiskapital i de sidste 3 år før 
forfald i henhold til Basiskapitalbekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital. Derudover vil et af de ansvarlige lån, med 
rente step-up klausul ikke kunne ikke medregnes i basiskapitalen når CRD IV-reglerne træder i kraft 1. januar 2014. Der 
er i forhold til CRD IV-reglerne usikkerhed om, hvorvidt to andre lån i form af ansvarlig lånekapital vil kunne medregnes 
til basiskapitalen når CRD IV-reglerne træder i kraft. Dette skyldes, at der ikke er overensstemmelse mellem 
fortolkningen fra EBA (”The European Banking Authority”) og teksten i CRD IV-reglerne. Østjydsk Bank har på denne 
baggrund ikke medtaget disse lån i basiskapitalen ved vurdering af, om Østjydsk Bank kan opfylde kravene i CRD IV-
reglerne. Effekten på solvensprocenten, såfremt de tre lån ikke vil kunne medregnes i basiskapitalen per 1. januar 2014, 
vil være en reduktion i basiskapitalen på 80 mio. kr., svarende til en reduktion i solvensprocenten i niveauet 1,9 
procentpoint. Hvis det kun er det ene lån, der ikke vil kunne medregnes vil effekten være 46 mio. kr. svarende til en 
reduktion af solvensprocenten i niveauet 1,1 procentpoint. For en beskrivelse af CRD IV-reglerne, se del I, afsnit 11.8.3. 
”CRD IV - reglerne”. 
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Hybrid kernekapital (efterstillet kapital) 
Østjydsk Bank har lån i form af hybrid kernekapital på i alt 240 mio. kr. bestående af følgende kapitalindskud: 

Statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital med en hovedstol på 157 mio. kr. Kapitalen forrentes med 11,15 % 
p.a. Der er ingen forfaldsdato. Der er mulighed for førtidsindfrielse efter Finanstilsynets godkendelse i perioden fra den 
1. juli 2012 senest den 30. juni 2014 til pari, i perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2015 til kurs 105 og i perioden 
fra den 1. juli 2015 og fremefter til kurs 110. Overkurs er indregnet og amortiseret i henhold til forventet 
indfrielsestidspunkt senest den 30. juni 2015. Kapitalen kan, i henhold til de nye CRD IV-regler, medregnes ved 
solvensopgørelsen frem til 1. januar 2018. Østjydsk Bank forventer i 4. kvartal 2013 at genoptage tidligere dialog med 
institutionelle investorer omkring tilførsel af ny hybrid kernekapital til afløsning af den statslige hybride kernekapital.  

For en nærmere beskrivelse af det statslige kapitalindskud henvises herefter til del I, afsnit 22.1 ”Aftaler om statslig 
kapitalindskud”. 

Hybrid kernekapital på 27,8 mio. kr. Kapitalen forrentes med 8,75 % p.a. Der er ingen forfaldsdato. Der er mulighed for 
førtidsindfrielse efter Finanstilsynets godkendelse den 26. maj 2016 til pari og hvert år herefter. Ledelsen vurderer at 
kapitalen i henhold til de nye CRD IV-regler, fra 2014 ikke længere vil kunne medregnes fuldt ud ved opgørelsen af 
solvensen.  

Hybrid kernekapital på 50 mio. kr. Kapitalen forrentes med CIBOR 3 (Copenhagen Interbank Offered Rate, 3 måneder) + 
950 basispoint. Der er ingen forfaldsdato. Der er mulighed for førtidsindfrielse efter Finanstilsynets godkendelse fra 27. 
juni 2018 til pari og på hvilken som helst rentebetalingsdag. I låneaftalen er der taget højde for CRD IV-reglerne og 
aftalen vil kunne medregnes fuldt ud ved opgørelse af solvensen, idet det fremgår af låneaftalen, at såfremt der som 
følge af kommende ændringer i lovgivningen eller praksis fra Finanstilsynet stilles krav om øvrige eller ændrede vilkår 
for Østjydsk Banks adgang til nedskrivning eller opskrivning af kapitalbeviserne, for at kapitalbeviserne fortsat skal 
kunne medregnes i Bankens kernekapital og/eller individuelle solvensbehov, herunder ved Finanstilsynets 8+ metode, 
vil sådanne øvrige eller ændrede vilkår gælde for kapitalbeviserne. 

10.4 FREMTIDIGT LÅNEBEHOV OG KAPITALKILDER 
Det er forventningen, at Banken via almindelige indlån og de allerede hjemtagne seniorlån, ansvarlige lån, hybrid 
kernekapital samt egenkapital og baseret på den forventede fremtidige indtjening, vil have den nødvendige likviditet til at 
dække finansieringsbehovet fremadrettet. Østjydsk Bank har i sin likviditetsplanlægning vurderet betydningen af udløb 
af eksisterende lån. Udbuddet skal medvirke til, at den supplerende kapital udgør en mindre andel af basiskapitalen. Det 
er Bankens vurdering, at finansieringsstrukturen efter Udbuddet vil være tilstrækkelig til at understøtte Bankens 
fremadrettede drift, og at kapitalberedskabet vil udgøre en tilstrækkelig størrelse, baseret på Ledelsens forventninger 
til fremtiden. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil indgå i Bankens daglige likviditet, samt blive benyttet til tilbagekøb af 
kapitalbeviser for 30 mio. kr. Se i øvrigt del I, afsnit 10.5 ”CRD IV-reglerne” for en vurdering af betydningen af CRD-IV 
reglerne i relation til solvens og likviditet.  

10.5 CRD IV-REGLERNE 
Den 27. juni 2013 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber ("CRD IV-forordningen") og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og 
investeringsselskaber i et finansielt konglomerat ("CRD IV-direktivet) offentliggjort.  

CRD IV-reglerne indeholder en række skærpelser af kravene til kapital, blandt andet vedrørende kapitalens 
sammensætning, herunder krav om en større andel af egentlig egenkapital. Derudover forventes der at blive fastlagt nye 
regler omkring kort- og langsigtede minimumlikviditetsratios mm. De nye regler og krav er beskrevet i del I, afsnit 
11.8.3 ”CRD IV-reglerne”. Det er Ledelsens forventning, at Banken med den forventede kapitalsammensætning efter 
Udbuddet, baseret på Ledelsens forventninger til fremtiden, og et stærkt fokus på den fremtidige indtjening og 
risikostyring, i fornødent omfang også vil have mulighed for at kunne tiltrække kapital fra andre kilder, og at dette 
samlet set gør, at Ledelsen forventer, at Banken fremadrettet vil kunne leve op til CRD IV-reglernes krav til solvens og 
sammensætning af kapital. Et af de ansvarlige lån, med rente step-up klausul vil ikke kunne medregnes i basiskapitalen 
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når CRD IV-reglerne træder i kraft 1. januar 2014. Der er i forhold til CRD IV-reglerne usikkerhed om, hvorvidt to andre 
lån i form af ansvarlig lånekapital vil kunne medregnes til basiskapitalen når CRD IV-reglerne træder i kraft. Dette 
skyldes, at der ikke er overensstemmelse mellem fortolkningen fra EBA (”The European Banking Authority”) og teksten i 
CRD IV-reglerne. Østjydsk Bank har på denne baggrund ikke medtaget disse lån i basiskapitalen ved vurdering af, om 
Østjydsk Bank kan opfylde kravene i CRD IV-reglerne. Effekten på solvensprocenten, såfremt de tre lån ikke vil kunne 
medregnes i basiskapitalen per 1. januar 2014, vil være en reduktion i basiskapitalen på 80 mio. kr., svarende til en 
reduktion i solvensprocenten i niveauet 1,9 procentpoint. Hvis det kun er det ene lån, der ikke vil kunne medregnes vil 
effekten være 46 mio. kr. svarende til en reduktion af solvensprocenten i niveauet 1,1 procentpoint. Per 1. januar 2018 vil 
Banken ikke længere vil kunne medregne det statslige kapitalindskud på i alt 163 mio. kr. ved opgørelsen af sin solvens. 
Østjydsk Bank forventer i 4. kvartal 2013 at genoptage tidligere dialog med institutionelle investorer omkring tilførsel af 
ny hybrid kernekapital til afløsning af den statslige hybride kernekapital. Herudover er det Østjydsk Banks målsætning at 
sikre tilstrækkelig indtjening i årene frem mod 2018 til at kunne leve op til de solvensmæssige krav, såfremt den 
statslige hybride kernekapital ikke afløses af ny hybrid kernekapital. Derudover er Ledelsen per Prospektdatoen ikke 
opmærksom på forhold omkring de forventede kommende likviditetskrav, der vil medføre at Banken ikke vil kunne leve 
op til de kommende likviditetskrav.  

10.6 PENGESTRØMME 
For en gennemgang af Østjydsk Banks pengestrømme henvises til del I, afsnit 9 ”Gennemgang af drift og regnskaber”. 

10.7 BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF KAPITALRESSOURCER 
Østjydsk Banks statslige kapitalindskud medfører visse begrænsninger i Bankens brug af kapitalressourcer. 
Begrænsningerne fremgår af Lov om Statsligt Kapitalindskud samt de med Den Danske Stat af Østjydsk Bank indgåede 
aftaler om statslige kapitalindskud. For en nærmere beskrivelse af de forpligtelser, som Østjydsk Bank er underlagt, 
henvises til del I, afsnit 22 ”Væsentlige kontrakter”. 

Herudover er Ledelsen ikke bekendt med begrænsninger i anvendelsen af kapitalressourcerne.  
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11 REGULATORISKE FORHOLD 

11.1 OVERSIGT OVER DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER 
Finansielle virksomheder i Danmark, herunder Østjydsk Bank, er underlagt reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed 
samt bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer fastsat i overensstemmelse hermed. Finanstilsynet har til opgave 
at føre tilsyn med blandt andet finansielle virksomheder i Danmark og herunder påse overholdelsen af Lov om Finansiel 
Virksomhed.  

Nedenfor følger en kort beskrivelse af visse regler, der finder anvendelse for Østjydsk Bank, og som er fastlagt i Lov om 
Finansiel Virksomhed med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer. Beskrivelsen indeholder ikke en 
udtømmende gengivelse af den særlovgivning, som Østjydsk Bank er underlagt. 

11.2 EJERFORHOLD 
En fysisk eller juridisk person, der direkte eller indirekte erhverver en andel på 10 % eller derover af selskabskapitalen 
eller stemmerettighederne i en finansiel virksomhed ("Kvalificeret Andel"), skal på forhånd underrette Finanstilsynet 
herom og opnå Finanstilsynets godkendelse heraf. Tilsvarende gælder ved erhvervelser, hvorved den Kvalificerede 
Andel forøges, således at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 %, 33 % eller 
50 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i en finansiel virksomhed, eller hvor virksomheden bliver til en 
dattervirksomhed af erhververen. 

11.3 LEDELSE OG STYRING 
I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed er finansielle virksomheders bestyrelser, herunder Østjydsk Banks, 
forpligtede til at fastlægge, hvilke hovedtyper af forretningsmæssige aktiviteter virksomhederne skal udføre, identificere 
og kvantificere virksomhedens væsentlige risici og fastlægge virksomhedens risikoprofil, herunder fastsætte hvilke og 
hvor store risici virksomheden må påtage sig. Endvidere skal bestyrelsen for en finansiel virksomhed fastlægge 
politikker for, hvorledes den finansielle virksomhed skal styre væsentlige aktiviteter og de risici, der er knyttet hertil. 

Bestyrelsen skal derfor fastlægge skriftlige retningslinjer for direktionen, som skal angive, hvilke rammer direktionen 
kan agere inden for, og i hvilket omfang der skal ske rapportering til bestyrelsen. Retningslinjerne skal blandt andet 
indeholde rammer og regler for, hvilke og hvor store risici direktionen må påføre virksomheden, hvilke dispositioner, der 
kræver bestyrelsens stillingtagen, samt hvordan og i hvilket omfang den finansielle virksomhed skal rapportere til 
bestyrelsen om virksomhedens risici. 

Bestyrelsen for en finansiel virksomhed skal løbende vurdere, om virksomhedens risikoprofil, politikker og 
retningslinjer for direktionen er forsvarlige, ligesom bestyrelsen skal vurdere, om direktionen varetager sine opgaver i 
overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker og retningslinjerne for direktionen. Videre skal 
bestyrelsen løbende vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre en 
forsvarlig drift af virksomheden og håndtering af dens risici. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis 
dette ikke er tilfældet. 

Det følger endvidere af Lov om Finansiel Virksomhed, at en finansiel virksomhed, herunder Østjydsk Bank, skal have en 
effektiv form for virksomhedsstyring, herunder en klar og organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig 
og konsekvent ansvarsfordeling, god administrativ og regnskabsmæssig praksis, skriftlige forretningsgange for alle 
væsentlige forretningsområder, effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om risici, 
procedurer til forebyggelse af interessekonflikter, interne kontrolprocedurer, betryggende foranstaltninger på IT-
området samt en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. 

Finanstilsynet har fastsat nærmere bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen og de foranstaltninger, 
som en finansiel virksomhed skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring, i bekendtgørelse nr. 1325 af 
1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 

Finanstilsynet har endvidere den 4. juli 2012 udsendt Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i 
kreditinstitutter ("Selvevalueringsvejledningen"). Selvevalueringsvejledningen indeholder Finanstilsynets forventninger 
til den påkrævede viden og erfaring i bestyrelser for danske kreditinstitutter. 
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Selvevalueringsvejledningen indebærer blandt andet, at pengeinstitutter, herunder Østjydsk Bank, inden den 1. 
november 2012 skulle indsende en selvevaluering af bestyrelsen. Østjydsk Bank indsendte den 30. oktober 2012 en 
selvevaluering. 

Finanstilsynet meddelte den 18. januar 2013 Bestyrelsen, at betydelig viden og erfaring inden for ejendomsbranchen 
samt evne til at sætte sig ind i relevant lovgivning og juridiske problemstillinger var en væsentlig bestanddel af den 
samlede Bestyrelses kompetence, og bad Bestyrelsen sikre, at disse kompetencer var til stede i Bestyrelsen. Østjydsk 
Bank besluttede herefter at foreslå valg af en advokat til Bestyrelsen. Finanstilsynet meddelte, at Bankens beslutning 
var en passende og tilstrækkelig reaktion på kravene om juridisk ekspertise, og at beslutningen sammen med Bankens 
eksisterende ekspertise var tilstrækkelig til at dække kravet om ekspertise inden for ejendomsbranchen. 

11.4 AFLØNNINGSPOLITIK 
Det følger nu af Lov om Finansiel Virksomhed § 77 a, at variable løndele til et medlem af bestyrelsen eller direktionen 
højst må udgøre 50 % af henholdsvis honoraret og den faste grundløn inklusive pension, til bestyrelsesmedlemmer og 
direktionen i finansielle virksomheder. For finansielle virksomheder, der modtager statsstøtte, herunder statsligt 
kapitalindskud, udgør procentsatsen 20. Desuden skal udbetalingen af en vis del af de variable aflønningselementer ske 
over en periode på 4 år for bestyrelsen og direktionen med ligelig fordeling over årene eller med voksende andel i 
slutningen af perioden. Den finansielle virksomhed kan endvidere undlade at udbetale en variabel løndel helt eller 
delvist, såfremt virksomheden på tidspunktet for udbetaling af den variable løndel ikke overholder kapitalkravet i Lov om 
Finansiel Virksomhed § 127 eller solvenskravet i § 170 i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed, eller hvis 
Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko herfor. 

Den finansielle virksomhed må ikke udbetale variabel løn til bestyrelsen og direktionen, såfremt virksomheden i den 
periode, som aftalen om den variable løn vedrører, og indtil tidspunktet for beregningen heraf, får en frist fra 
Finanstilsynet efter § 225, stk. 1 eller 4, om opfyldelse af solvenskravet, eller såfremt Finanstilsynet i medfør af § 248, 
stk. 1, kræver, at virksomheden udarbejder en plan for genoprettelse af virksomhedens økonomiske stilling. 

Bestyrelsen skal i henhold til reglerne udarbejde en aflønningspolitik, som skal godkendes af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen for Østjydsk Bank har udarbejdet en sådan aflønningspolitik, som blev godkendt på den ekstraordinære 
generalforsamling i Østjydsk Bank den 30. marts 2012. 

Herudover gælder visse restriktioner i relation til aflønning af Ledelsen i Østjydsk Bank, som følger af Bankpakke II. 
Disse er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 11.7 ”Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet”. 

11.5 KAPITALKRAV, PLACERINGSREGLER OG LIKVIDITETSKRAV 
Pengeinstitutter er underlagt et kapitalkrav svarende til det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet. Dette 
indebærer, at pengeinstitutters basiskapital som minimum skal udgøre det største af 8 % af de risikovægtede poster 
(solvenskravet) og 5 millioner euro (minimumskapitalkravet). For pengeinstitutter, hvis basiskapital den 18. december 
1989 var mindre end 5 mio. euro, er minimumskapitalkravet basiskapitalen per 18. december 1989. 

Et pengeinstituts bestyrelse skal ud over opfyldelse af kapitalkravet sikre, at pengeinstituttet har en tilstrækkelig 
basiskapital. Som led heri skal pengeinstituttets bestyrelse etablere interne procedurer til risikomåling og risikostyring 
til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække 
pengeinstituttets risici. På baggrund af denne vurdering skal et pengeinstituts bestyrelse fastsætte pengeinstituttets 
individuelle solvensbehov, der ikke kan være lavere end det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. 
ovenfor. Der henvises til afsnit 10.2 ”Kapitalberedskab” for en nærmere beskrivelse af Østjydsk Banks solvens, herunder 
Østjydsk Banks individuelle solvensbehov. 

Finanstilsynet kan i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 124, stk. 5, fastsætte et højere individuelt solvenskrav 
end de 8 % af de risikovægtede poster, som er udgangspunktet i Lov om Finansiel Virksomhed. Opfylder et pengeinstitut 
ikke 8 %-kravet i Lov om Finansiel Virksomhed § 124, stk. 1, nr. 1, og har det ikke tilvejebragt den foreskrevne kapital 
inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, skal Finanstilsynet i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 225, stk. 1, 
inddrage tilladelsen.  

Et pengeinstitut, der opfylder 8 %-kravet, men ikke opfylder et individuelt solvenskrav fastsat i medfør af Lov om 
Finansiel Virksomhed § 124, stk. 5, skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at overholde dette solvenskrav. 
Finanstilsynet kan påbyde pengeinstituttet at foretage de nødvendige foranstaltninger inden for en af Finanstilsynet 
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fastsat frist, som kan forlænges. Finanstilsynet kan løbende fastsætte yderligere foranstaltninger, såfremt det findes 
påkrævet. Finanstilsynet kan fastsætte en frist til opfyldelse af det individuelle solvenskrav fastsat i medfør af § 124, stk. 
5, hvorefter tilladelsen inddrages, hvis pengeinstituttet ikke foretager de nødvendige foranstaltninger. 

Finanstilsynet har ved brev af 30. maj 2013 fastsat et solvenskrav på 11,7 % for Østjydsk Bank. Østjydsk Banks 
solvensprocent var 8,7. Finanstilsynet stillede samtidig i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 225, stk. 2, krav om, 
at Østjydsk Bank skulle foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde solvenskravet på 11,7 %, og at Østjydsk 
Bank senest den 7. juni 2013 skulle indsende en genoprettelsesplan til Finanstilsynet. Genoprettelsesplanen skulle 
indeholde en beskrivelse af de tiltag, Østjydsk Bank ville gennemføre for at bringe den faktiske solvensprocent op over 
det individuelle solvenskrav. Se nærmere herom i afsnit 5.2.1 "Kapitalplanen". 

Pengeinstitutter er underlagt begrænsninger i mulighederne for at placere de midler, pengeinstituttet har rådighed over 
(krav til risikospredning), ligesom pengeinstitutter skal have en forsvarlig likviditet og som minimum opfylde visse 
absolutte mindstekrav til likviditetens størrelse. 

I bekendtgørelse nr. 1325 af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. er fastsat visse krav om, at 
pengeinstitutter skal udarbejde strategier og systemer for styring og måling af likviditetsrisici samt metoder til måling 
og styring af positionerne. Der henvises til afsnit 6.7 ”Risikostyring” for en nærmere beskrivelse af Østjydsk Banks 
likviditetsstyring. 

11.6 INDSKYDERGARANTIFONDEN  
Østjydsk Bank er som pengeinstitut forpligtet til at være tilsluttet og yde bidrag til Indskydergarantifonden, der har til 
formål at yde indskydere og investorer i blandt andet pengeinstitutter dækning for tab inden for Indskydergarantifondens 
dækningsområde i tilfælde af et pengeinstituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs. 

Ordningen yder fuld dækning af indlån på visse konti, herunder blandt andet visse pensionskonti. Herudover dækkes 
navnenoterede nettoindskud (indlån fratrukket gæld) i pengeinstituttet med op til et beløb svarende til 100.000 euro per 
indskyder, ligesom tab, som investorer har lidt som følge af, at det pågældende institut ikke kan tilbagelevere 
værdipapirer, der tilhører en investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes af instituttet, dækkes med et 
beløb svarende til 20.000 euro per investor. 

Pengeinstitutternes samlede årlige bidrag til pengeinstitutafdelingen udgør 2,5 promille af de dækkede nettoindskud 
opgjort per 1. oktober det foregående år. Indskydergarantifondens bestyrelse kan forhøje det årlige bidrag 
ekstraordinært, hvis pengeinstitutafdelingens finansielle forhold tilsiger det. Efter forhandling med Danmarks 
Nationalbank kan Finanstilsynet endvidere påbyde fondens bestyrelse at forhøje det årlige bidrag ekstraordinært, hvis 
pengeinstitutafdelingens finansielle forhold tilsiger det. 

Indskydergarantifonden skal endvidere medvirke ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Dette indebærer, at 
Indskydergarantifonden skal stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitets kapitalisering af det, i forbindelse med 
overtagelse af et nødlidende pengeinstitut, stiftede datterselskab, for Finansiel Stabilitets tildeling af en 
likviditetsramme til datterselskabet samt for eventuelt underskud i Finansiel Stabilitets datterselskab som følge af 
afviklingen, ligesom der er etableret en medgiftsordning.  

11.7 STATSLIGE INITIATIVER TIL SIKRING AF FINANSIEL STABILITET 

11.7.1 Bankpakke II (statslige kapitalindskud) 
Ved lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (”Bankpakke II”) blev der etableret en 
ordning, som indebar, at Den Danske Stat kunne tilføre kreditinstitutter i Danmark hybrid kernekapital (statsligt 
kapitalindskud) og udstede tegningsgaranti i forbindelse med sådanne institutters udstedelse af hybrid kernekapital. 

Ansøgning om statsligt kapitalindskud skulle være indgivet senest den 30. juni 2009. 

Kapitalindskuddet skulle som udgangspunkt være tilstrækkeligt til at sikre, at det pågældende institut opnåede en 
kernekapitalprocent på mindst 12. Kreditinstitutter, der (før kapitalindskuddet) havde en kernekapitalprocent på 9 eller 
derover, kunne højst ansøge om et kapitalindskud, der svarede til en forøgelse af kernekapitalprocenten med 3, forudsat 
at minimumsgrænsen på 12 % blev overholdt, og reglerne om hybrid kernekapital i Lov om Finansiel Virksomhed gav 
mulighed herfor. Kreditinstitutter, der havde en kernekapital på under 9 %, skulle som udgangspunkt ansøge om et 



94 
 

kapitalindskud, der svarede til differencen mellem en kernekapitalprocent på 12 % og kreditinstituttets aktuelle 
kernekapitalprocent. 

Østjydsk Bank har modtaget statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital med en oprindelig hovedstol på 157 
mio. kr. Der henvises til afsnit 10.3 ”Lånebehov og Finansieringsstruktur” for nærmere oplysninger om den statslige 
hybride kernekapital. 

Det statslige kapitalindskud forfalder til betaling, såfremt (i) Østjydsk Bank træder i likvidation, (ii) der afsiges 
konkursdekret mod Østjydsk Bank, eller (iii) Finanstilsynet inddrager Østjydsk Banks tilladelse til at drive pengeinstitut 
og godkender afvikling af Østjydsk Bank, bortset fra afvikling gennem fusion i henhold til § 227 i Lov om Finansiel 
Virksomhed. 

Det statslige kapitalindskud indeholder bestemmelser om, at rentesatsen vil kunne forhøjes i forhold til fremtidige 
udbyttebetalinger. 

Som følge af modtagelsen af det statslige kapitalindskud er Østjydsk Bank underlagt en række forpligtelser, som følger 
af Bankpakke II, herunder: 

 I den periode, hvor Østjydsk Bank har statsligt kapitalindskud, skal den hvert halve år offentliggøre en 
redegørelse om udlånsudviklingen i pengeinstituttet, herunder om Østjydsk Banks udlånspolitik 

 Banken må ikke foretage kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til dens Aktionærer, ligesom der ikke må 
iværksættes nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier 

 Et eventuelt deklareret udbytte må udelukkende baseres på Østjydsk Banks nettooverskud efter skat, der udgør 
frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober 2010 

 Der gælder et forbud mod at overføre kapital til moder- og søsterselskaber 
 

Herudover gælder følgende begrænsninger i forhold til aflønning af Direktionen i Østjydsk Bank: 

 Direktionen må ikke aflønnes med variable lønandele i et omfang, som overstiger 20 % af den samlede 
grundløn inklusive pension 

 Der gælder et forbud mod at iværksætte nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til 
Direktionen i Østjydsk Bank, forlænge eller forny eksisterende programmer, udstede fondsaktier eller friaktier 
til favørkurs eller gøre brug af lignende ordninger til Direktionen i Østjydsk Bank 
 

Banken må i skatteregnskabet ikke fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørlønning, og Østjydsk Bank skal i 
en note til årsrapporten oplyse, hvor stort et beløb der er foretaget skattemæssigt fradrag for. 

11.7.2 Bankpakke III 
Den 1. oktober 2010 trådte kap. 4b i Lov om Finansiel Stabilitet i kraft, hvorved der blev etableret en afviklingsordning via 
Finansiel Stabilitet for nødlidende danske pengeinstitutter (”Bankpakke III”). 

Finansiel Stabilitet fik i henhold til ordningen adgang til at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på frivillig 
afvikling, men uden en generel statsgaranti som under Bankpakke I. 

Såfremt et pengeinstitut får en frist af Finanstilsynet til at opfylde kapitalkravene i Lov om Finansiel Virksomhed, skal 
pengeinstituttet træffe beslutning om, hvorvidt det vil lade sig afvikle i Bankpakke III-ordningen eller via de almindelige 
regler om ophør i Lov om Finansiel Virksomhed (almindelig konkursbehandling). Beslutningen træder først i kraft, hvis 
pengeinstituttet ikke kan opfylde kapitalkravene ved fristens udløb. 

Beslutning om anvendelse af Bankpakke III-ordningen vil blive truffet af bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut, men 
generalforsamlingen i alle pengeinstitutter skal dog på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 
forelægge spørgsmålet, om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte 
afviklingsordningen under Bankpakke III. På den ordinære generalforsamling den 5. marts 2011 i Østjydsk Bank 
besluttede generalforsamlingen i Østjydsk Bank ikke at tilkendegive sin holdning til afviklingsform. 

Hvis et pengeinstitut skal afvikles under Bankpakke III-ordningen, vil Finansiel Stabilitet etablere et datterselskab, som 
overtager alle instituttets aktiver, medarbejdere og i et vist omfang gensidigt bebyrdende kontrakter. Herudover 



95 
 

overtager det nystiftede selskab ikke-efterstillet gæld, inklusive de indlån, som ikke er dækket af 
Indskydergarantifonden, i et omfang, der svarer til værdien af aktiverne. Øvrige passiver forbliver i det nødlidende 
pengeinstitut, som herefter vil blive afviklet efter reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. 

Et pengeinstitut, som beslutter at lade sig afvikle under Bankpakke III-ordningen, vil derfor kunne operere som hidtil 
efter fristens udløb. Hensigten er, at almindelige indskydere ikke vil opleve nogen umiddelbar forskel i den praktiske del 
af deres daglige bankforretninger. Der skal ikke umiddelbart findes en ny bankforbindelse, og der skal ikke etableres 
nye lån for den enkelte kunde, betalingskort fungerer fortsat, og betalingsservice etc. udføres som vanligt. 

De økonomiske risici ved ordningen dækkes af de danske pengeinstitutter gennem Indskydergarantifonden. 
Indskydergarantifonden har oprettet en afviklingsafdeling, der skal foretage udbetalinger i forbindelse med en afvikling 
af nødlidende pengeinstitutter i Finansiel Stabilitets regi. Afviklings- og restruktureringsafdelingen skal endvidere stille 
en kaution for eventuelle tab, som Finansiel Stabilitet lider i forbindelse med afvikling af de aktiver og passiver, der 
overdrages til Finansiel Stabilitet. Østjydsk Bank skal, som bidragspligtigt institut til Indskydergarantifonden, betale et 
årligt bidrag i form af indeståelse til afviklingsafdelingen.  

11.7.3 Medgiftsordningen 
Lov nr. 619 af 14. juni 2011, ved akt nr. 181 af 29. august 2011, vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 7. september 
2011, modificeret ved akt. nr. 51 af 14. februar 2012, tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 22. marts 2012, lov nr. 
1061 af 22. november 2011 og lov nr. 273 af 27. marts 2012 giver Indskydergarantifonden og Finansiel Stabilitet mulighed 
for efter nærmere regler at deltage aktivt i afviklingen af nødlidende pengeinstitutter, enten ved at tilføre instituttet 
midler eller stille garanti til dækning af ikke-efterstillede kreditorer over for et pengeinstitut, som måtte være 
interesseret i at overtage et nødlidende institut (”Medgiftsordningen”). 

Hensigten med Medgiftsordningen er således at give et incitament til, at et andet pengeinstitut vil overtage et nødlidende 
institut, før det undergives Bankpakke III-behandling for derved at undgå, at udækkede kreditorer i det nødlidende 
institut, der ikke er dækket af Indskydergarantifonden eller individuel statsgaranti, lider tab. Det er en forudsætning for 
anvendelse af medgiftsordningen, at det er økonomisk mere fordelagtigt for Indskydergarantifonden at give en medgift 
end at deltage i anvendelsen af Bankpakke III. Indskydergarantifondens medvirken i Medgiftsordningen finansieres af de 
bidragspligtige pengeinstitutter, herunder Østjydsk Bank, og sektoren afholder dermed selv omkostningerne til 
medgiftsordningen. Efter den gældende ordning kan Østjydsk Bank således blive forpligtet til at foretage yderligere 
indbetalinger eller stille yderligere garantier til dækning af Indskydergarantifondens deltagelse i Medgiftsordningen. 
Finansiel Stabilitets medvirken i Medgiftsordningen indebærer, at Den Danske Stat kan bidrage ved at tilføre midler eller 
stille garanti til dækning af pengeinstituttets samtlige ikke-efterstillede kreditorer (medgift) svarende til Den Danske 
Stats tab på de til det nødlidende pengeinstitut individuelt stillede statsgarantier, såfremt afvikling skulle være sket efter 
Bankpakke III. Det er således en forudsætning for anvendelsen af ordningen, at Den Danske Stat har ydet en individuel 
statsgaranti til det pågældende nødlidende institut. Endvidere er det en forudsætning, at medgiften ikke udgør en større 
andel af de individuelle statsgaranter end den andel, som Indskydergarantifondens andel udgør af de dækkede indskud i 
det nødlidende pengeinstitut. Medgiftsordningen indebærer også, at Finansiel Stabilitet indtil udgangen af 2013 efter 
nærmere betingelser - udover at bidrage med en medgift - kan indgå aftaler om individuelle statsgarantier i forbindelse 
med fusioner mellem pengeinstitutter, hvor mindst et af de fusionerende pengeinstitutter er nødlidende. 

11.7.4 Nationalbankens 3-årige låneordning 
Den 8. december 2011 offentliggjorde Danmarks Nationalbank, at den vil supplere sine låneordninger med en ny 3-årig 
lånefacilitet til danske penge- og realkreditinstitutter med sikkerhed i værdipapirer og låneporteføljer, som opfylder 
Danmarks Nationalbanks sikkerhedsgrundlag. Lånene blev udbudt to gange i 2012, henholdsvis den 30. marts 2012 og 
den 28. september 2012, og har en løbetid på 3 år. Lånene kan dog førtidsindfries helt eller delvist på sidste bankdag i 
hver uge, dog tidligst 6 måneder efter optagelse.  

Lån under Nationalbankens låneordning blev forrentet med Nationalbankens 7-dages pengepolitiske udlånsrente plus 
et rentetillæg, som indtil den 1. juli 2013 var nul, og herefter vurderes størrelsen af tillægget af Nationalbanken. Renten 
forfalder samlet ved indfrielse.  

Som nærmere omtalt i afsnit 10.3 "Lånebehov og Finansieringsstruktur" indgår udnyttelsen af Danmarks Nationalbanks 
3-årige låneordning som en del af Østjydsk Banks likviditetsplanlægning. Således optog Østjydsk Bank den 20. marts 
2012 lån på 400 mio. kr. mod sikkerhed i Østjydsk Banks portefølje af udlån, som opfylder Nationalbankens 
sikkerhedsgrundlag. Østjydsk Bank planlægger også at anvende ordningen i fremtiden. 
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11.8 ANDRE TILTAG 

11.8.1  Finanstilsynets Tilsynsdiamant 
Af vejledning nr. 9047 af 7. februar 2013 fremgår regler om Tilsynsdiamanten. 

Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne pejlemærker, som institutterne som 
udgangspunkt bør ligge inden for. Der henvises til afsnit 6.16 ”Tilsynsdiamanten” for en nærmere beskrivelse af 
Tilsynsdiamanten og Østjydsk Banks opfyldelse af de fastsatte pejlemærker. 

Finanstilsynet har opstillet en såkaldt ”Tilsynsstige”, som finder anvendelse, hvis et institut overskrider en grænseværdi 
i Tilsynsdiamanten. Tilsynsstigen opstiller Finanstilsynets reaktionsmuligheder rangeret efter, hvor indgribende de er, 
og Finanstilsynet kan udelukkende anvende et højere trin i Tilsynsstigen i mere alvorlige situationer, eksempelvis ved 
gentagne overtrædelser eller manglende reaktion fra instituttets side. 

Nederste trin på Tilsynsstigen er ”skærpet overvågning”, som blandt andet betyder, at Finanstilsynet kan forlange 
hyppigere indrapportering vedrørende de overskredne grænseværdier. Et institut på skærpet overvågning kan også 
forvente løbende dialog med Finanstilsynet om, hvordan instituttet forholder sig til overskridelsen af grænseværdierne i 
Tilsynsdiamanten. Herudover kan Finanstilsynet give instituttet påbud om, at instituttet skal offentliggøre, at det har 
overskredet en eller flere grænseværdier. 

Andet trin på Tilsynsstigen indebærer blandt andet, at Finanstilsynet kan bruge hjemlen i Lov om Finansiel Virksomhed § 
349 til, at virksomhedens ledelse skal lade udarbejde en redegørelse om virksomhedens økonomiske stilling og 
fremtidsudsigter. Redegørelsen har til formål at uddybe og specificere virksomhedens økonomiske forhold og 
fremtidsudsigter. Finanstilsynet kan påbyde instituttet at udarbejde en sådan redegørelse, når der er grund til at antage, 
at instituttet kan få problemer i fremtiden, men hvor instituttet ikke overtræder lovgivningen, og påbuddet kan således 
gives, eksempelvis når instituttet gentagne gange ikke har reageret tilstrækkeligt på Finanstilsynets risikooplysninger i 
forhold til Tilsynsdiamanten og efter en konkret vurdering af instituttets økonomiske situation. 

På tredje trin af tilsynsstigen kan Finanstilsynet påbyde pengeinstituttet at træffe nødvendige foranstaltninger i henhold 
til Lov om Finansiel Virksomhed § 350. Et påbud kan eksempelvis indebære, at instituttet skal nedbringe udlånsvæksten, 
frasælge aktiviteter, sælge visse filialer mv. Påbuddet kan i henhold til bestemmelsen i Lov om Finansiel Virksomhed 
anvendes, hvor i) pengeinstituttets økonomiske stilling er således forringet, at indskydernes eller investorernes 
interesser er udsat for fare, eller ii) der er betydelig risiko for, at virksomhedens økonomiske stilling udvikler sig 
således, at pengeinstituttet mister sin tilladelse.  

Uanset hvilket trin på Tilsynsstigen, man befinder sig på, kan tilsynsreaktionerne indebære, at det pågældende institut 
skal offentliggøre reaktionen på instituttets hjemmeside. 

11.8.2 Krav til regnskabsaflæggelse, herunder nedskrivninger og hensættelser 
I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed er det obligatorisk for danske finansielle virksomheder at anvende de danske 
regnskabsregler i årsregnskabet. Formålet med dette er at sikre, at de justeringer vedrørende nedskrivninger på udlån, 
som gennemføres på nationalt plan i de danske regnskabsregler, er gældende for alle danske pengeinstitutter. 
Børsnoterede finansielle virksomheder er dog forpligtede til at anvende de internationale regnskabsstandarder (IFRS), 
som godkendt af EU, i koncernregnskabet. Østjydsk Bank udarbejder ikke koncernregnskab. 

De danske regnskabsregler fremgår af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og 
fondsmæglerselskaber m.fl. ("Regnskabsbekendtgørelsen"). De regler i Regnskabsbekendtgørelsen, der har størst 
betydning for Østjydsk Banks regnskabsaflæggelse, er reglerne om nedskrivning på udlån og hensættelse på garantier 
der fremgår af Regnskabsbekendtgørelsens §§ 51- 55 og § 66. I bilag 10 til Regnskabsbekendtgørelsen er der fastsat 
uddybende retningslinjer vedrørende individuelle nedskrivninger og hensættelser. 

11.8.3 CRD-IV-reglerne 
Den 27. juni 2013 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber ("CRD IV-forordningen") og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og 
investeringsselskaber i et finansielt konglomerat ("CRD IV-direktivet) offentliggjort. 
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Reglerne træder i kraft den 1. januar 2014, men en række regler indfases over en periode. 

CRD IV-forordningen indeholder en række skærpelser af kravene til kapital, der, når de er fuldt indfaset (forventeligt i 
2019), indebærer følgende kapitalkrav: 

 Egentlig kernekapital: 4,5 % af de risikovægtede poster 
 Kernekapital: 6 % af de risikovægtede poster 
 Samlet solvens: 8 % af de risikovægtede poster 
 Gearing-ratio: Eventuelt 3 % af de uvægtede aktiver og ikke-balanceførte poster fra 2018, idet der dog ikke er 

taget endelig stilling til, om der skal indføres regler herom. 

CRD IV-forordningen indeholder endvidere en række skærpede krav til den kapital, der kan indgå i basiskapitalen. 
Kapital, der ikke opfylder kravene, og som er indskudt efter den 31. december 2011, kan ikke medregnes til 
basiskapitalen. Kapital, der er optaget før dette tidspunkt, kan medregnes til basiskapitalen efter ikrafttræden af CRD 
IV-forordningen, idet der dog sker en nedskrivning inden for nogle intervaller.  

Overgangsreglerne indebærer også særlige, mere restriktive, overgangsregler for kapital, der indeholder incitamenter 
til indfrielse. 

CRD IV-forordningen indebærer, at de statslige kapitalindskud i form af hybrid kernekapital, som Østjydsk Bank har 
modtaget, ikke vil kunne medregnes som kernekapital fra 1. januar 2018. 

Samtidig vil CRD IV-forordningen medføre, at dele af den hybride kernekapital og dele af den ansvarlige lånekapital, som 
Østjydsk Bank har modtaget, kun kan medregnes i basiskapitalen med et mindre beløb end hidtil. Med hensyn til de 
ansvarlige lån, vil et af de ansvarlige lån, med rente step-up klausul ikke kunne medregnes i basiskapitalen når CRD IV-
reglerne træder i kraft 1. januar 2014. Der er i forhold til CRD IV-reglerne usikkerhed om, hvorvidt to andre lån i form af 
ansvarlig lånekapital vil kunne medregnes til basiskapitalen når CRD IV-reglerne træder i kraft. Dette skyldes, at der 
ikke er overensstemmelse mellem fortolkningen fra EBA (”The European Banking Authority”) og teksten i CRD IV-
reglerne. Østjydsk Bank har på denne baggrund ikke medtaget disse lån i basiskapitalen ved vurdering af, om Østjydsk 
Bank kan opfylde kravene i CRD IV-reglerne. Effekten på solvensprocenten, såfremt de tre lån ikke vil kunne medregnes 
i basiskapitalen per 1. januar 2014, vil være en reduktion i basiskapitalen på 80 mio. kr., svarende til en reduktion i 
solvensprocenten i niveauet 1,9 procentpoint. Hvis det kun er det ene lån, der ikke vil kunne medregnes vil effekten være 
46 mio. kr. svarende til en reduktion af solvensprocenten i niveauet 1,1 procentpoint. 

CRD IV-direktivet indeholder krav om en række yderligere buffere, der når de er fuldt indfaset, vil indebære følgende 
krav: 

 Kapitalbevaringsbuffer: 2,5 % af de risikovægtede poster. 
 Kontracyklisk kapitalbuffer: Mellem 0 og 2,5 % af de risikovægtede poster med mulighed for at sætte bufferen 

højere i særlige tilfælde. Den kontracykliske buffer vil blive fastsat i hvert medlemsland ud fra en vurdering af 
konjunkturforholdende. I perioder med stor udlånsvækst vil den kontracykliske buffer være høj, mens den i 
perioder med lav udlånsvækst vil være lav eller 0.  

 Systemisk risikobuffer: Der gives mulighed for at stille krav om såkaldte risikobuffere for henholdsvis globale 
systemisk vigtige institutter (G-SII'er) på op til 3,5 % af de risikovægtede poster og på individuelt, 
delkonsolideret eller konsolideret grundlag at identificere andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) på op til 
2 % af de risikovægtede poster. Østjydsk Bank vil ikke blive anset for et systemisk institut. Den enkelte 
medlemsstat kan endvidere indføre en systemisk buffer af egentlig kernekapital for den finansielle sektor eller 
en eller flere dele af denne sektor for at forebygge og begrænse langsigtede ikke cykliske systemiske eller 
makroprudentielle risici, der ikke er omfattet af CRD IV-forordningen, dvs. en risiko for forstyrrelse af det 
finansielle system, der kan få alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system og realøkonomien i en 
bestemt medlemsstat. Den systemiske buffer kan som udgangspunkt fastsættes til op til 3 % af de 
risikovægtede poster, men kan efter særlige procedurer fastsættes til et højere niveau. 

Disse buffere skal som hovedregel opfyldes med egentlig kernekapital. 

CRD IV-direktivet indeholder endvidere regler om tilstrækkelig basiskapital/solvensbehov, der stort set svarer til de 
gældende regler. 
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Hertil kommer, at Finanstilsynet får hjemmel til at fastsætte højere krav til flere af de nævnte kapitalkrav og ikke som i 
dag, hvor Finanstilsynet kun har hjemmel til at fastsætte en højere samlet solvensprocent. 

CRD IV-forordningen indebærer en skærpelse af likviditetskravene, der dog ikke er endeligt fastsat endnu. Reglerne vil 
blive fastsat med udgangspunkt i de regler, som Basel-Komiteen har fastsat i Basel III: International framework for 
liquidity risk measurement, standards and monitoring og The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools. 
Der vil dog ske tilpasninger til de særlige europæiske forhold. 

De forventede kommende likviditetskrav kan overordnet beskrives på følgende måde: 

En likviditetsdækningsgrad (liquidity coverage ratio), som stiller krav til den mængde af meget likvide aktiver, instituttet 
skal besidde. Dette er aktiver, som hurtigt kan realiseres (eksempelvis kontanter, statsobligationer mv.), og i henhold til 
testen skal instituttet have en tilstrækkelig beholdning af meget likvide aktiver, således at alle nettoudbetalinger, 
instituttet ville skulle foretage i henhold til et fiktivt, akut stress-test-scenarie beregnet over en 30-dages periode, ville 
kunne fyldestgøres. Instituttets beholdning af meget likvide aktier skal således være tilstrækkelig til, at instituttet kan 
overleve 30 dage i det ”fiktive stress-scenarie”. 

Dette krav forventes at blive indfaset med virkning fra 1. januar 2015, men det er også muligt for tilsynsmyndighederne, 
at beslutte at kravet skal gælde fuldt ud fra 1. januar 2014. 

Et minimumskrav (net stable funding ratio) til instituttets beholdning af stabil funding (dvs. funding, som må forventes at 
være stabil over en 1-årig periode). Denne beholdning skal måles i forhold til instituttets ikke-balanceførte aktiver og 
eksponering (eksempelvis træk på udstedte kreditrammer, som er ”uncommitted”), som kan medføre behov for 
likviditet i samme 1-årige periode. Forholdet mellem instituttets beholdning af stabil funding og ovennævnte 
likviditetsbehov skal være minimum 1-1 (100 %). 

Der er dog ikke taget endelig stilling til, om et sådant krav skal indføres i EU. 

CRD IV-direktivet indeholder endvidere regler vedrørende rammer på EU-niveau for tilsynsprocessen, rammer for 
interne processer i institutterne m.v. 

For Ledelsens vurdering af betydningen af CRD IV-reglerne, for Østjydsk Bank, henvises til del I, afsnit 10.5 ”CRD IV-
reglerne”. 
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12 TRENDOPLYSNINGER 
For beskrivelse af markedet henvises til del I, afsnit 6.18”Markedsbeskrivelse og konkurrentsituation”. 
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13 RESULTATFORVENTNINGER ELLER -PROGNOSER 

13.1 LEDELSENS ERKLÆRING VEDRØRENDE RESULTATFORVENTNINGER FOR ØSTJYDSK BANK FOR 
2013 

Ledelsens resultatforventninger til 2013 er præsenteret nedenfor i afsnit 13.3 ”Resultatforventninger for 2013”.  

Vi har udarbejdet og præsenteret resultatforventninger for regnskabsåret 2013 inklusive de væsentligste 
forudsætninger under afsnit 13.3.2 ”Metodik og forudsætninger”. Resultatforventninger er udarbejdet efter samme 
regnskabspraksis som årsregnskabet for 2012, som er indarbejdet i dette Prospekt ved henvisning.  

De fremadrettet konsoliderede finansielle oplysninger for regnskabsåret 2013 er udarbejdet med henblik på dette 
Prospekt. Resultatforventninger for regnskabsåret 2013 er baseret på en række faktorer, herunder visse skøn og 
forudsætninger. De væsentlige forudsætninger, der er lagt til grund for de fremadrettede finansielle oplysninger for 
regnskabsåret 2013 er beskrevet under afsnit 13.3.2 ”Metodik og forudsætninger”. 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra resultatforventninger for regnskabsåret 2013, idet forventede 
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. De fremadrettede finansielle 
oplysninger for regnskabsåret 2013 i dette afsnit bør læses i sammenhæng med afsnittet ”Risikofaktorer”. 

Mariager, den 30. august 2013. 

Østjydsk Bank A/S. 

Bestyrelsen 

 

Knud Timm-Andersen, Direktør Jens Rasmussen, Direktør 
Bestyrelsesformand Næstformand 
  
 
 
 
Bernt Steenstrup Clausen, Koncernjurist Jan Nordstrøm, Finansdirektør 
  
 
 
 
Anni F. Mols, Afdelingsdirektør Henning Rose, Erhvervsrådgiver 
Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant 
  
 
  
 

Direktionen 

 
 
Max Hovedskov  
Bankdirektør 
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13.2 ERKLÆRING OM LEDELSENS RESULTATFORVENTNINGER FOR 2013 FOR ØSTJYDSK BANK AFGIVET 
AF UAFHÆNGIG REVISOR 

 
Til læseren af dette prospekt 

Vi har undersøgt resultatforventningerne for Østjydsk Bank A/S for perioden 1. januar - 31. december 2013, som er 
medtaget i afsnit 13” Resultatforventninger - Resultatforventninger for 2013” i dette prospekt. 

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Aktionærer og potentielle investorer med henblik på tegning af aktier i 
Banken. 

Ledelsens ansvar 
Bankens ledelse har ansvaret for at udarbejde resultatforventningerne på grundlag af de væsentlige forudsætninger, 
som er oplyst i afsnit 13.3.2 ”Metodik og forudsætninger”, og i overensstemmelse med den for Banken gældende 
regnskabspraksis, som fremgår af note 1 til årsregnskabet for 2012, der er indarbejdet i dette Prospekt ved henvisning, 
jf. afsnit 20.1.  

Ledelsen har endvidere ansvaret for de forudsætninger, som resultatforventningerne er baseret på.  

Det udførte arbejde 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om resultatforventningerne på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført 
vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE 
3000 DK) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
resultatforventningerne i al væsentlighed er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og i 
overensstemmelse med, den for Banken gældende, regnskabspraksis. Som led i vores arbejde har vi efterprøvet, om 
resultatforventningen er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for Banken gældende 
regnskabspraksis, herunder kontrolleret den indre talmæssige sammenhæng i resultatforventningerne. 

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at resultatforventningerne for perioden 1. januar - 31. december 2013 i al væsentlighed er 
udarbejdet på grundlag af de i prospektets afsnit 13.3.2 ”Metodik og forudsætninger” oplyste forudsætninger og i 
overensstemmelse med den for Banken gældende regnskabspraksis.  

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i resultatforventningerne angivne, idet forudsatte begivenheder ofte 
ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Vores arbejde har ikke omfattet en vurdering af, om 
de anvendte forudsætninger er velbegrundede, eller om resultatforventningerne kan realiseres, og vi udtrykker derfor 
ingen konklusion herom.  

Silkeborg, den 30. august 2013. 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

Gert Stampe Hans Trærup 

statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor  
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13.3 RESULTATFORVENTNINGERNE FOR 2013 

13.3.1 Indledning til resultatforventninger 
Bankens forventninger til fremtiden er udarbejdet på grundlag af Østjydsk Banks regnskabspraksis, Lov om Finansiel 
Virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber jf. note 1 i 
årsrapporten for 2012. Bankens forventninger er i sagens natur baseret på en række forudsætninger og skøn, som 
selvom de er præsenteret med specifikke tal, og Ledelsen anser dem for rimelige, er forbundet med væsentlig 
forretningsmæssig, driftsmæssig og økonomisk usikkerhed, hvoraf en væsentlig del er uden for Bankens kontrol.  

Forventningerne er desuden udarbejdet på baggrund af forudsætninger vedrørende fremtidige forretningsmæssige 
beslutninger, som muligvis ikke bliver truffet som forudsat. De væsentligste af forudsætningerne for forventninger til 
2013 er beskrevet i følgende afsnit 13.3.2 ”Metodik og forudsætninger” og forventningerne for 2013 i dette afsnit bør 
læses i sammenhæng med afsnittet ”Risikofaktorer”. 

13.3.2 Metodik og forudsætninger 
Forventningerne til 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med Bankens budgetprocedurer og forudsætter, at Bankens 
strategi gennemføres. Hvorvidt denne strategi lykkes er med forbehold for usikkerheder og uforudsete hændelser, der 
ligger uden for Bankens kontrol, og der kan ikke gives sikkerhed for, at strategien vil blive realiseret i 2013, eller i det 
hele taget. Der kan således ikke gives sikkerhed for, at disse resultater vil blive opnået og eventuelle afvigelser fra 
budgettet kan være væsentlige. 

Forudsætninger uden for Bankens indflydelse 
Visse af de forudsætninger, usikkerheder og mulige hændelser, der vedrører resultatforventningerne, ligger uden for 
Bankens indflydelse, herunder de, der vedrører ændringer i makroøkonomiske, politiske, samfundsøkonomiske, 
lovgivningsmæssige, skattemæssige eller markedsmæssige forhold, valutakursudsving samt handlinger fra kunders, 
konkurrenters eller investorers side.  

Forudsætninger hvor Banken i større eller mindre grad har indflydelse 
Banken har i større eller mindre grad indflydelse på visse andre forudsætninger, usikkerheder og mulige hændelser, 
herunder hændelser, der vedrører gennemførelse af Bankens strategi samt niveauet for Bankens administrative 
omkostninger. Det er Ledelsens vurdering, at Banken alene har indflydelse på følgende af nedenstående 
forudsætninger: ”Renteindtægter og udgifter” – bortset fra markedets generelle renteniveau samt afkastet på 
obligationsbeholdningen, ”Nettogebyrindtægter”, ”Personale og administrationsudgifter samt andre driftsudgifter” – 
bortset fra udgifter til bankpakker samt indskydergarantiordningen, ”Balance” – bortset fra afkast på investeringer i 
obligationer og ”Investeringer”. 

Banken har ved udarbejdelsen af forventningerne forudsat, at Udbuddet gennemføres med et bruttoprovenu på 
minimum 90 mio. kr. 

Banken har ved udarbejdelsen af forventningerne derudover foretaget en række antagelser, hvoraf de væsentligste 
fremgår nedenfor.  

13.3.3 Konjunkturer og markedsrenter 
Ledelsen vurderer, at der fortsat er betydelig usikkerhed omkring konjunkturudviklingen i samfundet. Ved 
udarbejdelsen af forventningerne til 2013 er det forudsat at konkjunkturerne vil være uændrede i resten af 2013 

Det er antaget at det markedsmæssige renteniveau vil være svagt stigende i resten af 2013.  

13.3.4 Renteindtægter og udgifter 
Der forventes et svagt stigende renteniveau på Bankens udlån i 2. halvår 2013 i forhold til udgangen af 1. halvår 2013, 
svarende til en stigning i forhold til hele 2012. Modsvarende påvirkes renteindtægterne i 2. halvår af 2013 af frasalget af 
tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S, samt af, at der i 2013 er flere udlån med standset rentebetaling:  
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 Udlån forventes i 2. halvår af 2013 at være på niveau med ultimo 1. halvår 2013. I første halvår blev udlån 
påvirket af frasalget af tre filialer ultimo juni 2013, hvorved udlån blev reduceret med i alt 706 mio. kr. 
Herudover har Banken reduceret Bankens øvrige låneportefølje i første halvdel af 2013 med 120 mio. kr. 

 
 Med baggrund i reduktionen i Bankens udlån per 30. juni 2013, samt det forhold at der i 2013 er flere udlån med 

standset rentebetaling, forventes renteindtægterne for hele 2013 at være mindre end de realiserede 
renteindtægter i 2012. 

 
Det gennemsnitlige renteniveau for indlån, set i forhold til udgangen af 1. halvår 2013, forventes reduceret. Derudover 
påvirkes nettorenteindtægterne i 2. halvår af 2013 af frasalget af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S: 

 Indlån forventes i 2. halvår af 2013 at være på niveau med ultimo 1. halvår 2013. I første halvår blev indlån 
påvirket af frasalget af tre filialer, hvorved indlån ultimo juni 2013 blev reduceret med i alt 965 mio. kr. 
 

 Med baggrund i en forventning om et lavere renteniveau samt i reduktionen i Bankens indlån ultimo 1. halvår 
2013 forventes renteudgifterne for hele 2013 at være mindre end de realiserede renteudgifter i 2012.  

Samlet set forventes Bankens rentemarginal at være svagt stigende i 2. halvår 2013, dels som følge af en gennemført 
reduktion af udlån med lav indtjening til Banken og dels som følge af en gennemført reduktion af bestanden af særlige 
højrente indlån. 

13.3.5 Nettogebyrindtægter 
Nettogebyrindtægter forventes samlet set at blive reduceret i 2. halvår 2013, primært som følge af frasalg af de tre 
filialer til Arbejdernes Landsbank. Bortset fra effekten heraf, forventes nettogebyrindtægterne at være på niveau med 
2012. 

13.3.6 Personale- og administrationsudgifter samt andre driftsudgifter 
Personale og administrationsudgifter for 1. halvår 2013 er påvirket af, at Banken i første halvdel af 2013 foretog et antal 
afskedigelser som følge af sammenlægning af Bankens to afdelinger i Randers og sammenlægningen af Virring 
afdelingen med Skanderborg afdelingen. Dette medførte en stigning i omkostningerne i 1. kvartal som følge af 
hensættelse til løn i opsigelsesperioden. Derudover har omkostningerne i 1. halvår 2013 været påvirket af øgede 
omkostninger til rådgivere og hensættelse af løn i opsigelsesperioden til fratrådt direktør. Personale og 
administrationsomkostninger er for 1. halvår påvirket af lønninger til medarbejdere og øvrige omkostninger relateret til 
de tre solgte afdelinger til Arbejdernes Landsbank A/S – udgifter, der ikke vil være tilstede i 2. halvår. Disse forhold vil 
fremadrettet medføre reducerede omkostninger til personale og administration. 

Omkostningsbesparelserne som følge af filialsammenlægningerne m.v. forventes først at få fuld effekt i 2014. 
Omkostningsbesparelserne som følge af salget af tre filialer, vil have fuld effekt i 2. halvår 2013.  

Dette medfører, at de samlede personale, -og administrationsudgifter i 2013 forventes at blive i niveauet 150 mio. kr., 
svarende til en reduktion i omkostningsniveauet på cirka 33 % i 2. halvår af 2013 i forhold til 1. halvår af 2013.  

Bidrag til sektorløsninger i pengeinstitutsektoren indregnes under andre driftsudgifter, der som følge af et fuldt års 
bidrag i 2013 til Indskydergarantifonden vil give en forventning om en forøget udgift i forhold til 2012. 

13.3.7 Kursreguleringer 
Kursreguleringer forventes at være faldende i forhold til 2012, hvor de udgjorde +22 mio. kr. Bankens fremadrettede 
kursreguleringer vil være påvirket af, at Bankens ejerandel af DLR-aktier er reduceret betydeligt som følge af 
realiseringen af Kapitalplanen. Bankens udmeldinger omkring resultatforventninger er angivet som resultat før 
kursreguleringer og nedskrivninger. 

13.3.8 Nedskrivninger 
Nedskrivninger på udlån er meget konjunkturfølsomme, og behæftet med usikkerhed. Bankens udmeldinger omkring 
resultatforventninger er angivet som resultat før kursreguleringer og nedskrivninger.  
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13.3.9 Balance 
I 2. halvår 2013 forventes balancen, udover påvirkningen i ud- og indlån, som følge af frasalg af tre filialer med indlån for 
965 mio. kr. og udlån for 706 mio. kr., reduktion af udlån med 120 mio. kr., salg af DLR aktier for 100 mio. kr. som 
beskrevet ovenfor, at blive påvirket af konsekvenserne ved gennemførelse af Bankens Kapitalplan, som meddelt i 
fondsbørsmeddelelse af 31. maj 2013, herunder udstedelse af hybrid kernekapital for 50 mio. kr. og førtidsindfrielse af 
ansvarlig lånekapital på 75 mio. kr., samt en kapitaltilførsel med et bruttoprovenu mellem 90 og 176,6 mio. kr. Der er 
budgetmæssigt, af forsigtighedsmæssige årsager, alene indregnet provenu fra kapitaludvidelsen med et bruttoprovenu 
på 90 mio. kr.  

13.3.10 Investeringer 
Banken forventer ikke at foretage væsentlige investeringer i 2. halvår 2013. 

13.3.11 Resultatforventninger for 2013 
Østjydsk Bank udmelder alene resultatforventninger til indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger. 
 
Banken forventer for 2013, som meddelt i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten for 2013, at opnå et 
samlet resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 90-100 mio. kr. I forhold til Bankens tidligere 
forventninger for 2013, udmeldt i forbindelse med offentliggørelsen af Bankens periodemeddelelse for 1. kvartal 2013, 
er der tale om en reduktion af det udmeldte spænd med 10 – 15 mio. kr.  
 
Der er for 1. halvår 2013 realiseret en indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger på 40,7 mio. kr. I denne 
indtjening er indeholdt nettoindtjening fra de, ultimo juni 2013, tre frasolgte filialer samt udgifter af engangskarakter, og 
udgifter i øvrigt, der ikke forventes at belaste Bankens drift fremadrettet. Indtjeningen ville, korrigeret herfor have været 
cirka 5 mio. kr. højere.    
 
Bankens finansielle og driftsmæssige resultater er påvirket af forskellige faktorer. Der henvises til afsnittet 
”Risikofaktorer” for en gennemgang af visse af de faktorer, der kan få negativ indflydelse på Bankens driftsmæssige og 
finansielle resultater, og som således bør læses i sammenhæng med resultatforventningerne for Bankens indtjening før 
kursreguleringer og nedskrivninger. 
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14 BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT NØGLEMEDARBEJDERE  

14.1 BESTYRELSEN 
Generalforsamlingen vælger medlemmerne til Bankens repræsentantskab, hvorefter repræsentantskabet vælger 
Bankens bestyrelse. 

Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, og vælges så vidt muligt 
blandt medlemmerne af repræsentantskabet. 

Østjydsk Banks bestyrelse skal, ifølge Bankens nuværende vedtægter, bestå af fire medlemmer. Herudover har 
medarbejderne ret til at vælge medarbejderrepræsentanter i henhold til Selskabslovens regler herom. I øjeblikket 
består Bestyrelsen af seks medlemmer, hvoraf fire medlemmer er valgt af repræsentantskabet og to medlemmer er 
valgt af medarbejderne. 

Ifølge vedtægterne konstituerer Bestyrelsen sig selv med formand og næstformand. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for en fireårig periode, således at der efter tur afgår ét medlem per år. Genvalg kan 
finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter det fyldte 70. år.  

Hvervet som bestyrelsesmedlem kan ikke forenes med stillingen som direktør i Banken eller dennes datterselskaber, 
med deltagelse i Ledelsen eller repræsentantskaber i andre finansielle virksomheder, der efter Bestyrelsens vurdering 
direkte eller indirekte driver en, med Banken, konkurrerende virksomhed.  

Følgende afsnit beskriver Ledelsen i Østjydsk Bank, henholdsvis Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere. 

Bestyrelsen i Østjydsk Bank er sammensat således:  

Sammensætning af bestyrelsen i Østjydsk Bank
Navn Medlem af bestyrelsen for 

Østjydsk Bank siden 
Position Valgperiode udløber

Knud Timm-Andersen 2009 Formand 2014 
Jens Rasmussen 2013 Næstformand 2015 
Jan Nordstrøm 2012 Medlem 2017 
Bernt Steenstrup Clausen 2013 Medlem 2016 
Henning Rose 2008 Medarbejdervalgt medlem 2016 
Anni Frederiksen Mols 2012 Medarbejdervalgt medlem 2016 

 

Knud Timm-Andersen (født 1945), formand 
Vestparken 61, 9550 Mariager 

Knud Timm-Andersen har mere end 35 års erfaring som økonomidirektør og administrerende direktør i 
industrivirksomheder, herunder BKI Kaffe A/S og Akzo Nobel Salt A/S. Knud Timm-Andersen blev valgt ind i Bankens 
bestyrelse i 2009 og er formand og medlem af Bankens Aflønningsudvalg. Knud Timm-Andersen er uddannet revisor og 
har en HD i Regnskabsvæsen. 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år:  

Direktionsposter Titel Indtrådt Udtrådt
Thy Højspændingsværk A.M.B.A.  
Thy Højspændingsværk Net A/S  

Direktør
Direktør 

2007 
2007 

2010
2010 

    

Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Østjydsk Ejendomsadministration A/S 
Midtvest Bredbånd A/S 
ScanEnergi A/S 
ScanEnergi Elsalg A/S 
Fiber Backbone A/S 
BKI Foods A/S 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 

2009 
2007 
2007 
2007 
2009 
1981 

 
2009 
2010 
2010 
2010 
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Anpartsselskabet af 1/1 1989 
Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS 
Anpartsselskabet af 30.09.2008  
Danmarks Saltcenter – Ejendomsfond 
Danmarks Saltcenter – Driftsfond 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 

2009 
2009 
2009 
2007 
2007 

 
 
 
2010 
2010 

 

Jens Rasmussen (født 1975), næstformand 
Højdevej 2, 9500 Hobro 

Jens Rasmussen har tidligere arbejdet som selvstændig konsulent og er i dag ejer og administrerende direktør af 
EnergyTech Industries A/S og Eurowind Energy A/S. Jens Rasmussen er p.t. næstformand i Bankens bestyrelse og 
medlem af Bankens aflønningsudvalg og revisionsudvalg. Jens Rasmussen er uddannet elektriker og har efterfølgende 
suppleret med en række lederkurser og seminarer. 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år: 

Direktionsposter Titel Indtrådt Udtrådt
Eurowind Romania ApS 
Kongsdalparken A/S 
Konfusionsselskabet ApS 
K/S Asendorfer Kippe 
Eurowind Trade A/S 
K/S Mariagervej 58 
Energytech Industries A/S 
Eurowind Komplementar ApS 
Eurowind Komplementar DK ApS 
Eurowind Energy A/S 
Energytech Power ApS 
Jens Rasmussen Hobro Holding ApS 
Lønborggård ApS 
Vindpark Rogozno A/S 
Eurowind Project A/S 
K/S Ganzer 
K/S Eisenach I 
Eurowind Energy Solutions A/S 
Ejendomsselskabet Amerika ApS 
Vindpark DK ApS 
Ganzer Komplementar ApS (udtrådt efter opløsning v. erklæring if. SEL §216) 
EMR Vindpark Døstrup A/S 
Magurele Solar Plant ApS 
Vindpark Keblowo ApS 
Eurowind Deutschland GmbH 
Eurowind Energy GmbH 

Direktør
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
Direktør 
 

2012 
2012 
2013 
2006 
2011 
2008 
2001 
2006 
2010 
2009 
2004 
2004 
2009 
2011 
2009 
2006 
2008 
2008 
2012 
2013 
2006 
2011 
2012 
2011 
2013 
2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 
 
2008 
 
 
2013 
2012 
 
 

 
Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Kongsdalparken A/S 
Anpartsselskabet af 30.09.2008 
Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS 
EMR Vindpark Hejring A/S 
Karsko Group A/S 
K/S Niederdorfelden (udtrådt efter selskab opløst ved konfusion) 
Østjydsk Ejendomsadministration A/S 
K/S Ganzer 
K/S Vindpark Hejring Infrastruktur 
K/S Burbach I 
K/S Burbach II 
K/S Vindpark Aalestrup Ewe 
Ove Rasmussen Ejendomme A/S 
Bach Group Holding A/S  
Energytech Industries A/S 
K/S Lehrte III 
K/S Golzow 
K/S Westerberg II 
K/S Eurowind DK XVII (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 

2012 
2013 
2013 
2013 
2007 
2007 
2013 
2008 
2011 
2007 
2007 
2010 
2000 
2007 
2001 
2006 
2007 
2007 
2009 

 
 
 
2013 
 
2013 
 
 
2013 
2009 
2009 
2011 
 
2009 
 
2009 
2009 
2009 
2009 
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K/S Kauxdorf (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring)
K/S Leyerhof (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
K/S Reichenhain(udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
K/S Eurowind DK XVIII (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
K/S Achim 
K/S Vindpark Hald Laug (udtrådt efter selskab opløst ved konfusion) 
Frandsbjerg Energy A/S 
Eurowind Energy A/S 
K/S Kruge Gersdorf 
K/S Schulenburg 
Eurowind Trade A/S  
K/S Eisenach II 
K/S Asendorfer Kippe 
K/S Arneburg (udtrådt efter selskab opløst ved konfusion) 
Lønborggård ApS 
K/S Vindpark Hejring Laug (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
Vindpark Rogozno A/S 
K/S Vindpark Øster Børsting Ewe 
K/S Günthersleben (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
K/S Urspringen (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
K/S Würzburg 
K/S Pattensen West 
K/S Eurowind DK XVI (udtrådt efter selskab opløst ved betalingserklæring) 
K/S Vindpark Hald Infrastruktur (udtrådt efter selskab opløst ved konfusion) 
K/S Deister I 
Anpartsselskabet af 1/1 1989 
K/S Vindpark Hald Ewe 
Eurowind Project A/S 
K/S UW Gestorf 
Eurowind Energy Solutions A/S 
Røkkendal Vind K/S 
K/S Eisenach I 
K/S Vindpark Døstrup Ewe (udtrådt efter selskab opløst ved konfusion) 
Hotel Amerika A/S 
K/S Schwanebeck 
K/S Vindpark Aalestrup Laug 
K/S Vindpark Øster Børsting Laug 
Frandsbjerg Invest A/S 
K/S Vindpark Hejring Ewe (udtrådt efter selskab opløst ved konfusion) 
K/S Westerberg II 
EMR Vindpark Døstrup A/S 
K/S Vindpark Aalestrup Infrastruktur 
K/S Vindpark Døstrup Infrastruktur  
K/S Wellen 
K/S Hakenstedt IV 
Eurowind Polska III sp. z o.o. 
Eurowind Polska IV sp. z o.o. 
Eurowind Polska V sp. z o.o. 
Eurowind Polska VI sp. z o.o. 
Eurowind Polska VII sp. z o.o. 
Eurowind Polska VIII sp. z o.o. 
Eurowind Polska IX sp.z o.o. 
Eurowind Polska X sp. z o.o. 
Stargardwind Lubiatowo sp. z o.o. 
Stargardwind sp. z o.o. 
Alpha Wind Polska sp. z o.o. 
Alpha Wind Polska Projekt 4 sp. z o.o. 
Alpha Wind Polska Projekt 6 sp. z o.o. 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesformand 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2010 
2007 
2009 
2007 
2007 
2008 
2007 
2006 
2007 
2009 
2011 
2011 
2012 
2007 
2007 
2007 
2007 
2009 
2010 
2008 
2013 
2010 
2009 
2007 
2008 
2007 
2008 
2011 
2012 
2012 
2010 
2012 
2006 
2011 
2012 
2011 
2010 
2011 
2006 
2012 
2010 
2010 
2010 
2010 
2011 
2011 
2011 
2011 
2011 
2008 
2011 
2012 
2012 
 

2009
2009 
2009 
2010 
2010 
2013 
 
 
2008 
 
 
 
 
2013 
 
2011 
 
 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2013 
 
 
 
 
2009 
 
2009 
 
2013 
 
 
2011 
 
 
2013 
 
2012 
2011 
2012 
2012 
2012 

 

Jan Nordstrøm (født 1960), medlem 
Mågevej 22, 9500 Hobro 

Jan Nordstrøm kom i 1990 fra en stilling som vice president i Citibank til Danish Crown, hvor han er finansdirektør. Jan 
Nordstrøm blev valgt ind i Østjydsk Banks bestyrelse i 2012 og er p.t formand for Bankens revisionsudvalg. Hans 
ansvarsområde dækker i dag blandt andet: Markedsrisici, Funding, Dokumentation, Investor & Bank Relation, finansielle 
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regnskabsnoter (IFRS), Kapitalstruktur, Asset Liability Management, Porteføljestyring af registrerede aktiver i.h.t. lov 
om forsikringsvirksomhed, Ejendomme, Leasing m.v. Jan Nordstrøm er bankuddannet og har tidligere været ansat i en 
række pengeinstitutter. 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år. 

Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Danish Crown Insurance A/S 
Danish Crown UK Limited 
Holdingselskabet af 8. maj 2013 A/S 
Unimec A/S 
SPF-Danmark Komplementarselskab A/S 
SPF-Danmark P/S 
A/S Hatting-KS 
Stænor Invest ApS(udtrådt efter opløsning v. erklæring if. SEL §216) 
Aarhus Lufthavn A/S 
Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS 
Anpartsselskabet af 1/1 1989 
Anpartsselskabet af 30.09.2008 
Østjydsk Ejendomsadministration A/S 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 

2007 
1998 
2011 
2007 
2008 
2008 
2009 
1990 
2011 
2012 
2012 
2012 
2012 

2009
 
2012 
 
 
 
 
2012 

 

Bernt Steenstrup Clausen (født 1975), medlem 
Træbuen 7, 8670 Låsby 

Bernt Steenstrup Clausen har arbejdet som koncernjurist i Vestas Wind Systems A/S siden december 2009. Han har 
siddet i bestyrelsen for Ole Larsen Transport A/S i Brabrand, og underviser i transportjura på Århus Købmandsskole og 
Rybners i Esbjerg. Bernt Steenstrup Clausen blev valgt ind i bestyrelsen for Østjydsk Bank i 2013 og er p.t. medlem af 
Bankens revisionsudvalg. Bernt Steenstrup Clausen er uddannet Cand. Jur. fra Århus Universitet i 2005, og har desuden 
gennemført Master Class i juridisk analyse på Handelshøjskolen i Århus i 2004-05. Han har endvidere eksamen fra South 
Texas College of Law i fagene Corporations, Admiralty, Business Planning og Mediation. Han er uddannet advokat fra 
Kromann Reumert i 2008, 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år: 

Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Ole Larsen Transport A/S 
Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS 
Anpartsselskabet af 30.09.2008 
Østjydsk Ejendomsadministration A/S 
Anpartsselskabet af 1/1 1989 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 

2010 
2013 
2013 
2013 
2013 

2013
 
 
 
 

 

Henning Rose (født 1954), medarbejdervalgt 
Tjørnholt 22, 9560 Hadsund 

Henning Rose har været ansat i Østjydsk Bank siden 2001, og har tidligere været ansat i Bikuben i 14 år til udgangen af 
1994. I perioden 1995 til 2001 har han været ansat i 2 mindre private selskaber med ansvar for økonomien. Til dagligt er 
Henning Rose erhvervskunderådgiver i Bankens hovedkontor, og blev i 2008 valgt ind i Bestyrelsen. Henning Rose er 
bankuddannet, og har suppleret med merkonomuddannelserne i IT, finansiering og regnskabsvæsen og den 2 årige 
bankskole. 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år: 

Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Rosita Invest A/S Bestyrelsesmedlem 2006 2011 
SRI Invest III ApS Bestyrelsesmedlem 2006 2011 
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Anni Frederiksen Mols (født 1953), medarbejdervalgt 
Hirsevej 18, 8920 Randers NV 

Anni Frederiksen Mols har været ansat i Østjydsk Bank siden 1998 og har tidligere været ansat hos Djurslands Bank. 
Anni Frederiksen Mols har siden 2011 været afdelingsdirektør i Bankens afdeling i Spentrup. Fra 2007 – 2011 var hun 
afdelingsdirektør i Bankens afdeling i Randers Storcenter. Anni Frederiksen Mols er bankuddannet, har gennemført 
Finansiel Videreuddannelse, merkonomkurser i Erhvervsjura 1 og 2, Regnskabslære, Nationaløkonomi samt 
uddannelsen som ejendomsmægler og valuar. Anni Frederiksen Mols blev valgt ind i Bankens bestyrelse i 2012 og er p.t. 
medlem af Bankens revisionsudvalg. 

Anni Frederiksen Mols har ikke haft øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år. 

14.2 DIREKTIONEN 
Østjydsk Banks bestyrelse ansætter en Direktion, der ifølge vedtægterne skal bestå af en eller flere medlemmer, til at 
varetage den daglige ledelse af Østjydsk Bank. I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som 
administrerende direktør. Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det kvartal, hvori de 
fylder 67 år. Bestyrelsen fastsætter regler for direktørernes kompetence. Direktionen deltager uden stemmeret i 
Bestyrelsens møder.  

Direktionen i Østjydsk Bank består af administrerende direktør Max Hovedskov. Direktionens forretningsadresse er 
Østjydsk Bank A/S, Østergade 6 – 8, DK-9550 Mariager. 

Max Hovedskov (født 1963), Bankdirektør 
Natskyggevej 14, 8920 Randers NV 

Max Hovedskov tiltrådte stillingen som vicedirektør i Østjydsk Bank i 2010, og blev udnævnt til bankdirektør i 2013. Max 
Hovedskov har siden 1984 været ansat i den finansielle sektor, blandt andet i Sydbank, Djurslands Bank og Jyske Bank. 
Max Hovedskov har en HD i Organisation. 

Max Hovedskov har ikke haft øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år. 

14.3 NØGLEMEDARBEJDERE 
Østjydsk Bank har vurderet følgende personer til at være Nøglemedarbejdere: 

Flemming Johnsen (født 1957), Underdirektør CFO 
Flemming Johnsen er underdirektør med det overordnede ansvar for Bankens økonomi, regnskab og IT område, og er 
fra 2013 tillige Bankens risikoansvarlige. Flemming Johnsen, der har været ansat i Banken siden 1985, er oprindeligt 
uddannet ved Toldvæsenet og har siden suppleret med merkonomuddannelserne i regnskabsvæsen og IT, den 2-årige 
bankskole, samt en HD i Regnskabsvæsen. 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år: 

Direktionsposter Titel Indtrådt Udtrådt
Anpartsselskabet af 1/1 1989  Direktør 2005  
Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS Direktør 2005  
Anpartsselskabet af 30.09.2008 Direktør 2008  
Østjydsk Ejendomsadministration A/S Direktør 2005 2012
 
Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Danmarks Saltcenter - Driftsfond  Bestyrelsesmedlem 1995 2010
Anpartsselskabet af 30.09.2008 Bestyrelsesmedlem 2008 2008
Kongsdalparken A/S  Bestyrelsesformand 2012  
Danmarks Saltcenter – Ejendomsfond Bestyrelsesmedlem 1995 2010

 
Forretningsadressen er Østergade 6-8, 9550 Mariager. 
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Carsten Stenulm (født 1960), Finansdirektør 
Carsten Stenulm blev ansat i Østjydsk Bank den 1. august 2012 som finansdirektør, og har det overordnede ansvar for 
Bankens fonds-, udlands- og likviditetsområde, Bankens HR- og marketingområde samt det driftsmæssige ansvar for 
Bankens filialnet. Carsten Stenulm har senest været ansat i Aarhus Lokalbank og efterfølgende Vestjysk Bank. Carsten 
Stenulm er bankuddannet og merkonom i finansiering. 

Øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år: 

Direktionsposter Titel Indtrådt Udtrådt
Aarhus Lokalbank Aktieselskab Direktør 2010 2011
Stenulm & Tendrup Holding ApS (udtrådt ved opløsning) Direktør 2006 2010
 
Bestyrelsesposter Titel Indtrådt Udtrådt
Center Finansiering A/S  Bestyrelsesmedlem 2011 2013
Handelsselskabet af 1/1 1973 Hadsten A/S Bestyrelsesmedlem 2006 2012
ValueInvest Asset Management S.A. Luxembourg  Bestyrelsesmedlem 2005 2011

 
Forretningsadressen er Østergade 6 – 8, 9550 Mariager. 

Morten Vagnø (født 1976), Underdirektør  
Morten Vagnø blev ansat i Østjydsk Bank den 19. august 2013 som Underdirektør med ansvar for Bankens kreditområde. 
Morten Vagnø har tidligere været ansat i Den Nordiske Investeringsbank, Jyske Bank, og senest i Nykredit Bank, med 
kundeansvar for danske pengeinstitutter. Morten Vagnø har en HD i Finansiering og en MBA fra Henley Business School.  

Morten Vagnø har ikke haft øvrige ledelsesposter inden for de seneste 5 år.  

Forretningsadressen er Østergade 6 – 8, 9550 Mariager. 

14.4 TIDLIGERE LEVNED 
Ingen medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen og ingen Nøglemedarbejdere har eller er inden for de seneste 5 år 1) 
blevet dømt i forbindelse med svigagtige lovovertrædelser, 2) været genstand for offentlige anklager og/eller offentlige 
sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede faglige organer) eller 3) blevet frakendt retten af 
en domstol til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorganer eller til at varetage en 
udsteders ledelse. 

Ingen medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen, og ingen Nøglemedarbejdere har inden for de seneste 5 år deltaget i 
ledelse af selskaber, som har indledt konkursbehandling, bobehandling eller er trådt i likvidation, bortset fra som 
beskrevet i det følgende, hvor det er angivet hvilke bestyrelsesposter de pågældende har bestridt på tidspunktet for 
selskabets konkursbehandling, bobehandling eller likvidation: 

Knud Timm-Andersen har deltaget i bestyrelsen for Midtvest Bredbånd A/S, der den 15. juli 2009 blev erklæret konkurs. 

Carsten Stenulm har deltaget i bestyrelsen for Handelsselskabet af 1/1 1973 Hadsten A/S, der den 27. september 2012 
blev opløst efter frivillig likvidation, og som direktør i Stenulm og Tendrup Holding ApS, der blev opløst efter frivillig 
likvidation den 5. juli 2010. 

Jens Rasmussen har deltaget i bestyrelsen, enten som formand eller medlem af bestyrelsen, i følgende selskaber, som 
er blevet opløst ved betalingserklæring: K/S Eurowind DK XVII, K/S Kauxdorf, K/S Leyerhof, K/S Reichenhain, K/S 
Eurowind DK XVIII, K/S Vindpark Hejring Laug, K/S Günthersleben, K/S Urspringen og K/S Eurowind DK XVI. 

14.5 INTERESSEKONFLIKTER 
Der findes ingen aktuelle eller potentielle interessekonflikter mellem de pligter, der påhviler medlemmerne af 
Bestyrelse og Direktion eller Nøglemedarbejdere over for Østjydsk Bank, herunder regnet private interesser og/eller 
øvrige forpligtelser. 

Der foreligger ingen aftale med større Aktionærer, kunder, leverandører eller øvrige, hvorefter medlemmerne af 
Bestyrelsen, Direktionen eller Nøglemedarbejdere er blevet medlem af Bestyrelsen eller Direktionen.  
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Der eksisterer intet slægtskab mellem nogen af medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen eller Nøglemedarbejdere. 

Østjydsk Bank har ydet lån til og modtaget sikkerhedsstillelser fra medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen. Banken 
har endvidere engagementer med virksomheder, hvor Bestyrelsesmedlemmer og Nøglemedarbejdere i Østjydsk Bank 
tillige sidder i bestyrelsen eller deltager i ledelsen. 

Bestyrelsens forretningsorden fastsætter, at et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke må deltage i behandlingen af 
spørgsmål om aftaler mellem Banken og den pågældende selv, eller om søgsmål mod den pågældende, eller aftaler 
mellem Banken og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet, direktøren eller 
nøglemedarbejderen har en væsentlig interesse heri, der kan være stridende mod Bankens interesser. 

14.6 BEGRÆNSNINGER I VÆRDIPAPIRHANDEL 
Medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller Nøglemedarbejdere er ikke pålagt begrænsninger i handel med Østjydsk 
Banks aktier, bortset fra hvad der er bestemt ved lov samt i retningslinjerne i Bankens interne regler. 

14.7 INCITAMENTSPROGRAM 
Der eksisterer ingen bonusordninger eller incitamentsprogrammer for Bestyrelsen, Direktionen eller 
Nøglemedarbejderne i Østjydsk Bank. 

14.8 LÅN, GARANTIER OG ANDRE FORPLIGTELSER  
Størrelsen af Østjydsk Banks lån, kautioner og garantier til Ledelsen fordeler sig således opgjort per 30. juni 2013, 
inklusiv uudnyttede kreditrammer: 

Størrelse af lån, pant, kaution eller garantier stillet for medlemmer af Direktion og Bestyrelse 

Direktionen t.kr.  250

Bestyrelsen t.kr.  217.267

 

Størrelse af sikkerhedsstillelser stillet for engagementer ydet til medlemmer af Direktion og Bestyrelse 

Direktionen t.kr.  0

Bestyrelsen t.kr.  172.145

15 AFLØNNING OG GODER 
Vederlag og goder for henholdsvis Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere er som følger: 

15.1 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN 
Det samlede vederlag til Bestyrelsen i Østjydsk Bank, bestående af 6 medlemmer, udgjorde i 2012 0,6 mio. kr. Nedenfor 
viser fordelingen af bestyrelseshonoraret i 2012 samt de fastsatte honorarer for regnskabsåret 2013.  

Bestyrelseshonorar 2012 (t. kr.)  Bestyrelseshonorar 2013 (t. kr.)   

Bestyrelsesformanden 170 Bestyrelsesformanden 255

Næstformanden 85 Næstformanden 128

Menige bestyrelsesmedlemmer 85 Menige bestyrelsesmedlemmer 128

Formand for revisionsudvalg 0 Formand for revisionsudvalg 60

  Menige medlemmer af revisionsudvalget 30

 

Thorvald Christensen besluttede i juni 2013 at fratræde som bestyrelsesformand i Banken, og samtidig forlade Bankens 
bestyrelse. Bestyrelsens hidtidige næstformand Knud Timm-Andersen overtog posten som bestyrelsesformand. 

To af Bestyrelsens medlemmer udtrådte i 2012; Jørgen Thybring og Bjarne Enggaard. Disse fik hver 21.000 kr. for deres 
arbejde i 2012. Jan Nordstrøm og Anni F. Mols indtrådte i stedet, og de har fået hver 64.000 kr. for deres 
bestyrelsesarbejde i 2012.  
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På Bankens seneste ordinære generalforsamling, afholdt i marts 2013, fremgik det af Bestyrelsens beretning, at 
vederlaget til Bestyrelsen i 2013 er forhøjet. Baggrunden for forhøjelsen er dels at kunne tiltrække kvalificerede 
bestyrelsesmedlemmer, og dels at justere honoraret i overensstemmelse med øget tidsforbrug og ansvar. 

Ingen bestyrelsesmedlemmer i Banken er berettiget til nogen form for vederlag ved afslutning af deres hverv som 
bestyrelsesmedlem.  

Der er ikke henlagt eller opsparet beløb til pension i forhold til Bestyrelsen. 

15.2 VEDERLAG TIL DIREKTIONEN 
Direktionen i Østjydsk Bank bestod i 2012 af Jens Vendelbo. 

Vederlag til Direktionen 2012 (t.kr.)
  
Vederlag 1.750

Pension 750

Fri bil 97

Andre goder 48

I alt 2.648

 
I maj 2013 overtog Max Hovedskov posten som administrerende direktør for Banken, i forbindelse med at Jens Vendelbo 
blev fritstillet i forbindelse med offentliggørelsen af periodemeddelelsen for 1. kvartal 2013. Jens Vendelbo havde et 
opsigelsesvarsel på 36 måneder og Banken havde per 30. juni 2013 hensat den resterende lønforpligtelse. 

Direktionen består per Prospektdatoen af Max Hovedskov. Max Hovedskovs kontraktuelle årlige vederlag per 
Prospektdatoen fremgår af nedenstående. 

Årligt vederlag til Direktionen per Prospektdatoen (t.kr.)
 

Vederlag 1.583

Pension 174

Fri bil 180

Andre goder 30

I alt 1.967

  

I Østjydsk Bank er der ikke indgået aftaler om bonusordninger, incitamentsprogrammer eller lignende 
aflønningsordninger. Banken er fritaget for enhver pensionsforpligtelse med hensyn til Direktionens fratrædelse, det 
være sig på grund af alder, sygdom, invaliditet eller nogen som helst anden årsag. 

Der er, udover det ovenfor nævnte, ikke hensat eller opsparet til pensioner, fratrædelse eller lignende goder eller 
indgået aftaler om vederlag ved ophør af arbejdsforholdet. Ved opsigelse af Max Hovedskovs ansættelsesforhold er 
varslet fra Bankens side 24 måneder og fra Max Hovedskovs side 12 måneder. 

15.3 VEDERLAG TIL NØGLEMEDARBEJDERE 
Som beskrevet under afsnit 14.3 ”Nøglemedarbejdere” har Østjydsk Bank vurderet at have 3 Nøglemedarbejdere: 
Flemming Johnsen, Carsten Stenulm (ansat per 1. august 2012) og Morten Vagnø (ansat per 19. august 2013). Det 
samlede vederlag til Nøglemedarbejderne androg for 2012 i alt 1,8 mio. kr. inklusiv pension og andre goder.  

Der er, udover det ovenfor nævnte, ikke hensat eller opsparet til pensioner, fratrædelse eller lignende goder eller 
indgået aftaler om vederlag ved ophør af arbejdsforholdet. 
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16 BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS 
Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Banken og sikrer en forsvarlig organisation af Bankens 
virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen. Bestyrelsen ansætter Direktionen og påser, at Banken ledes 
forsvarligt under overholdelse af lovgivning, Bankens vedtægter og de af Bestyrelsen udstukne retningslinjer m.v. 

Bestyrelsen har i en forretningsorden truffet nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen 
gennemgås og vurderes årligt af Bestyrelsen og indeholder retningslinjer for Bestyrelsens arbejde, ligesom 
forretningsordenen regulerer samspillet mellem Bestyrelse og Direktion samt præciserer formandens og 
næstformandens opgaver.  

Bestyrelsesformandens opgaver er blandt andet at udføre de opgaver, som naturligt tilkommer formandskabet. Han 
skal være forbindelsesled mellem Bestyrelsen og Direktionen og repræsentere Bestyrelsen udadtil.  

Bestyrelsen ansætter revisionschefen, som varetager Bankens interne revisionsfunktion. Bestyrelsen er ligeledes 
ansvarlig for tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. 

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og regnskabsaflæggelse sker forsvarligt og under iagttagelse af lovgivningens regler 
herom, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Endvidere skal Bestyrelsen påse, at Bankens 
kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Bankens nuværende 
og kommende forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen er forpligtet til at vurdere den økonomiske 
situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.  

Bestyrelsen godkender – efter oplæg fra Direktionen – rammerne for Bankens risikostyringsfunktion og 
compliancefunktion, herunder disse funktioners organisatoriske placering og principper for rapportering. Bestyrelsen 
forelægges endvidere Direktionens forslag til udpegning af complianceansvarlig medarbejder.  

Bestyrelsen skal fastlægge, hvilke hovedtyper af forretningsmæssige aktiviteter, Banken skal udføre, identificere og 
kvantificere Bankens væsentligste risici og fastlægge Bankens risikoprofil, herunder fastsætte, hvilke og hvor store 
risici, Banken må påtage sig samt fastlægge politikker for, hvorledes Banken skal styre hver af Bankens væsentlige 
aktiviteter og de risici, der er knyttet hertil under hensyntagen til samspillet mellem disse.  

Procedurer for Direktionens rapportering til Bestyrelsen og Bestyrelsens og Direktionens kommunikation i øvrigt 
fremgår af Bestyrelsens forretningsorden og Bestyrelsens instruks, jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 70. 

Når Bankens forhold, markedsforhold eller andre relevante forhold tilsiger det – dog mindst én gang om året – skal 
Bestyrelsen foretage en vurdering af Bankens risici. Vurderingen foretages på grundlag af en af Direktionen udarbejdet 
redegørelse vedrørende Bankens risici. På grundlag heraf skal Bestyrelsen vedtage relevante politikker og 
beredskabsplaner m.v., som efter behov og mindst én gang årligt skal vurderes og eventuelt ajourføres. Redegørelsen 
skal endvidere indeholde et grundlag for Bestyrelsens vurdering af, om Banken har passende medarbejderressourcer, 
hvad kompetence og antal angår, passende IT-systemer og –support, herunder i forbindelse med risikostyring og 
procedurer for hurtig og effektiv kommunikation på tværs af Banken.  

Bestyrelsen skal følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til forretningsomfang, væsentlige 
dispositioner og overordnede forsikringsforhold. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, og indkaldelse har fundet sted i 
overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser. Medmindre andet er bestemt i lovgivning, Bankens 
vedtægter eller Bestyrelsens forretningsorden, afgøres de af Bestyrelsen behandlede anliggender ved simpelt 
stemmeflertal. Står stemmerne lige betragtes et forslag som bortfaldet. Bestyrelsen må ikke træffe beslutninger, uden 
så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. 

Et medlem af Bestyrelsen må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem Banken og vedkommende selv, 
eller om aftaler mellem Banken og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig 
interesse, der kan være stridende mod Bankens. 
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Evaluering af Bestyrelsens sammensætning samt Bestyrelsens og Direktionens arbejde og resultater foregår løbende – 
og mindst én gang årligt – som led i Bestyrelsens arbejde. 

Nye medlemmer af Bestyrelsen bliver i forbindelse med deres indtræden introduceret til bestyrelsesarbejdet og tilbydes 
relevant undervisning og/eller kursusdeltagelse med henblik på varetagelse af hvervet.  

Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan, mindst 12 gange årligt. Der holdes normalt et årligt strategiseminar, 
hvor Bankens vision, mål og strategier fastlægges. Der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger 
det. I 2012 har Bestyrelsen afholdt i alt 14 møder, hvoraf et møde havde karakter af et strategiseminar. 

I første halvår af 2013 har Bestyrelsen afholdt 26 bestyrelsesmøder. 

16.1 BESTYRELSESUDVALG 
Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg og et aflønningsudvalg. Nedsættelse af disse udvalg indebærer ikke nogen 
ændring i Bestyrelsens eller Direktionens beføjelser eller ansvar. Udvalgene refererer til Bestyrelsen. Bestyrelsen har 
vedtaget og vurderer løbende kommissorier for udvalgenes arbejde. Medlemmer af revisionsudvalget udpeges alene fra 
Bestyrelsens midte. Medlemmer af aflønningsudvalget udpeges dels fra Bestyrelsen og dels fra Direktionen. 

16.2 REVISIONSUDVALG 
Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1393 af 19. december 2011 om 
revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. På sit første ordinære møde 
efter generalforsamlingen træffer Bestyrelsen beslutning om sammensætning af dette udvalg. P.t. udgøres 
revisionsudvalget af 4 medlemmer fra Bankens Bestyrelse. 

I henhold til den ovenfor nævnte bekendtgørelse skal der i revisionsudvalget være mindst ét uafhængigt 
bestyrelsesmedlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Bestyrelsen har vurderet, at Jan 
Nordstrøm opfylder disse betingelser. Jan Nordstrøm er endvidere valgt til udvalgsformand. 

Revisionsudvalgets opgaver består af: 

 At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 
 At overvåge om Bankens interne kontrolsystem, herunder den interne revision og risikostyringssystemer, 

fungerer effektivt 
 At overvåge den lovpligtige revision af årsrapporter 
 At overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til 

Banken 

16.3 AFLØNNINGSUDVALG 
Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed og anbefalingerne fra Komitéen 
for God Selskabsledelse. Bestyrelsens formand og næstformand udgør sammen med Bankens Direktion udvalgets 
sammensætning. Bestyrelsens formand er samtidig formand for aflønningsudvalget. 

Udvalgets opgaver skal i det mindste bestå af: 

 At indstille lønpolitikken for Bestyrelse og Direktion til Bestyrelsens beslutning forud for generalforsamlingens 
godkendelse samt forestå det forberedende arbejde i forhold til Bestyrelsens beslutninger, som kan have 
indflydelse på Bankens risikostyring 

 At fremkomme med forslag til Bestyrelsen om aflønning til medlemmer af Bestyrelse og Direktion samt sikre, 
at aflønningen er i overensstemmelse med Bankens lønpolitik 

 At overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønning til Bestyrelse og Direktion er korrekte, retvisende og 
fyldestgørende 

16.4 EMBEDSPERIODE FOR NUVÆRENDE BESTYRELSESMEDLEMMER OG DIREKTION 
For information herom se afsnit 14 ”Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganer samt Nøglemedarbejdere”. 
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16.5 FRATRÆDELSESVILKÅR FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN 
For information herom se afsnit 14.1 ”Bestyrelsen” og 15.2 ”Direktionen”. 

16.6 CORPORATE GOVERNANCE 
Østjydsk Bank har som udgangspunkt, at corporate governance er en væsentlig faktor for et godt forhold til selskabets 
interessenter, herunder kunder, Aktionærer, lokalsamfund og medarbejdere. Banken har derfor i vidt omfang fulgt 
anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse og gjort rede for de anbefalinger, der af forskellige grunde ikke er 
blevet fulgt. 

Østjydsk Bank er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og har derfor gjort rede for, hvorvidt de følger anbefalingerne. 

I det følgende gennemgås, på hvilke punkter Østjydsk Bank afviger fra de gældende anbefalinger for corporate 
governance, Anbefalinger for god Selskabsledelse af 6. maj 2013.  

Østjydsk Bank afviger fra de gældende anbefalinger på følgende punkter: 

1.1.3 DET ANBEFALES, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. 

Banken har indtil videre valgt uændret at fortsætte med alene at offentliggøre såvel halvårs- som helårsrapporter. 
Henset til det generelle forhold at Aktionærer i lokale pengeinstitutter, og dermed også Østjydsk Bank, har et langsigtet 
formål med deres investering i Bankens aktier, vurderes der ikke aktuelt behov for offentliggørelse af kvartalsrapporter. 
I løbet af 2013 vil Banken offentliggøre periodemeddelelse efter 1. og 3. kvartal, som det fremgår af Bankens 
finanskalender. 

1.3.1 DET ANBEFALES, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden 
fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør 
fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved 
at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. 

Banken har besluttet at udarbejde en beredskabsprocedure, der i tilfælde af et overtagelsesforsøg har til formål at 
sikre, at Aktionærerne får mulighed for at tage stilling til overtagelsesforsøgets vilkår. Der er tale om en ny anbefaling 
fra maj 2013, hvorfor udarbejdelsen af beredskabsproceduren er iværksat men endnu ikke færdiggjort. Arbejdet med 
dette forventes afsluttet i efteråret 2013. 

3.1.2 DET ANBEFALES, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en 
grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved vurderingen af 
sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for 
mangfoldighed i relation til blandt andet alder, international erfaring og køn. 

Bestyrelsen vælges af Bankens repræsentantskab, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens 
regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Ved repræsentantskabets sammensætning tages så vidt 
muligt hensyn til, at Bankens virkeområde og kundekreds er ligeligt repræsenteret. Repræsentantskabet vælges af 
generalforsamlingen. 

3.1.3 DET ANBEFALES, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på 
dagsordenen, udover det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med 
oplysning om kandidaternes 

 øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i 
udenlandske virksomheder 

 krævende organisationsopgaver, og at det oplyses, 
 om kandidater til bestyrelsen anses for uafhængige. 

Bestyrelsen vælges af Bankens repræsentantskab, jf. kommentarerne til anbefalingernes pkt. 3.1.2, mens Bankens 
repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. Ved valg og genvalg til repræsentantskabet oplyses 
generalforsamlingen om kandidaternes baggrund og kompetencer. Øvrige kandidater til repræsentantskabet kan 
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opstilles af Aktionærerne på generalforsamlingen. Fremadrettet indstiller Bankens nomineringsudvalg til 
repræsentantskabet, hvilke medlemmer, der bør vælges til Bestyrelsen, jf. kommentarerne til anbefalingernes pkt. 
3.4.6. 

3.1.5. DET ANBEFALES, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære 
generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen med mulighed for genvalg. Valgperioden er forskudt, således at 
der hvert år er 1 medlem på valg. Hermed sikres kontinuitet og stabilitet i bestyrelsesarbejdet. 

3.4.6. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der har bestyrelsesformanden som formand og 
som mindst har følgende forberedende opgaver: 

 beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, 
der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der 
findes i de to ledelsesorganer, 

 årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale 
bestyrelsen eventuelle ændringer, 

 årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen 
herom, 

 overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til 
kandidater til bestyrelsen og direktionen, og 

 foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til 
konkrete ændringer. 

Bankens repræsentantskab, der vælger Bestyrelsens medlemmer, jf. kommentarerne til anbefalingernes pkt. 3.1.2, har 
i foråret 2013 nedsat et udvalg med deltagelse af Bestyrelsens formand, et medlem fra Direktionen samt 3-4 
repræsentantskabsmedlemmer. Udvalget skal fremover håndtere flere af de under pkt. 3.4.6 beskrevne opgaver, 
herunder blandt andet beskrive, hvorledes det sikres, at Bestyrelsen og repræsentantskabet besidder de nødvendige 
kompetencer, indstille til repræsentantskabet hvilke medlemmer, der skal indstilles valgt til Bestyrelsen, agere 
samlingspunkt for repræsentantskabets informationsbehov samt sikre relevant uddannelse af repræsentantskabet. 
Banken følger således anbefalingen delvist i henseende til udvalgets opgaver. De øvrige opgaver varetages af den 
samlede Bestyrelse. 

3.5.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud 
fastsatte klare kriterier. 

Bestyrelsen finder pt. ikke behov for skematiske evalueringer af Direktionen og samarbejdet imellem dem. 

3.5.4. DET ANBEFALES, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt 
evalueres ved en formaliseret dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, samt at resultatet 
af evalueringen forelægges for bestyrelsen. 

Bestyrelsen har på baggrund af hyppige møder og et tæt samarbejde med Direktionen vurderet, at der er den 
nødvendige dialog om samarbejdet mellem Bestyrelsen som helhed og Direktionen, og at der derfor ikke er behov for, at 
formanden gennemfører en formaliseret evaluering. 

4.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, 
der indeholder 

 en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og 
direktionen, 

 en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og 
 en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter. 
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Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

Følgende fremgår supplerende af ”Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder” fra december 2008: 

”Ad VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag 

Incitamentsprogrammer skal etableres under iagttagelse af vejledningen fra Komiteen for god Selskabsledelse til 
beskrivelse af retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. aktieselskabslovens § 69 b. Denne er også tilgængelig på 
linket: www.corporategovernance.dk. 

Ved incitamentsprogrammer forstås alene resultatafhængigt vederlag. Dette kan fx være en kontantbonus eller 
ekstraordinære pensionsindbetalinger. Det følger af lov om finansiel stabilitet, at der ikke må indgås nye aftaler om 
aktieoptioner frem til den 30. september 2010. Disse anbefalinger omfatter ikke vederlag, der ikke er resultatafhængigt. 

Incitamentsprogrammer til medlemmer af direktionen i en bank, sparekasse eller andelskasse skal ud over vilkårene i 
Komitéens anbefalinger og vejledning: 

a. afhænge af flere forskellige parametre, og disse skal specifikt angives. Dette kan fx være stigning i aktiekurs, 
regnskabsresultat, størrelsen af tab, fremgang i indtjening, udviklingen i udgifterne, gennemførelse af konkrete 
projekter eller sammenligning med fx aktiekursudviklingen i en foruddefineret gruppe af sammenlignelige banker eller 
sparekasser (Peer Group), 

b. indeholde et loft for den potentielle udbetaling. Dette skal ikke nødvendigvis være en beløbsgrænse. Det kan fx være 
en beslutning om, at udnyttelseskursen på en aktieoption aldrig kan ligge mere end en bestemt procentsats under den 
aktuelle aktiekurs eller, at udnyttelseskursen ikke må overstige 100 pct. af aktiekursen på tildelingstidspunktet. Den 
valgte model skal være enkel og let forståelig. 

Incitamentsprogrammer skal behandles og godkendes på bankens generalforsamling/sparekassens 
repræsentantskabsmøde. Derefter skal incitamentsprogrammet uden ugrundet ophold offentliggøres på bankens 
hjemmeside.” 

Banken følger de væsentligste anbefalinger.  

Bestyrelse og Direktion aflønnes med et fast honorar, som fremgår af den aflagte årsrapport, og deltager ikke i 
optionsprogrammer. 

Bestyrelsen finder, at årsrapportens oplysninger om det samlede vederlag til Bestyrelse og Direktion er fyldestgørende 
information. Banken er dog i henhold til Lov om Statsligt Kapitalindskud underlagt begrænsninger. 

4.1.2. DET ANBEFALES, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter, 

 fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse, 
 sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og 

værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt, 
 er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele, 
 er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over 

mere end et kalenderår, og 
 indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af 

variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige. 

Der henvises til punkt 4.1.1 herom. 
 

4.1.4. DET ANBEFALES, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være revolverende, dvs. 
tildeles periodisk og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen. 

 
Der henvises til punkt 4.1.1. herom.  
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17 PERSONALE 

17.1 MEDARBEJDERSTABEN 
Pr. 30. juni 2013 beskæftigede Østjydsk Bank 118 medarbejdere, svarende til 115 fuldtidsmedarbejdere. Antallet af 
medarbejdere er opgjort som det gennemsnitlige antal medarbejdere omregnet til fuldtidsmedarbejdere.  

Antal fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i Østjydsk Bank per 31. december 2012, 2011 og 2010 udgjorde henholdsvis 151, 
154 og 154. 

17.2 AKTIEBEHOLDNINGER 
Pr. Prospektdatoen besidder Bestyrelsen, Direktionen samt Nøglemedarbejderne og deres nærtstående følgende antal 
aktier i Østjydsk Bank: 

Titel Navn Beholdning i stk.

Bestyrelsesformand Knud Timm-Andersen 1.904

 - Nærtståendes aktier   43

Bestyrelsesmedlem, næstformand Jens Rasmussen 4.460

 - Nærtståendes aktier   34

Bestyrelsesmedlem Jan Nordstrøm 16.883

 - Nærtståendes aktier   300

Bestyrelsesmedlem Bernt Steenstrup Clausen 29

 - Nærtståendes aktier   0

Medarbejdervalgt best.-medlem Henning Rose 646

 - Nærtståendes aktier   366

Medarbejdervalgt best.-medlem Anni Frederiksen Mols 279

 - Nærtståendes aktier   75

Direktion Max Hovedskov 267

 - Nærtståendes aktier   9

 

Nøglemedarbejdere i Østjydsk Bank Beholdning i stk.

Flemming Johnsen inklusiv nærtstående 917

Carsten Stenulm, inklusiv nærtstående 0

Morten Vagnø, inklusiv nærtstående 0

 

17.3 MEDARBEJDERORDNINGER 

17.3.1 Medarbejderaktier 
Banken har senest i 2011 tilbudt medarbejderne aktier i en bruttolønsordning. De udbudte aktier er båndlagt i Østjydsk 
Bank i en periode fra tildelingen til 7 år efter udgangen af 2011. 

Østjydsk Bank har ikke efterfølgende tildelt Aktier til medarbejderne eller oprettet andre ordninger for 
medarbejderaktier. 

17.3.2 Medarbejderobligationer 
Som følge af ændring af skattelovgivningen udsteder Østjydsk Bank ikke længere medarbejderobligationer. 

Der har tidligere været udstedt medarbejderobligationer. I 2008 udstedte Banken en på 1,5 mio. kr. og i 2009 en på 1,2 
mio. kr.  
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18 STØRRE AKTIONÆRER 
Østjydsk Bank har per Prospektdatoen cirka 10.400 noterede Aktionærer der sammenlagt ejer 98,5 % af aktiekapitalen. 
Ingen Aktionærer ejer over 5 % af aktiekapitalen i Banken. Arbejdernes Landsbank A/S har afgivet bindende 
tegningstilsagn om, under visse betingelser, at tegne Nye Aktier for op til 37,5 mio. kr. Afhængig af resultatet af 
Udbuddet vil Arbejdernes Landsbank A/S efter Udbuddet kunne opnå en ejerandel på mere end 10 %. 

Østjydsk Banks ledelse har ikke kendskab til aftaler der direkte eller indirekte, giver en eller flere Aktionærer mulighed 
for at opnå kontrol med Banken.  
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19 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER 
Der er ingen nærtstående parter, der har bestemmende indflydelse over Østjydsk Bank.  

Bankens nærtstående parter omfatter Direktionen og Bestyrelsen samt disses nærtstående (familiemedlemmer). 
Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori ovennævnte personkreds har væsentlige interesser.  

Herudover omfatter nærtstående parter de tilknyttede datterselskaber Østjydsk Ejendomsadministration A/S og 
Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS samt disses datterselskaber. For overblik over ejerforholdene henvises 
der til del I, afsnit 7.1. ”Kapitalbesiddelser og organisationsstruktur”. 

I tabellen nedenfor illustreres transaktioner med nærtstående parter de seneste tre regnskabsår samt i 1. halvår 2013. 

Transaktioner med nærtstående parter (t.kr.) 

1. halvår 2013
Suppl./korr.

2012 2011 2010
 
Mellemværende med Bestyrelse og Direktion 

Udlån (inkl. uudnyttede kreditter) 217.517 22.750 22.890 21.447

Indlån 13.942 37.614 10.447 12.057

Sikkerhedsstillelser 172.145 1.164 1.164 1.164

Mellemværende med tilknyttede og associerede virksomheder 

Udlån 6.898 6.548 0 5.293

Indlån 2.746 2.616 2.104 2.023

Transaktioner med nærtstående parter 

Rente- og gebyrindtægter 1.922 100 207 519

Renteudgifter 236 602 237 214

Provisioner 8 20 16 21
 

I tillæg hertil har Banken i perioden 2010 til 2013 udlejet en privatbolig til Bankens tidligere adm. direktør Jens 
Vendelbo. I forbindelse med at Jens Vendelbo fratrådte Direktionen, blev der indgået en aftale om, at boligen blev solgt 
til Jens Vendelbo. Stigningen i transaktioner med nærstående parter i 1. halvår 2013 skyldes primært valget til 
Bestyrelsen af Bankens næstformand Jens Rasmussen, idet Banken har betydelige engagementer med selskaber hvor 
Jens Rasmussen har væsentlige interesser. Per Prospektdatoen er engagementet med Jens Rasmussen reduceret med 
cirka 40 mio. kr. i forhold til per 30. juni 2013.  

Ud over hvad der følger af medlemskabet af Bestyrelsen eller ansættelsesforholdet og eventuelle aktiebesiddelser, har 
der herudover ikke været yderligere transaktioner med nærtstående parter. For oplysning om vederlag til Bestyrelse og 
Direktion henvises til del I, afsnit 15 ”Aflønning og goder”. 

Alle transaktioner med nærtstående parter har, bortset fra udlejningen af en bolig til Jens Vendelbo, karakter af 
sædvanlige bankengagementer og er gennemført på markedsmæssige vilkår.  
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20 OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING 
OG RESULTATER 

20.1 HISTORISKE REGNSKABSOPLYSNINGER FOR ØSTJYDSK BANK  
De historiske regnskabsoplysninger omfatter årsrapporterne for Østjydsk Bank for regnskabsårene 2010, 2011, 2012, 
supplerende/korrigerende information til årsrapport for 2012 samt halvårsrapporten for 2012 og 2013.  

Østjydsk Banks årsrapporter for 2010, 2011, 2012, den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 
samt halvårsrapporterne for 2012 og 2013 er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, herunder 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporterne og 
halvårsrapporterne er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for 
børsnoterede finansielle selskaber.  

De historiske regnskabsoplysninger, der udtrykkeligt er anført i nedenstående tabel, er indarbejdet ved henvisning i 
Prospektet, jævnfør artikel 28 i Prospektforordningen og § 19, stk. 2 i Prospektbekendtgørelsen. 

Direkte og indirekte henvisninger i rapporterne til andre dokumenter eller hjemmesider er ikke indarbejdet i Prospektet 
ved henvisning og udgør ikke en del af Prospektet. Rapporterne gælder kun per datoen for deres respektive 
offentliggørelse og er ikke siden blevet opdateret og er i nogle tilfælde blevet overflødiggjort af oplysninger i Prospektet. 
Potentielle investorer bør antage, at oplysningerne i Prospektet samt de oplysninger, som Banken indarbejder ved 
henvisning, alene er korrekte per datoen for dokumentets egen datering. Der henvises herudover til nedenstående afsnit 
20.4”Væsentlige ændringer i Østjydsk Banks finansielle eller handelsmæssige stilling”.  

Bankens virksomhed, finansielle stilling, pengestrømme og resultater kan have ændret sig siden disse datoer.  

Banken er pligtig til at udarbejde og offentliggøre tillægsprospekt, såfremt der i perioden efter Prospektdatoen og inden 
tegningsperiodens ophør opstår en eller flere væsentlige nye omstændigheder. I tilfælde af tillægsprospekt har 
investorerne tilbagetrædelsesret fra Udbuddet. Der henvises herudover til nedenstående afsnit 20.4 ”Væsentlige 
ændringer i Østjydsk Banks finansielle eller handelsmæssige stilling”.  

Nedenstående oplysninger integreres i Prospektet ved henvisning, idet materialet ligger til gennemsyn på Bankens 
kontor, Østergade 6-8, 9550 Mariager og på Bankens hjemmeside www.oeb.dk.  

Østjydsk Bank 

 

Delårsrapport
2013 

Delårsrapport
2012 

Årsrapport 2012 
suppl./korr. 

Årsrapport 
2012 

Årsrapport 
2011 

Årsrapport 
2010 

Side(r)  Side(r)  Side(r) Side(r) Side(r)  Side(r) 

Hoved- og nøgletal 26-27 4-5 15 35 30 32 

Ledelsens 
beretning 7-15 6-11 - 11-23 9-19 10-19 

Ledelsespåtegning 4 3 4 6 6 6 

Revisionspåtegning 5-6 -  5-6 7-10 7-8 7-9 

Anvendt 
regnskabspraksis 

24-25 17 - 31-32, 55-60 26-27, 49-54 25-31 

Resultatopgørelse 17 12 9 24 20 20 

Balance 18-19 13-14 10-11 25-26 21 21 

Egenkapital-
bevægelser 

20 15 12 27 22 22 

Noter 22-31 17-19 14-20 30-60 25-54 24-50 

Pengestrøms-
opgørelse 31 20 - 29 24 23 
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20.2 UDBYTTEPOLITIK 
I henhold til Selskabsloven kan den ordinære generalforsamling vedtage udlodning af udbytte på basis af det godkendte 
regnskab for det seneste regnskabsår. Det af generalforsamlingen vedtagne udbytte kan ikke overstige det af 
Bestyrelsen foreslåede eller godkendte beløb.  

Østjydsk Bank har modtaget statsligt kapitalindskud og vil derfor være omfattet af begrænsninger i adgangen til at 
udbetale udbytte indtil det tidspunkt, hvor Østjydsk Bank ikke har udestående statsligt kapitalindskud. Dette betyder, at 
Østjydsk Bank kun kan udbetale udbytte i det omfang, udbyttet kan finansieres af Bankens nettooverskud efter skat, der 
udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter den 1. oktober 2010. 

Østjydsk Bank er i henhold til vilkårene for de statslige kapitalindskud forpligtet til at betale et variabelt udbyttetillæg til 
Den Danske Stat, såfremt der udbetales udbytte i den periode, hvor de statslige kapitalindskud indestår.  

Der har ikke været udbetalt udbytte i 2010, 2011 og 2012 og der forventes ikke udbetalt udbytte for 2013. På længere sigt 
vil udbyttepolitikken blive revurderet. Udbetaling af udbytte vil ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af 
egenkapitalen som grundlag for Bankens fortsatte udvikling.  

20.3 RETS- OG VOLDGIFTSSAGER 
Banken er ikke bekendt med stats-, rets- eller voldgiftssager (herunder sager, som er anlagt eller muligvis bliver 
anlagt) inden for minimum de seneste tolv måneder, som kan få, eller som i den nære fortid har haft væsentlig 
indflydelse på Banken og/eller koncernens finansielle stilling eller resultater. 

20.4 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ØSTJYDSK BANKS FINANSIELLE ELLER HANDELSMÆSSIGE STILLING 
Der er ikke indtruffet hændelser efter halvårsregnskabet per 30. juni 2013, der kan få væsentlig indvirkning på Bankens 
virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling.  
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21 YDERLIGERE OPLYSNINGER 

21.1 AKTIEKAPITAL 

21.1.1 Udstedt aktiekapital 
Østjydsk Banks registrerede aktiekapital udgør per Prospektdatoen nominelt 9.600.000 kr. fordelt på 960.000 stk. aktier 
a nominelt 10 kr., som alle er fuldt indbetalte. Alle Aktier har samme rettigheder, og der er ikke udstedt andele, som 
ikke repræsenterer Østjydsk Banks aktiekapital. 

21.1.2 Egne Aktier 
Som følge af Østjydsk Banks aftale om statsligt kapitalindskud er Østjydsk Bank underlagt krav om ikke at iværksætte 
nye tilbagekøbsprogrammer vedrørende egne Aktier, så længe det statslige kapitalindskud består, såfremt sådanne køb 
er i strid med Lov om Statsligt Kapitalindskud. For en nærmere beskrivelse henvises til del I, afsnit 11.7 ”Statslige 
initiativer til sikring af finansiel stabilitet” og del I, afsnit 22. ”Væsentlige kontrakter”.  

Østjydsk Banks beholdning af egne Aktier udgør per Prospektdatoen 2.292 stk. Aktier á nominelt 10 kr., svarende til 0,24 
% af aktiekapitalen og stemmerne i Østjydsk Bank før Udbuddet. Beholdningen af egne Aktier havde en bogført værdi på 
0,094 mio. kr. Værdien af Østjydsk Banks egne Aktier fradrages direkte i egenkapitalen i forbindelse med opgørelse af 
solvensen. 

Østjydsk Banks datterselskaber ejer ikke Aktier i Østjydsk Bank. 

21.1.3 Konvertible obligationer eller andre ombyttelige værdipapirer m.m. 
Østjydsk Bank har ikke udstedt optioner, warrants eller værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til Aktier i 
Østjydsk Bank. Der foreligger ingen overtagelsesrettigheder og/eller forpligtelser vedrørende tilladt ikke-udstedt kapital 
eller forpligtelser til at øge kapitalen. 

21.1.4 Aktiekapitalens udvikling 
Nedenstående tabel indeholder et resumé af oplysninger vedrørende Østjydsk Banks aktiekapital fra 1. januar 2005 og 
frem til Prospektdatoen: 

Dato Transaktion Aktiekapital (t.kr.) Antal aktier Udbudskurs

   Nominel ændring I alt A nom. 100 kr. A nom. 10 kr.  

apr-05 Aktieudvidelse 8.000 56.000 559.916 840 500

maj-06 Aktieudvidelse 8.000 64.000 639.916 840 650

aug-06 Aktieudvidelse 2.000 66.000 659.916 840 1.117

maj-07 Aktieudvidelse 6.000 72.000 719.916 840 1.000

maj-11 Aktieudvidelse 24.000 96.000 959.916 840 250

sep-11 Ophævelse af teknisk fondskode (840 stk.) 0 96.000 960.000 0 -

aug-13 Kapitalnedsættelse -86.400 9.600 0 960.000 -

 

Der er ikke sket ændringer i Østjydsk Banks aktiekapital i perioden fra 1. august 2013 og til Prospektdatoen. 

21.2 STIFTELSESOVERENSKOMST OG ØSTJYDSK BANKS VEDTÆGTER 
Østjydsk Bank blev grundlagt i 1897. 

Nedenstående er en kort beskrivelse af Banken og visse bestemmelser indeholdt i vedtægterne, samt en kort 
beskrivelse af visse bestemmelser i Selskabsloven. Beskrivelsen er ikke fuldstændig, og der tages i enhver henseende 
forbehold for indholdet i Østjydsk Banks vedtægter og dansk lovgivning. Østjydsk Banks vedtægter, som de er i kraft per 
Prospektdatoen, er inkluderet som bilag. 

21.2.1 Vedtægtsmæssigt formål 
Bankens formål er i ifølge vedtægternes § 1 at drive bankvirksomhed samt anden, ifølge banklovgivningen, tilladt 
virksomhed. 
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21.2.2 Bestemmelser vedrørende medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen 
I henhold til vedtægternes § 15 ledes Østjydsk Bank af en Bestyrelse, der består af 4 medlemmer, der vælges af 
repræsentantskabet for en fireårig periode, således at der efter tur afgår ét medlem hvert år. Bestyrelsen består 
herudover af de yderligere medlemmer, som lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i Bestyrelsen 
foreskriver, for nuværende 2 medlemmer. De bestyrelsesmedlemmer, som vælges af repræsentantskabet, vælges så 
vidt muligt blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Genvalg kan finde sted. Udtræder et medlem af 
repræsentantskabet, ophører medlemskabet af Bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er i 
henhold til vedtægternes § 16 beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, jf. dog 
Selskabslovens § 124.  

Til varetagelse af den daglige ledelse af Bankens virksomhed ansætter Bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 17, med 
repræsentantskabets godkendelse, en Direktion bestående af en eller flere direktører. I tilfælde af at der ansættes flere 
direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør. Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved 
udgangen af det kvartal, hvori de fylder 67 år, jf. vedtægternes § 17. 

Vedtægternes tegningsregel i § 18 medfører, at Banken tegnes ved underskrift af: i) den samlede bestyrelse i forening, 
ii) et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller iii) to direktører i forening. 

21.2.3 Beskrivelse af Østjydsk Banks aktier 
Nedenstående er en kort beskrivelse af visse bestemmelser i Østjydsk Banks vedtægter og visse bestemmelser i 
Selskabsloven. 

Stemmeret 
I henhold til vedtægternes § 10 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme, dog kan ingen Aktionær udøve stemmeret for 
mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. 

Aktier, der ifølge notering i Bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én Aktionær, såfremt der 
mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af 
samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor ejerne, gennem aktiebesiddelse eller på anden måde, er knyttet til en 
fælles koncern eller andet interessefællesskab. 

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret 
fuldmagt. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere Aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige 
Aktionærer. 

Enhver Aktionær kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. 

Banken stiller elektronisk fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket til rådighed for Aktionærerne. Den elektroniske 
fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket gøres tilgængelig på Bankens hjemmeside (www.oeb.dk). 

Aktiernes negotiabilitet og omsættelighed 
Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed, jf. vedtægternes § 3. 

Ret til udbytte 
Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver ret til udbytte. 

Gældende regler vedrørende udbytte 
I henhold til Selskabsloven vedtager et selskabs ordinære generalforsamling udlodning af udbytte på grundlag af den 
godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår. Endvidere kan generalforsamlingen vedtage udlodning af 
ekstraordinært udbytte, der ud over frie reserver i det senest godkendte regnskab også kan baseres på overskud i 
indeværende regnskabsår.  

Det af generalforsamlingen vedtagne udbytte kan ikke overstige det af Bestyrelsen foreslåede eller godkendte beløb. 
Generalforsamlingen kan desuden bemyndige Bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte. En sådan bemyndigelse 



125 
 

er ikke givet per Prospektdatoen. Som omtalt i del I, afsnit 11 ”Regulatoriske forhold” er Østjydsk Bank, som følge af 
modtagelsen af det statslige kapitalindskud på 157 mio. kr., underlagt restriktioner på udlodning af udbytte. 

Fortegningsret 
I henhold til Selskabsloven har alle Østjydsk Banks Aktionærer forholdsmæssig fortegningsret i tilfælde af kontant 
forhøjelse af aktiekapitalen. Afvigelse fra Aktionærernes fortegningsret kan i henhold til Selskabsloven alene besluttes 
af generalforsamlingen og skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af 
aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Det er i sådanne tilfælde endvidere en forudsætning, at 
kapitalforhøjelsen tegnes til markedskurs. Østjydsk Banks vedtægter indeholder herudover et skærpet vedtagelseskrav 
for så vidt angår ændringer af Bankens vedtægter, herunder i forbindelse med en forhøjelse af Bankens aktiekapital, 
hvilket er nærmere beskrevet i del I, afsnit 21.2.8 "Beslutninger på Østjydsk Banks generalforsamling”. 

Rettigheder ved likvidation 
I henhold til Selskabsloven er alle Østjydsk Banks Aktionærer i tilfælde af likvidation eller opløsning berettiget til at 
deltage i udlodningen af eventuelle overskydende aktiver i forhold til deres respektive aktieposter efter betaling af 
Østjydsk Banks kreditorer. 

Aktiernes rettigheder 
Alle Aktier skal i henhold til vedtægternes § 3 lyde på navn og noteres i Bankens ejerbog. Aktierne kan ikke 
transporteres til ihændehaver. Med forbehold for Selskabslovens bestemmelser om indløsning, er ingen Aktionær 
forpligtet til at lade sine Aktier indløse, helt eller delvist. 

Ingen Aktier har særlige rettigheder, jf. vedtægternes § 3. 

Østjydsk Banks vedtægter indeholder et, i forhold til de generelle vedtagelseskrav i lovgivningen, skærpet 
vedtagelseskrav for så vidt angår ændringer af Bankens vedtægter, herunder i forbindelse med ændring af 
Aktionærernes rettigheder, hvilket er nærmere beskrevet i del I, afsnit 21.2.8 "Beslutninger på Østjydsk Banks 
generalforsamling”. 

21.2.4 Bemyndigelser 
Bestyrelsen er indtil den 2. marts 2018 bemyndiget til at forhøje Bankens aktiekapital, som kontant kapitalforhøjelse, 
med indtil nominelt 192.000.000 kr., svarende til 19.200.000 Aktier, opdelt på følgende måde, jf. vedtægternes § 2: 

1) 96.000.000 kr. (svarende til 9.600.000 Aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner. De Eksisterende Aktionærer har 
fortegningsret til tegning af de nye Aktier, for hvilke Bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og i 
øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. 

2) Indtil 96.000.000 kr. (svarende til 9.600.000 Aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner, idet Bankens Aktionærer 
har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af nye Aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri 
tegning til Aktiernes markedskurs, idet Bankens Aktionærer har fortrinsret. 

3) Indtil 96.000.000 kr. (svarende til 9.600.000 Aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner, idet Bankens Aktionærer 
ikke har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye Aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen 
udbydes i fri tegning til Aktiernes markedskurs, uden fortrinsret for Bankens Aktionærer. 

Summen af emissioner efter 2) og 3) ovenfor kan ikke overstige 96.000.000 kr. (svarende til 9.600.000 Aktier) i 
bemyndigelsens løbetid. 

I øvrigt fastsætter Bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen.  

Ved enhver forhøjelse af Bankens aktiekapital i henhold til bemyndigelsen gælder følgende: 

a. De nye Aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til 
tegningstidspunktet, hvorvidt de nye Aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret. 

b. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye Aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 
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c. For de Nye Aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og 
omsættelighed gælde de samme regler, som for de Eksisterende Aktier. 

d. De nye Aktier er omsætningspapirer og skal navnenoteres i lighed med de Eksisterende Aktier. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de for kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer. 

De Udbudte Aktier udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 2, i henhold til hvilken Bestyrelsen indtil 2. marts 
2018 er bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje Østjydsk Banks aktiekapital med indtil i alt nominelt 
192.000.000 kr. (svarende til 19.200.000 Aktier). Bestyrelsen har i henhold til denne bemyndigelse den 30. august 
vedtaget at forhøje aktiekapitalen i Østjydsk Bank. Kapitalforhøjelsen udgør nominelt op til 76.800.000 kr. (7.680.000 
Aktier a nominelt 10 kr.) Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 
1:8, således at 1 Eksisterende Aktie giver ret til at tegne 8 Udbudte Aktier a nominelt 10 kr. til Tegningskursen på 23 kr. 

21.2.5 Ejerbegrænsninger 
Der er i henhold til Bankens vedtægter eller dansk lovgivning ingen begrænsninger i retten til at eje Aktier. 

21.2.6 Ejeraftaler 
Der er, Ledelsen bekendt, ikke indgået ejeraftaler vedrørende Østjydsk Bank. 

21.2.7 Bestemmelser vedr. ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 
Bankens generalforsamlinger afholdes i henhold til vedtægternes § 6 inden for det område, der dækkes af Region 
Midtjylland og Region Nordjylland. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet mellem den 15. 
februar og 31. marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, 
repræsentantskabet, Bestyrelsen, revisionen eller på begæring af Aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, og 
indkaldes af Bestyrelsen. Begæringen skal fremsættes over for Bestyrelsen, og skal indeholde det konkrete forslag til 
behandling.  

Generalforsamlinger indkaldes i henhold til vedtægternes § 7 af Bestyrelsen på Bankens hjemmeside og ved 
meddelelse til alle Aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 
generalforsamlingen og indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel.  

Enhver Aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest 3 dage før generalforsamlingen have anmeldt 
sin deltagelse til Banken, jf. vedtægternes § 10. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7. 

21.2.8 Beslutninger på Østjydsk Banks generalforsamling 
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller Bankens 
vedtægter bestemmer andet. Beslutning om ændring af Bankens vedtægter eller om Bankens opløsning er i henhold til 
vedtægternes § 11 kun gyldig, såfremt 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget 
vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, 
jf. dog Selskabslovens § 107, stk. 2. 

Er 2/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 såvel af 
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder Bestyrelsen inden 14 
dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den 
repræsenterede aktiekapitals størrelse. 

21.2.9 Bestemmelser i vedtægterne som kan føre til, at en ændring af kontrollen med Banken forsinkes 
En Aktionærs ret til at afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, Aktionæren besidder på 
registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte 
Aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af Aktionærens kapitalejerforhold i 
ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som 
endnu ikke er indført i ejerbogen. Endvidere skal enhver Aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, senest 3 
dage før generalforsamlingen have anmeldt sin deltagelse til Banken, jf. vedtægternes § 10. 
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"Vedtægternes § 10 indeholder endvidere en stemmeretsbegrænsning, hvorefter ingen Aktionær kan udøve stemmeret 
for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Aktier, der ifølge notering i Bankens ejerbog 
tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én Aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig 
forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i 
tilfælde hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet 
interessefællesskab. 

Herudover indeholder Bankens vedtægter ingen bestemmelser, der vil kunne forsinke, udskyde eller forhindre en 
ændring i kontrollen med Banken." 

21.2.10 Bestemmelser vedrørende niveauet af kapitalandele 
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 29 skal en Aktionær i Østjydsk Bank hurtigst muligt give meddelelse til Østjydsk 
Bank og foretage indberetning til Finanstilsynet, hvis dennes aktiepost i) udgør mindst 5 % af stemmerettighederne i 
Østjydsk Bank, eller den pålydende værdi udgør mindst 5 % af aktiekapitalen i Østjydsk Bank, og ii) når en ændring i en 
allerede meddelt aktiepost bevirker, at grænserne på 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 50 %, eller 90 % og grænserne 1/3 og 
2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi er nået eller ikke længere er nået, eller når ændringen 
bevirker, at grænserne under i) ikke længere er nået. Meddelelsen skal angive identiteten på aktionæren, antallet af 
aktier, deres pålydende værdi, herunder den andel aktionæren besidder, aktieklasser, samt oplysning om 
beregningsgrundlaget for besiddelserne og datoen, hvor grænserne nås eller ikke længere er nået. Meddelelsen til 
Finanstilsynet skal ske elektronisk og ved brug af den af Finanstilsynet udarbejdede formular. Manglende overholdelse 
af oplysningsforpligtelserne straffes med bøde. Når Østjydsk Bank har modtaget en sådan storaktionærmeddelelse, 
offentliggøres meddelelsens indhold hurtigst muligt. Derudover gælder de almindelige indberetningsforpligtelser efter 
Selskabsloven. 

Herudover gælder den generelle underretningsforpligtelse for aktionærer vedrørende deres aktiebesiddelse, jf. 
Selskabslovens §§ 55-57. 

I henhold til § 61 i Lov om Finansiel Virksomhed og § 10 i Værdipapirhandelsloven, skal en fysisk eller juridisk person, 
der direkte eller indirekte erhverver en andel på 10 % eller derover af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i en 
finansiel virksomhed ("Kvalificeret Andel"), på forhånd underrette Finanstilsynet herom og opnå Finanstilsynets 
godkendelse heraf. Tilsvarende gælder ved erhvervelser, hvorved den Kvalificerede Andel forøges, således at denne 
efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 %, 33 % eller 50 % af selskabskapitalen eller 
stemmerettighederne i en finansiel virksomhed, eller hvor virksomheden bliver til en dattervirksomhed af erhververen. 
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22 VÆSENTLIGE KONTRAKTER 
Østjydsk Bank er part i en række aftaler, som anses for væsentlige for den fortsatte drift. 

22.1 AFTALER OM STATSLIGT KAPITALINDSKUD 
Østjydsk Bank har indgået en aftale med Staten om modtagelse af statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital 
mod udstedelse af kapitalbeviser i henhold til Lov om Statsligt Kapitalindskud. Der henvises til del I, afsnit 10.3 
"Lånebehov og kapitalstruktur" for en nærmere beskrivelse af den statslige hybride kernekapital. 

Østjydsk Bank har således optaget lån i form af statslig hybrid kernekapital med en hovedstol på 157 mio. kr. mod 
samtidig udstedelse af 15.700 mio. kapitalbeviser af 0,01 kr. til Staten. 
 
Optagelse af det statslige kapitalindskud i henhold til Lov om Statsligt Kapitalindskud indebærer blandt andet, at udbytte 
kun kan udbetales i det omfang, udbytte kan finansieres af Bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og 
som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober 2010. For en beskrivelse af Østjydsk Banks udbyttepolitik henvises til del I, 
afsnit 20.2”Udbyttepolitik”. 

Østjydsk Bank skal give Staten meddelelse, hvis Østjydsk Bank bliver opmærksom på, at der vil indtræde misligholdelse 
eller anticiperet misligholdelse af aftalerne om statsligt kapitalindskud, eller at en betaling i henhold til aftalerne ikke 
kan eller vil blive foretaget. Østjysk Bank skal to gange årligt aflægge en udlånsredegørelse til Staten. 
Udlånsredegørelsen skal offentliggøres. 

Det statslige kapitalindskud forfalder alene til betaling, såfremt (i) Østjydsk Bank træder i likvidation, (ii) der afsiges 
konkursdekret mod Østjydsk Bank, eller (iii) Finanstilsynet inddrager Østjydsk Banks tilladelse til at drive pengeinstitut 
og godkender afvikling af Banken, bortset fra afvikling gennem fusion, i henhold til § 227 i Lov om Finansiel Virksomhed. 

22.2 FRASALG AF 3 FILIALER 
En del af den offentliggjorte Kapitalplan indebar et frasalg af Østjydsk Banks tre sydligste filialer til Arbejdernes 
Landsbank A/S. De berørte filialer er beliggende i henholdsvis Skanderborg, Horsens og Vejle og er de senest etablerede 
i Bankens filialnet. 

Umiddelbart forud for overdragelsen af filialerne, blev Østjydsk Banks filial i Virring, som tidligere besluttet af Banken, 
lagt sammen med filialen i Skanderborg. Arbejdernes Landsbank A/S overtog ved overdragelsen af filialerne 22 
medarbejdere. Østjydsk Banks frasolgte filialer havde et samlet forretningsomfang på godt 1,8 mia. kr., fordelt med 965 
mio. kr. i indlån, 706 mio. kr. i udlån og garantier for 167 mio. kr.  

Arbejdernes Landsbank A/S har ikke ret til at tilbagelevere kundeengagementer i henhold til overdragelsesaftalen. 

Parterne skal på sædvanlig vis bistå hinanden med at effektuere overdragelsen. Østjydsk Bank har som led i 
overdragelsesaftalen givet en række sædvanlige garantier. Arbejdernes Landsbank A/S skal rejse eventuelle krav for 
brud på garantierne inden udgangen af 2013.  

Arbejdernes Landsbank A/S overtager ikke retssager, voldgiftssager eller andre tvister, herunder forpligtelser, som 
Østjydsk Bank eventuelt måtte have overfor kunderne som følge af eventuel ansvarspådragende rådgivning, for tiden før 
overdragelsens gennemførelse.   

Østjydsk Bank har garanteret, at finansieringsdokumenter er gyldigt indgået mv., og hvis Arbejdernes Landsbank A/S 
ikke umiddelbart kan opgøre et tab i tilfælde af brud på den garanti, opgøres tabet til et beløb svarende til den 
nedskrivning, som Arbejdernes Landsbank A/S må foretage på kundeengagementet. Hvis der indkommer midler, der 
dækker nedskrivningen, skal det overskydende beløb tilbageføres til Østjydsk Bank. 

22.3 IT-AFTALER 
Østjydsk Bank deltager i IT-samarbejde med andre pengeinstitutter via IT-centralen Bankdata, som foretager 
databehandling og dermed forbundne opgaver, herunder udvikling, erhvervelse og drift af IT-systemer. Østjydsk Bank er 
forpligtet til ikke at benytte systemløsninger fra andre leverandører, for så vidt at Bankdata A/S tilbyder samme ydelse. 
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Udmeldelse af Bankdata kan ske med 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. Ved enhver form for udmeldelse 
betales en udtrædelsesgodtgørelse til Bankdata. Udtrædelsesgodtgørelsen udgør Bankdatas omsætning med Banken i 
Bankdatas sidste afsluttede regnskabsår før udmeldelsen, multipliceret med 5. Udtrædelsesgodtgørelsen reguleres 
med en forholdsmæssig andel af Bankdatas ordinære regnskabsresultat fra og med regnskabsåret 1990/1991 til og med 
det sidste, før udmeldelsen, afsluttede regnskabsår. Bankens andel beregnes for hvert regnskabsår på grundlag af 
Bankens, ved udmeldelsen, udmeldte del af Bankdatas samlede omsætning med Bankdatas medlemmer i det 
pågældende regnskabsår. Godtgørelsen ved udtræden af aftalen udgør 99 mio. kr. i 2013. 

Bankdata har ejendoms- og ophavsret til de programmer, som Bankdata har udviklet til anvendelse ved udførelse af 
edb-arbejde for medlemmer og andre. Programmerne kan følgelig ikke ved Bankens udtræden af Bankdata, eller ved 
ophør af samarbejdet med Bankdata i øvrigt, forlanges udleveret af Østjydsk Bank. 

Bankdatas ansvar er begrænset til den samlede betaling for den enkelte leverance. Ansvaret omfatter ikke eventuelle 
følgeskader i forbindelse med leverancen.  

Østjydsk Bank hæfter ikke for Bankdatas forpligtelser, bortset fra i tilfælde af Bankdatas opløsning, hvor Østjydsk Bank 
hæfter for Bankdatas eventuelle forpligtelser i forhold til Østjydsk Banks del af Bankdatas samlede omsætning med 
medlemmerne i de nærmest forudgående 5 år. 

Østjydsk Bank har desuden indgået sædvanlige aftaler med NETS A/S, E-nettet A/S og DanID A/S vedrørende forskellige 
internetbaserede ydelser. 

22.4 SAMARBEJDSAFTALE MED TOTALKREDIT A/S 
Østjydsk Bank har, i lighed med en række andre lokale og regionale pengeinstitutter, indgået en samarbejdsaftale med 
Totalkredit A/S om formidling af realkreditlån fra Totalkredit A/S til ejerboliger og fritidshuse. Aftalen er ikke til hinder 
for, at Banken formidler realkreditlån fra andre realkreditinstitutter, men formidling af realkreditlån på privatmarkedet 
mod vederlag vil medføre, at Totalkredit A/S har ret til at kræve udtræden af samarbejdet. 

Østjydsk Bank modtager lånesagsgebyr samt kurtage ved gennemførslen af en lånesag, ligesom Østjydsk Bank 
modtager en fast procentdel af lånets til enhver tid værende bidragssats p.a. i provision. Totalkredit A/S kan modregne i 
alle løbende provisioner i tilfælde af tabskonstatering på de, af Banken, formidlede lån.  

Østjydsk Bank er forpligtet til at stille selvskyldnergaranti for dele af lånene i sager, hvor Totalkredit A/S' normale 
forretningsgange fraviges, eller hvor Østjydsk Bank vælger ikke at kreditvurdere (credit-score) lånesagen efter den 
aftalte credit score-model. Østjydsk Bank oppebærer garantiprovision herfor. I tiden fra et låns udbetaling til og med 
Totalkredit A/S' endelige godkendelse af lånet stiller Østjydsk Bank garanti for hele lånet. 

Østjydsk Bank kan til enhver tid udtræde af samarbejdet med Totalkredit A/S. Ophør af samarbejdet får virkning fra det 
tidspunkt, hvor alle igangværende lånesager, som er formidlet af Østjydsk Bank, er afsluttede. Aftalen er uopsigelig fra 
Totalkredit A/S' side, medmindre der foreligger en situation, hvor samarbejdet ifølge aftalen anses for ophørt fra 
Bankens side, herunder hvis Banken indgår formidlingsaftale med et andet realkreditinstitut vedrørende 
privatmarkedet, eller hvis Banken opkøbes eller indgår i en fusion eller sammenlægning, hvorved der sker change of 
control. 

22.5 SAMARBEJDSAFTALE MED DLR KREDIT A/S 
Østjydsk Bank har, som aktionær i DLR Kredit A/S og i kraft af Bankens medlemskab af Lokale Pengeinstitutter, indgået 
en samarbejdsaftale med DLR Kredit A/S om formidling af realkreditlån fra DLR Kredit A/S til køb af 
landbrugsejendomme mv. Østjydsk Bank er forpligtet til løbende at tiltrække, vedligeholde og udbygge kunderelationer, 
hvilket Banken modtager provision for. Banken deltager endvidere som garant for en del af de af DLR Kredit A/S ydede 
lån og oppebærer garantiprovision herfor. 

DLR Kredit A/S kan i provisionen for kundepleje, samt i garantiprovisionen, modregne konstaterede tab på lån formidlet 
af Østjydsk Bank. 
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Samarbejdsaftalen kan opsiges af DLR Kredit A/S med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Aftalen er 
uopsigelig fra Østjydsk Banks side, så længe Banken er aktionær i DLR Kredit A/S. 

22.6 SAMARBEJDSAFTALE MED JYSKE FINANS A/S 
Østjydsk Bank har indgået en aftale med Jyske Finans A/S, som indebærer, at Østjydsk Bank kan stille valutalån til 
rådighed for Bankens erhvervskunder, som optager lånene direkte hos Jyske Finans A/S. Rammen genforhandles årligt. 

Østjydsk Bank er forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at stille en uigenkaldelig anfordringsbankgaranti over for Jyske 
Finans A/S, inden valutalånet optages. Østjydsk Bank har det fulde rådgiveransvar. 

Samarbejdsaftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelse fritager ikke Østjydsk Bank for de 
garantiforpligtelser, Banken har påtaget sig i forbindelse med allerede optagne valutalån. 

22.7 ØVRIGE KONTRAKTER OG SAMARBEJDSAFTALER 
Som led i Østjydsk Banks ordinære drift er der indgået sædvanlige kontrakter og samarbejdsaftaler med blandt andre (i) 
Codan Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S og Letpension Forsikring A/S vedrørende pension og 
forsikringer, (ii) Dansk Lokalleasing A/S vedrørende formidling og finansiering af leasingaftaler, og (iii) BI Holding A/S, 
Investeringsforeningen Sparinvest, Garanti Invest A/S, Landbrugets Finansieringsbank A/S, Forvaltningsinstituttet for 
Lokale Pengeinstitutter m.fl. om forskellige serviceydelser, herunder i relation til investering. 

Banken er medlem af foreningen "Lokale Pengeinstitutter".  
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23 OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG 
INTERESSEERKLÆRINGER 

Dette Prospekt indeholder oplysninger om markederne, deres struktur og størrelse. 

Disse oplysninger er blevet opgjort på baggrund af en række forskellige kilder, herunder professionelle 
dataleverandører såsom Danmarks Statistik og Eurostat. Derudover er benyttet en række selskabers websider og andre 
offentligt tilgængelige oplysninger samt Østjydsk Banks viden om markederne. De historiske oplysninger er blevet 
indhentet fra kilder og ved metoder, der anses for at være pålidelige, men der kan ikke garanteres for oplysningernes 
nøjagtighed og fuldstændighed. Idet de benyttede kilder anses for at være pålidelige, er brancheforventninger og 
markedsanalyser tilsvarende ikke blevet uafhængigt efterprøvet af Østjydsk Bank. 

Østjydsk Bank erklærer, at Banken ikke indestår for disse historiske oplysningers korrekthed. Brancheforventninger er i 
deres natur behæftet med betydelig usikkerhed. Der kan ikke gives sikkerhed for, at nogen af forventningerne vil blive 
opfyldt.  

23.1 ERKLÆRING OM KORREKT GENGIVELSE 
Østjydsk Bank bekræfter, at oplysninger fra tredjemand er gengivet korrekt, og at der efter Østjydsk Banks 
overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de 
gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 

Markedsstatistikker er forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske 
markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver og 
subjektive vurderinger. 
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24 DOKUMENTATIONSMATERIALE 
Følgende dokumentationsmateriale ligger til eftersyn på Østjydsk Banks adresse, Østergade 6-8, 9550 Mariager: 

 Østjydsk Banks vedtægter 
 Østjydsk Banks reviderede årsrapporter for 2012, 2011 og 2010 
 Østjydsk Banks supplerende/korrigerende information til årsrapport 2012 
 Østjydsk Banks halvårsrapporter for 1. halvår 2012 og 2013 
 Østjydsk Banks datterselskabers reviderede årsrapporter for 2012, 2011 og 2010 
 Bestyrelsens beretning i henhold til Selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2 med tilhørende erklæring fra revisor i 

henhold til Selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3 
 Dette Prospekt 

Ovenstående dokumenter, på nær årsrapporter for datterselskaberne, forelægger desuden i elektronisk form på 
Østjydsk Banks hjemmeside, www.oeb.dk. Desuden forefindes Østjydsk Banks vedtægter i del IV. Bilag ”Østjydsk Banks 
vedtægter”.  
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25 OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER 
For oplysninger om Østjydsk Banks væsentlige kapitalandele i andre selskaber henvises til del I, afsnit 7 
”Organisationsstruktur”. 
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DEL II VÆRDIPAPIRNOTE 
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1 ANSVARLIGE FOR UDBUDDET (HENVISNING) 
Der henvises til afsnittet ”Ansvar og erklæringer”. 
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2 RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED UDBUDDET (HENVISNING) 
Der henvises til afsnittet ”Risikofaktorer”. 
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3 NØGLEOPLYSNINGER OM KAPITALISERING OG ANVENDELSE AF PROVENU 

3.1 ERKLÆRING OM ARBEJDSKAPITALEN 
Det er Ledelsens vurdering, at Banken som følge af implementeringen af CRD IV-reglerne, per 1. januar 2014, 
vedrørende kapitalens medregning og kapitalens sammensætning, kan komme i en situation, hvor Banken ikke har 
tilstrækkelig arbejdskapital til at dække Bankens kapitalbehov i 12 måneder fra Prospektdatoen. Det er på denne 
baggrund Ledelsens vurdering, at Østjydsk Banks nuværende arbejdskapital ikke er tilstrækkelig til at dække Bankens 
kapitalbehov i minimum 12 måneder efter Prospektdatoen. Banken vil derfor, såfremt Udbuddet ikke gennemføres, 
være afhængig af, på anden måde, at kunne tiltrække ny kapital eller af at tilpasse forretningsomfanget til den 
eksisterende kapital.  

Det er Ledelsens forventning, at Banken med den forventede kapitalsammensætning, efter gennemførelsen af Udbuddet 
til Minimumsprovenuet, og baseret på Ledelsens forventninger til fremtiden, vil have tilstrækkelig arbejdskapital til at 
kunne opfylde de nuværende og forventede kommende solvens og likviditetsregler i minimum 12 måneder efter 
Prospektdatoen.  

Såfremt Ledelsens forventninger til fremtiden ikke bliver indfriet vil Banken dog kunne risikere ikke at have 
tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sit kapitalbehov i 12 måneder fra Prospektdatoen, og vil i så fald være afhængig 
af at kunne tiltrække ny kapital eller tilpasse forretningsomfanget til den eksisterende kapital.  

Gennemførelsen af Udbuddet, der er Kapitalplanens eneste udestående element, er på Prospektdatoen alene betinget 
af, at Banken opnår et Minimumsprovenu på 90 mio. kr. Banken har opnået bindende tilsagn fra en række uafhængige 
investorer om, på visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe 
kapitalbeviser for 30 mio. kr., at tegne Aktier i et sådant omfang, at et bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan opnås.  

3.2 KAPITALISERING OG GÆLDSSITUATION 
Nedenstående skema viser Østjydsk Banks kapitalisering og gældssituation per 30. juni 2013: 

Kapitalisering og gældssituation per 30. juni 2013 (mio. kr.) 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 610

Indlån og anden gæld i alt 3.326

Indlån i puljeordninger 128

Medarbejderobligationer 3

Supplerende kapital 343

Hybrid kernekapital 240

Egenkapital 216

Kapitalisering i alt 4.866

 

3.2.1 Garanteret og ugaranteret gæld 
Østjydsk Banks gæld er ugaranteret. 

3.2.2 Sikret og usikret gæld 
Af de samlede indlån per 30. juni 2013 på 3,5 mia. kr. var ca. 90 % dækket af Indskydergarantifonden, der i henhold til 
nærmere regler som udgangspunkt dækker nettoindlån (indlån fratrukket gæld) på op til EUR 100.000 (ca. 745.000 kr.). 

Banken deltager i Nationalbankens 3-årige låneordning med sikkerhed i værdipapirer og låneporteføljer. Banken havde 
per 30. juni 2013 trukket 401 mio. kr. på låneordningen. Nationalbanken havde, per 30. juni 2013, sikkerhed i Bankens 
udlån for i alt 243 mio. kr. Derudover havde Nationalbanken, til sikkerhed for låneordningen samt for deltagelse i 
clearing, sikkerhed i værdipapirer med en samlet kursværdi på 165 mio. kr. per 30. juni 2013.  

Banken har i henhold til aftale tilsagt KfW Bankengruppe sikkerhed i de lån, som Banken har ydet på baggrund af den 
fra KfW Bankengruppe opnåede funding. Banken har per Prospektdatoen udestående lån på baggrund af den fra KfW 
Bankengruppe opnåede funding for i alt 98 mio. kr.  

Bankens øvrige gæld er usikret. 
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Se yderligere del I, afsnit 10 ”Kapitalressourcer” for en beskrivelse af Østjydsk Banks kapitalressourcer, lånebehov og 
finansieringsstruktur. 

3.3 FYSISKE OG JURIDISKE PERSONERS INTERESSER I UDBUDDET 
For en gennemgang af fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet henvises til del II, afsnit 6.5 ”Forhåndstilsagn 
og garanti” samt del II, afsnit 6.6 ”Hensigt hos større Aktionærer, Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere om at 
deltage i Udbuddet”  

Ledelsen er ikke bekendt med andre mulige interesser eller mulige interessekonflikter i relation til Udbuddet, der er 
væsentlige for Østjydsk Bank. 

3.4 BAGGRUND FOR UDBUDDET OG ANVENDELSE AF PROVENU 
Som det fremgår af del I, afsnit 5.2. ”Aktuel situation”, var Finanstilsynet i marts og april 2013 på ordinær inspektion i 
Østjydsk Bank. Inspektionen førte til, at Banken blev påbudt at foretage yderligere nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. på i alt 342 mio. kr. Banken fik i den forbindelse en række risikooplysninger, herunder vedrørende 
kapitalstrukturen, idet den egentlige kernekapital på grund af driftsresultatet i første kvartal 2013 var kraftigt reduceret.  

De påbudte nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. medførte, at Banken for 1. kvartal rapporterede en solvens 
på 8,7 %, hvilket var over lovens minimumskrav på 8 %, men mindre end det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 
11,7 %. Som følge heraf skulle Banken udarbejde en genopretningsplan med de foranstaltninger, der er nødvendige for, 
at Banken inden for en overskuelig fremtid igen ville kunne overholde det individuelle solvenskrav.  

Bankens Ledelse udarbejdede på denne baggrund en Kapitalplan der indeholdt følgende punkter: 

 Salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S.  
 Salg af aktier i DLR Kredit A/S for 100 mio. kr.  
 Udstedelse af hybrid kernekapital for 50 mio. kr. 
 Et udbud med et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. og op til 176,6 mio. kr.  

 
Alle punkter er gennemført med undtagelse af Udbuddet. Udbuddet er således et element i Bankens genopretningsplan 
og gennemføres med det formål at styrke Bankens kapitalmæssige situation. Efter de per Prospektdatoen gennemførte 
elementer af Kapitalplanen udgjorde Bankens solvens per 30. juni 2013 13,6 %, og Bankens solvens var således over det 
fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes at indgå i Bankens kapital og likviditetsmæssige 
beredskab og forventes, at styrke Bankens solvens med cirka 1,7 procentpoint, baseret på at Udbuddet gennemføres 
med et bruttoprovenu på 90 mio. kr. og at Banken efterfølgende tilbagekøber for 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til 
Arbejdernes Landsbank A/S. Gennemføres Udbuddet med et bruttoprovenu på 176,6 mio. kr. forventes Bankens solvens 
at stige med cirka 3,4 procentpoint efter tilbagekøb af for 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til Arbejdernes Landsbank 
A/S.  
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4 OPLYSNINGER OM DE UDBUDTE AKTIER 

4.1 VÆRDIPAPIRTYPE OG FONDSKODER 
Østjydsk Bank har kun én aktieklasse, hvorfor de Udbudte Aktier vil være i samme klasse som de Eksisterende Aktier. 
Aktierne udstedes og handles i danske kroner. De Udbudte Aktier vil blive registreret i samme ISIN-kode som ISIN-
koden for de Eksisterende Aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. Tegningsretterne er 
blevet godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. De Udbudte Aktier vil blive 
optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, snarest muligt efter at registrering er sket i 
Erhvervsstyrelsen. Optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier forventes at finde sted den 27. 
september 2013. 

 Eksisterende Aktier (DK0010017607) 
 Tegningsretter (DK0060502474) 
 Udbudte Aktier (midlertidig) (DK0060502557) 

4.2 LOVVALG OG VÆRNETING 
Udbuddet er underlagt dansk ret. Alle tvister, som udspringer af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. 

4.3 REGISTRERING 
De Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling til konti i VP gennem en dansk bank eller andet pengeinstitut, der er 
godkendt som kontoførende for Aktierne. De Udbudte Aktier vil blive udstedt og tildelt gennem VP forventeligt senest 
den 26. september 2013. VP er beliggende på adressen Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. De 
Udbudte Aktier udstedes i papirløs form. De Udbudte Aktier er omsætningspapirer og skal i henhold til Østjydsk Banks 
vedtægter noteres på navn i Østjydsk Banks ejerbog gennem Aktionærernes kontoførende institut. Ejerbogsfører for 
Østjydsk Bank er VP Services A/S (CVR nr. 30 20 11 83). 

4.4 VALUTA 
Udbuddet gennemføres, og de Udbudte Aktier udstedes, i danske kroner. 

Der er ingen dansk lovgivning, der begrænser eksport eller import af kapital (bortset fra visse investeringer i områder i 
henhold til gældende resolutioner vedtaget af FN og EU), herunder, men ikke begrænset til, fremmed valuta, eller som 
påvirker overførsel af udbytte, renter eller andre betalinger til ejere af de Udbudte Aktier, der ikke bor i Danmark. For at 
forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal personer, der rejser ind eller ud af Danmark med 
beløb (herunder, men ikke begrænset til, kontanter og rejsechecks) svarende til 10.000 euro eller derover, deklarere 
sådanne beløb til SKAT, når de rejser ind eller ud af Danmark. 

4.5 TEGNINGSRETTERNE OG DE UDBUDTE AKTIERS RETTIGHEDER 

4.5.1 Tegningsretter 
Udbuddet gennemføres med fortegningsret for Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer. 

Der udstedes 8 tegningsretter for hver 1 Eksisterende Aktie a 10 kr., og der skal anvendes 1 Tegningsret for at tegne 1 
Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. 

Tegningsretterne kan enten udnyttes til at tegne Udbudte Aktier, eller de kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen i 
perioden 3. september 2013 til 16. september 2013 kl. 17.00 for de Aktionærer, som ikke ønsker at deltage i Udbuddet.  

Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret 
ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens 
udløb ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til ihændehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af 
Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om 
tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af 
Resterende Aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. 
Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn, uden at der tages hensyn til, om disse er afgivet af 
Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. 
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Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil allerede udnyttede Tegningsretter automatisk blive annulleret. For nærmere 
information om tilbagekaldelse af Udbuddet henvises til del II, afsnit 5.5 "Tilbagekaldelse af Udbuddet". 

Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger blive refunderet, hvis 
Udbuddet ikke gennemføres. Alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen af de Udbudte Aktier, 
hvorved investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, kan lide et tab, som hver enkelt 
erhverver selv må bære.  

Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden for Tegningsretterne, vil ikke kunne tilbageføres. Dette 
medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter i Tegningsperioden, kan risikere at lide et tab svarende til 
købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger. Der henvises i øvrigt til del II, afsnit 5.5 
"Tilbagekaldelse af Udbuddet" for information om tilbagekaldelse af Udbuddet. 

4.5.2 De Udbudte Aktier 
Østjydsk Bank har én aktieklasse både før og efter Udbuddet. 

De Udbudte Aktier vil fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen få samme forvaltningsmæssige rettigheder 
som Østjydsk Banks Eksisterende Aktier (f.eks. ret til at møde og afgive stemme samt stille spørgsmål på 
generalforsamlinger, ret til at deltage i kapitalforhøjelser, ret til at få meddelelser fra Østjydsk Bank m.m.), og de 
Udbudte Aktier vil få samme økonomiske rettigheder som de Eksisterende Aktier for regnskabsåret 2013 og bærer 
således ret til eventuelt udbytte for regnskabsåret 2013, der udloddes efter registrering af de Udbudte Aktier hos 
Erhvervsstyrelsen, og i det omfang at det er muligt i henhold til gældende dansk lovgivning.  

De Udbudte Aktier har fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser på samme vilkår som de Eksisterende Aktier, 
ligesom der gælder samme selskabsretlige regler for indløsning, ombytning og ret til andel i eventuelt 
likvidationsprovenu, idet Østjydsk Banks vedtægter ikke indeholder særlige regler herom, der afviger fra Selskabslovens 
regler. I tilfælde af opløsning eller likvidation af Østjydsk Bank har de Udbudte Aktier ret til en forholdsmæssig andel af 
Østjydsk Banks aktiver efter betaling af Østjydsk Banks kreditorer. 

4.5.3  Udbytte 
De Udbudte Aktier bærer ret til udbytte, der måtte udloddes af Østjydsk Bank efter udstedelsen af de Udbudte Aktier. De 
Udbudte Aktier bærer således ret til eventuelt udbytte for regnskabsåret 2013, der udloddes efter registrering af de 
Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen, og i det omfang det er muligt i henhold til gældende dansk lovgivning.  

Udbytte udbetales i danske kroner til Aktionærens konto i VP. Der gælder ingen udbyttebegrænsninger eller særlige 
procedurer for indehavere af Udbudte Aktier, der ikke er bosiddende i Danmark. Der henvises til del II, afsnit 4.11 
"Skattemæssige forhold" nedenfor for en beskrivelse af den skattemæssige behandling af udbytte i henhold til dansk 
skattelovgivning. Udbytte, der ikke er hævet af Aktionærerne 3 år efter forfaldsdagen, fortabes og tilfalder Østjydsk 
Bank. Banken anvender ikke kumulativt udbytte. 

4.5.4 Stemmeret 
Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme, dog kan ingen Aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver 
tid værende nominelle aktiekapital. 

Enhver, der besidder aktier i Banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis 
vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til Banken. Registreringsdatoen ligger en uge før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Aktier, der ifølge notering i Bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én Aktionær, såfremt der 
mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af 
samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en 
fælles koncern eller andet interessefællesskab. 

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret 
fuldmagt. 
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En fuldmægtig, der møder på vegne af flere Aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige Aktionærer. 

Forslag fra Aktionærer må være indleveret til Bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, såfremt 
de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Fremsættes forslag senere end 6 uger før 
generalforsamlingens afholdelse, afgør Bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på 
dagsordenen. 

Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde. 

4.5.5 Øvrige rettigheder 
Ingen af Østjydsk Banks Aktier har indfrielses- eller konverteringsrettigheder eller nogen andre særlige rettigheder. 

4.6 BESLUTNINGER, BEMYNDIGELSER OG GODKENDELSER 
De Udbudte Aktier udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 2, i henhold til hvilken Bestyrelsen indtil 2. marts 
2018 er bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje Østjydsk Banks aktiekapital med indtil i alt nominelt 
192.000.000 kr. (svarende til 19.200.000 Aktier). Bestyrelsen har i henhold til denne bemyndigelse den 30. august 
vedtaget at forhøje aktiekapitalen i Østjydsk Bank. Kapitalforhøjelsen udgør nominelt op til 76.800.000 kr. (7.680.000 
Aktier a nominelt 10 kr.) Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 
1:8, således at 1 Eksisterende Aktie giver ret til at tegne 8 Udbudte Aktier a nominelt 10 kr. til Tegningskursen på 23 kr. 

4.7 UDSTEDELSESDATO FOR TEGNINGSRETTERNE OG DE UDBUDTE AKTIER 
De Udbudte Aktier forventes udstedt og registreret i Erhvervsstyrelsen senest den 26. september 2013. Første 
handelsdag for de Udbudte Aktier på NASDAQ OMX Copenhagen forventes at være den 27. september 2013. 

4.8 AKTIERNES NEGOTIABILITET OG OMSÆTTELIGHED 
De Udbudte Aktier er omsætningspapirer. De Udbudte Aktier skal lyde på navn og noteres i Bankens ejerbog. Der 
gælder ingen indskrænkninger i de Udbudte Aktiers omsættelighed. 

4.9 PLIGTMÆSSIGE OVERTAGELSESTILBUD OG INDLØSNING AF AKTIER SAMT OPLYSNING OM 
AKTIEBESIDDELSER 

4.9.1 Pligtmæssige købstilbud 
Betingelserne vedrørende pligtmæssige købstilbud er indeholdt i Værdipapirhandelslovens § 31 samt Finanstilsynets 
bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud. Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et 
selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked, skal erhververen give alle 
aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis resultatet af denne overdragelse er, at 
erhververen: 

 kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet 
 får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer 
 får ret til at udøve en bestemmende indflydelse på selskabet på grundlag af vedtægterne eller på anden vis 

efter aftale med selskabet 
 på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i 

selskabet eller 
 kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en 

tredjedel af stemmerettighederne. 

Under visse omstændigheder kan Finanstilsynet meddele fritagelse fra reglerne om pligtmæssige købstilbud. 

4.9.2 Tvangsindløsning af aktier 
Efter Selskabslovens § 70 kan aktier i et selskab forlanges indløst af en aktionær, som ejer mere end 9/10 af 
aktiekapitalen og besidder en tilsvarende del af stemmerne. En minoritetsaktionær kan på samme måde forlange at få 
sine aktier indløst af en majoritetsaktionær, der ejer mere end 9/10 af aktiekapitalen og besidder en tilsvarende del af 
stemmerettighederne, jf. Selskabslovens § 73. 
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Endvidere kan et selskabs generalforsamling under visse, nærmere angivne betingelser, jf. Selskabslovens § 107, stk. 2 
nr. 3, med tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på en generalforsamling repræsenterede 
aktiekapital, indføre en generel indløsningsforpligtelse i et selskabs vedtægter, hvorefter aktionærer kan blive 
forpligtede til at lade deres aktier indløse på de vilkår, som fremgår af Selskabslovens regler.  

Der findes per Prospektdatoen ingen sådan bestemmelse i Østjydsk Banks vedtægter. 

I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed §144 kan bestyrelsen i et pengeinstitut, som ikke opfylder gældende 
kapitalkrav, og hvor Finanstilsynet har fastsat en frist for retablering af kapitalen, efter anmodning fra en aktionær, der 
ejer 70% eller mere af aktierne i et pengeinstitut, træffe beslutning med almindelig stemmeflerhed om at indløse de 
øvrige aktionærers aktier i pengeinstituttet. Det samme gælder tilfælde, hvor anmodningen fremsættes af en aktionær, 
som efter en kapitaltilførsel, der er led i en rekonstruktionsplan, kommer til at eje 70 % eller mere af aktierne i 
pengeinstituttet, selv om pengeinstituttet som følge af kapitaltilførslen atter opfylder kapitalkravet. Bestyrelsens 
beslutning om tvangsindløsning af aktier skal godkendes af Finanstilsynet.  

Den finansielle lovgivning indeholder derudover regler om tvungen afvikling af pengeinstitutter, som kan indebære, at et 
pengeinstituts aktiviteter helt eller delvist overdrages til et andet pengeinstitut.  

4.9.3 Forpligtelser til at oplyse ejerandel 
I henhold til § 29 i Værdipapirhandelsloven skal aktionærer i et selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret 
marked, hurtigst muligt underrette selskabet samt Finanstilsynet, når aktionærens aktiebesiddelse udgør mindst 5 % af 
stemmerettighederne i selskabet eller den pålydende værdi udgør mindst 5 % af aktiekapitalen, samt når der indtræffer 
en ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold, der bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 % samt 
grænserne på 1/3 og 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke længere er nået. 

Herudover gælder den generelle underretningsforpligtelse for aktionærer vedrørende deres aktiebesiddelse, jf. 
Selskabslovens §§ 55-57. 

4.9.4 Forpligtelser til at søge tilladelse til aktieerhvervelse 
I henhold til § 61 i Lov om Finansiel Virksomhed og § 10 i Værdipapirhandelsloven, skal en fysisk eller juridisk person, 
der direkte eller indirekte erhverver en andel på 10 % eller derover af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i en 
finansiel virksomhed ("Kvalificeret Andel"), på forhånd underrette Finanstilsynet herom og opnå Finanstilsynets 
godkendelse heraf. Tilsvarende gælder ved erhvervelser, hvorved den Kvalificerede Andel forøges, således at denne 
efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 %, 33 % eller 50 % af selskabskapitalen eller 
stemmerettighederne i en finansiel virksomhed, eller hvor virksomheden bliver til en dattervirksomhed af erhververen. 

4.10 OFFENTLIGE KØBSTILBUD FREMSAT AF TREDJEMAND I FOREGÅENDE ELLER INDEVÆRENDE 
REGNSKABSÅR 

Der er ikke fremsat købstilbud fra tredjemand vedrørende Aktierne i foregående eller indeværende regnskabsår. 

4.11 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD  

4.11.1 Indledning 
I det følgende gives et sammendrag af væsentlige danske skattemæssige forhold vedrørende erhvervelse, besiddelse og 
afhændelse af Aktier og Tegningsretter i Østjydsk Bank for investorer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, 
og investorer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Endvidere er beskatningsreglerne for investorer 
hjemmehørende i Grønland beskrevet, da investorer, der alene er skattepligtige til Grønland ikke anses som 
skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. I det følgende er beskrevet reglerne for beskatning af gevinst og tab på 
regulerede aktier - i det følgende kaldet børsnoterede aktier, da Østjydsk Banks Aktier handles på et reguleret marked. 
Sammendraget er kun til generel oplysning og tilsigter på ingen måde at udgøre skattemæssig eller juridisk rådgivning. 

Sammendraget foregiver ikke at være en udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold, der kan have relevans 
ved erhvervelse, besiddelse eller afhændelse af Aktier og Tegningsretter i Østjydsk Bank. 
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Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere med henblik på at få klarlagt de skattemæssige 
konsekvenser ved at erhverve, besidde eller afhænde Aktier eller Tegningsretter i Østjydsk Bank i lyset af deres særlige 
forhold, herunder virkningen af eventuel statslig, lokal eller anden national skattelovgivning. 

Sammendraget indeholder ikke en beskrivelse af de skattemæssige konsekvenser for professionelle investorer, der 
udøver næring ved køb og salg af aktier. Sammendraget beskriver heller ikke de skattemæssige konsekvenser for 
livsforsikringsselskaber, pensionsselskaber m.v. Sammendraget behandler ikke de tilfælde, hvor aktier erhverves på 
baggrund af tegningsretter, der er tildelt på baggrund af en båndlagt medarbejderaktie. Sammendraget er baseret på 
gældende lovgivning, regler, domme og afgørelser i Danmark per Prospektdatoen, som alle kan ændres, i nogle tilfælde 
med tilbagevirkende kraft. 

4.11.2 Beskatning af investorer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark 
Personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i Danmark i mindst seks måneder inden for et år eller har 
sin livsinteresse i Danmark, samt selskaber, som enten er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sit hovedsæde i 
Danmark, er normalt fuldt skattepligtige til Danmark. Personer eller selskaber, som desuden er fuldt skattepligtige i et 
andet land, kan være underlagt særlige regler, som ikke er beskrevet her. 

Beskatning af udbytte for privatpersoner ved investering af frie midler 
Udbytte til privatpersoner beskattes som aktieindkomst. I 2013 beskattes aktieindkomst med 27 % af de første 48.300 kr. 
og med 42 % af aktieindkomst over 48.300 kr. (for ægtepar, der er samlevende ved indkomstårets udløb, er beløbet 
96.600 kr., satsene reguleres årligt).  

Østjydsk Bank indeholder normalt 27 % udbytteskat af udbytte til Aktionærerne.  

Udbyttebeskatning for privatpersoner ved investering af pensionsmidler 
Privatpersoner, der investerer via deres pensionsopsparing, skal betale pensionsafkastskat med en fast sats på 15,3 % 
for 2013 af det samlede nettoafkast af deres pensionsinvesteringer, herunder udbytter samt aktiegevinster og –tab 
opgjort efter lagerprincippet. Gevinster og tab opgøres som forskellen mellem aktiernes markedsværdi ved 
indkomstårets udgang og dets begyndelse. Hermed indgår også ikke realiserede aktiegevinster og -tab i 
indkomstopgørelsen. Ved erhvervelse i løbet af et indkomstår anvendes købsprisen i stedet for værdien ved 
indkomstårets begyndelse. Ved salg i løbet af et indkomstår anvendes salgsprisen i stedet for værdien ved 
indkomstårets udgang. Pensionsafkastskat indeholdes og afregnes generelt af det pensionsinstitut, som 
pensionsordningen er oprettet i, og påvirker ikke den enkeltes selvangivelse. 

Beskatning af udbytte for selskaber 
Et selskab, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i Østjydsk Bank, skal medregne modtaget udbytte ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst. Udbytte beskattes med selskabsskatteprocenten på 25 %. Selskabsskatteprocenten 
nedsættes til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % i 2016.  

Ved udbetaling af udbytte til aktionærer i form af privatpersoner eller selskaber indeholdes 27 % i udbytteskat. Mod 
tilstrækkelig dokumentation over for Østjydsk Bank, kan satsen på 27 % nedsættes fra 27 % til 25 % for danske 
selskaber, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen. 

Udbytte på datterselskabsaktier (ejerandel mindst 10 %) og koncernselskabsaktier (sambeskattede selskaber) er 
normalt skattefrit. 

Aktieavancebeskatning for privatpersoner ved investering af frie midler 
Avance fra salg af aktier erhvervet efter 1. januar 2006 beskattes som aktieindkomst. I 2013 beskattes aktieindkomst 
med 27 % af de første 48.300 kr. og med 42 % af aktieindkomst over 48.300 kr. (for ægtepar, der er samlevende ved 
indkomstårets udløb er beløbet 96.600 kr., satsene reguleres årligt). Gevinst og tab på aktier, der skal medregnes ved 
opgørelsen af personers skattepligtige indkomst, medregnes i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres 
(medmindre lagerprincippet er valgt). Opgørelsen foretages efter gennemsnitsmetoden, hvorefter gevinsten skal 
opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for aktierne. 
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Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i årets aktieindkomst for børsnoterede aktier, herunder udbytte fra 
børsnoterede aktier. Eventuelle resterende tab kan modregnes i en samlevende ægtefælles aktieindkomst fra 
børsnoterede aktier efter tilsvarende regler. Ikke udnyttede tab kan fremføres og modregnes i fremtidige års 
aktieindkomst for børsnoterede aktier. 

Fradrag for tab på børsnoterede aktier er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af 
selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, har modtaget oplysninger om erhvervelsen 
af aktierne med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. For 
børsnoterede aktier, herunder Østjydsk Banks aktier, der er placeret i et dansk depot sker denne indberetning 
automatisk af det pengeinstitut, hvori depotet er placeret. 

Hvis aktierne er blevet købt ved flere lejligheder, anses de aktier, der er erhvervet først, for at være solgt først (FIFO-
princippet).  

Der gælder særlige overgangsregler for beskatning ved afståelse af aktier, der er erhvervet senest den 31. december 
2005. Dette gælder også Udbudte Aktier tegnet på baggrund af en Tegningsret, der er tildelt på baggrund af en aktie, der 
er anskaffet før denne dato. Disse regler er ikke beskrevet nærmere heri. 

Aktieavancebeskatning for privatpersoner ved investering af pensionsmidler 
Avance og tab på aktier i en pensionsopsparing beskattes med 15,3 % for 2013-pensionsafkastskat. 
Pensionsafkastskatten opkræves årligt efter et lagerprincip som beskrevet ovenfor under afsnit om udbyttebeskatning 
ved investering for pensionsmidler. 

Aktieavancebeskatning af selskaber 
Selskaber skal uanset ejertid medregne gevinster og tab på porteføljeaktier, dvs. aktier, hvor selskabet ejer mindre end 
10 % af aktiekapitalen, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinster og tab på børsnoterede porteføljeaktier 
opgøres efter lagerprincippet som beskrevet ovenfor under afsnit om udbyttebeskatning ved investering for 
pensionsmidler. Er den skattepligtige indkomst positiv, beskattes nettoindkomsten med selskabsskatteprocenten på 
25 %. Selskabsskatteprocenten nedsættes til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % i 2016. 

Avancen er skattefri for selskabsaktionærer i følgende to situationer: 

 selskabsaktionæren ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i Østjydsk Bank (datterselskabsaktier)   
 selskabsaktionæren og Østjydsk Bank sambeskattes eller opfylder betingelserne for international 

sambeskatning (koncernselskabsaktier) 

Investering for midler omfattet af virksomhedsskatteordningen 
Der kan ikke investeres i aktier i Østjydsk Bank for midler, der er omfattet af virksomhedsskatteordningen.  

Særligt vedrørende tegningsretter 
Beskatningen ved salg af tegningsretter sker efter samme skattesatser som ved salg af aktier. 

Anskaffelsessummen for tegningsretter, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af Aktionær i Østjydsk Bank 
fastsættes skattemæssigt til 0 kr. I øvrige tilfælde anses anskaffelsessummen for de omhandlede tegningsretter for at 
være det beløb, som er betalt for tegningsretten. 

Udgangspunktet er, at selskaber normalt skal opgøre gevinst og tab på tegningsretter efter lagerprincippet (se afsnittet 
ovenfor for en beskrivelse af lagerprincippet). 

Privatpersoner skal opgøre gevinst og tab ved salg af tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et reguleret 
marked, efter den såkaldte aktie-for-aktie-metode. Efter aktie-for-aktie-metoden skal gevinsten eller tabet opgøres 
som forskellen mellem salgssummen og den faktiske købssum, der er betalt for de tegningsretter, der afstås. 

Anvender man tildelte Tegningsretter til at tegne Udbudte Aktier, opgøres anskaffelsesprisen for de Udbudte Aktier 
skattemæssigt til Tegningsrettens anskaffelsessum for de Udbudte Aktier. 
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Hvis Tegningsretter, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af Aktionær i Selskabet, hverken sælges eller 
udnyttes til tegning af Aktier, sker der ikke nogen beskatning. 

Beskatning af investorer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland 
Grønlandske Aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og som ikke har et fast driftssted i Danmark, er 
begrænset skattepligtige til Danmark af udbytte på aktier i danske selskaber, men er ikke skattepligtige til Danmark af 
avancer realiseret ved salg af aktier. 

Skattepligten for grønlandske selskaber og virksomheder med fast driftssted i Danmark omfatter udbytter, gevinster og 
tab fra aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, eller når aktierne indgår i det faste driftssteds anlægskapital. 

Fuld skattepligt 

Beskatning af investorer, der er fuldt skattepligtige til Grønland, er personer, der har bopæl i Grønland, eller som 
opholder sig i Grønland i mindst seks, på hinanden følgende måneder, samt selskaber, som enten er registreret i 
Grønland, eller hvis ledelse har sit sæde i Grønland, er normalt fuldt skattepligtige til Grønland.  

I Grønland eksisterer der ikke kapitalpensionsordninger, hvorfor det ikke er muligt at investere pensionsmidler i aktier 
på samme måde som i Danmark. 

Beskatning af udbytte til privatpersoner 

For privatpersoner betragtes udbytter som B-indkomst. B-indkomst beskattes i Grønland i 2013 med 41-44 % afhængig 
af hvilken kommune personen har bopæl i. Der gives creditlempelse for den i Danmark indeholdte udbytteskat (som 
udgangspunkt 27 %). Dette er kun muligt hvis den samlede personlige B-indkomst er positiv.  

I Grønland gives et standardfradrag på t.kr. 5 årligt for B-indkomst, hvorfor man ved et bruttoudbytte på t.kr. 5 eller 
under alt andet lige ikke vil kunne få kreditlempelse for den i Danmark indeholdte udbytteskat.  

I henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland, kan Danmark beskatte udbytte med 15 %. I første 
omgang indeholder Danmark 27 % i kildeskat.  

Det betyder, at aktionærer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland har ret til tilbagebetaling af en del af 
udbytteskatten fra de danske skattemyndigheder. Aktionærer, der er berettiget dertil og overholder visse 
attestationsregler, kan ansøge de danske skattemyndigheder om delvis refusion af udbytteskatten, hvilket vil reducere 
den effektive danske indeholdte udbytteskat til den i dobbeltbeskatningsoverenskomsten anførte udbytteskattesats på 
15 %. 

Efter praksis giver Grønland dog lempelse for 27 %, hvis det kan bæres i indkomsten uanset dobbeltbeskatningsaftalen. 
Det vil derfor i langt de fleste tilfælde være irrelevant at tilbagesøge den i Danmark betalte udbytteskat, idet dette blot vil 
reducere lempelsesbeløbet i Grønland, således at slutskatten bliver den samme. 

Aktionærens lokale skattemyndigheder skal dokumentere refusionsansøgningen på særlige formularer udarbejdet af de 
danske skattemyndigheder, hvorefter ansøgningen indsendes til de danske skattemyndigheder. 

Beskatning af udbytte til selskaber – Grønland 
For selskaber indgår udbytter i den skattepligtige indkomst og bliver beskattet med selskabsskatten, som for 2013 er 
31,8 %.  

Beskatning af udbytte til selskaber – Danmark 

I henhold til dansk lovgivning indeholder det danske udbytteudloddende selskab som udgangspunkt 27 % udbytteskat af 
aktieudbytter i Danmark, medmindre aktionæren er fritaget for udbytteskat. 

I henhold til de danske skatteregler er et grønlandsk selskab ikke skattepligtigt af udbytte modtaget fra et dansk 
selskab, hvis det grønlandske selskab 

 kan påberåbe sig enten reduktion eller bortfald af dansk udbytteskat i henhold til moder-
/datterselskabsdirektivet (direktiv 2011/96/EU) eller i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 
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Grønland og Danmark, og selskabet ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i det danske udloddende selskab 
(datterselskabsaktier), eller 

 modtager udbytte på koncernselskabsaktier, som ikke er datterselskabsaktier, når a) det udbyttemodtagende 
koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og b) udbyttebeskatningen skulle være 
frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
mellem Grønland og Danmark, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Ved koncernselskabsaktier 
forstås generelt aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan 
sambeskattes, jf. nærmere aktieavancebeskatningslovens § 4 B. 

I de to ovennævnte tilfælde indeholdes der derfor ikke udbytteskat. I alle andre tilfælde er indeholdelsesprocenten for 
udbytteskat som udgangspunkt 27 %. 

Dobbeltbeskatningsaftalen 
I henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland, kan Danmark beskatte udbytte med 15 %, når 
selskabet ejer mindre end 25 % af kapitalen.  

Det betyder, at aktionærer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland har ret til tilbagebetaling af en del af 
udbytteskatten fra de danske skattemyndigheder. Aktionærer, der er berettiget dertil og overholder visse 
attestationsregler, kan ansøge de danske skattemyndigheder om delvis refusion af udbytteskatten, hvilket vil reducere 
den effektive danske indeholdte udbytteskat til den i dobbeltbeskatningsoverenskomsten anførte udbytteskattesats på 
15 %. 

Der gives creditlempelse for den i Danmark indeholdte udbytteskat. For at få fuld creditlempelse kræves det dog, at den 
positive, skattemæssige indkomst mindst svarer til bruttoudbyttet. 

Efter praksis giver Grønland dog lempelse for 27 %, hvis det kan bæres i indkomsten uanset dobbeltbeskatningsaftalen. 
Det vil derfor i langt de fleste tilfælde være irrelevant at tilbagesøge den i Danmark betalte udbytteskat, idet dette blot vil 
reducere lempelsesbeløbet i Grønland, således at slutskatten bliver den samme. 

Aktionærens lokale skattemyndigheder skal dokumentere refusionsansøgningen på særlige formularer udarbejdet af de 
danske skattemyndigheder, hvorefter ansøgningen indsendes til de danske skattemyndigheder. 

Aktieavancebeskatning til privatpersoner 
For privatpersoner indgår kursgevinster og tab hidrørende fra salg af aktier ikke ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst. Skattemæssige gevinster ved salg af aktier er således skattefrie, og tab herved er ikke fradragsberettigede. 

Aktieavancebeskatning af selskaber 
For selskaber indgår kursgevinster og tab på salg af aktier i den skattepligtige indkomst og bliver beskattet med 
selskabsskatten som for 2013 er 31,8 %. 

Investering for midler omfattet af virksomhedsskatteordningen 
Virksomhedsskatteordningen kan ikke anvendes i Grønland 

Særligt vedrørende tegningsretter 
Beskatning ved salg af tegningsretter sker efter samme regler som ved salg af aktier. 

4.11.3 Beskatning af investorer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark eller Grønland 
Udenlandske aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og som ikke har et fast driftssted i Danmark, er 
begrænset skattepligtige til Danmark af udbytte på aktier i danske selskaber, men er ikke skattepligtige til Danmark af 
avancer realiseret ved salg af aktier. 

Skattepligten for udenlandske selskaber og virksomheders faste driftssteder i Danmark omfatter udbytter, gevinster og 
tab fra aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, eller når aktierne indgår i det faste driftssteds anlægskapital. 
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Beskatning af udbytte 
I henhold til dansk lovgivning indeholder det danske udbytteudloddende selskab som udgangspunkt 27 % udbytteskat af 
aktieudbytter i Danmark, uanset om aktionæren er en privatperson eller et selskab, medmindre aktionæren er fritaget 
for udbytteskat. 

I henhold til de danske skatteregler er et udenlandsk selskab ikke skattepligtigt af udbytte modtaget fra et dansk 
selskab, hvis det udenlandske selskab 

 kan påberåbe sig enten reduktion eller bortfald af dansk udbytteskat i henhold til moder-
/datterselskabsdirektivet (direktiv 2011/96/EU) eller i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 
selskabets skattejurisdiktion og Danmark, og selskabet ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i det danske 
udloddende selskab (datterselskabsaktier), eller 

 modtager udbytte på koncernselskabsaktier, som ikke er datterselskabsaktier, når a) det udbyttemodtagende 
koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og b) udbyttebeskatningen skulle være 
frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
mellem selskabets skattejurisdiktion og Danmark, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Ved 
koncernselskabsaktier forstås generelt aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er 
sambeskattede eller kan sambeskattes, jf. nærmere aktieavancebeskatningslovens § 4 B. 

I de to ovennævnte tilfælde indeholdes der derfor ikke udbytteskat. I alle andre tilfælde er indeholdelsesprocenten for 
udbytteskat som udgangspunkt 27 %, medmindre specielle aftaler om reduceret indeholdelsesprocent foreligger (se 
nedenfor). 

Aktionærer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, kan have ret til tilbagebetaling af en del af udbytteskatten i de 
tilfælde, hvor aktionærerne har ret til at påberåbe sig nedslag i den danske udbyttebeskatning efter en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst. Aktionærer, der er berettiget dertil og overholder visse attestationsregler, kan 
ansøge de danske skattemyndigheder om delvis refusion af udbytteskatten, hvilket vil reducere den effektive danske 
indeholdte udbytteskat til den i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst anførte udbytteskattesats – typisk 10 
%/15 %. 

Aktionærens lokale skattemyndigheder skal dokumentere refusionsansøgningen på særlige formularer udarbejdet af de 
danske skattemyndigheder, hvorefter ansøgningen indsendes til de danske skattemyndigheder. 

Den indeholdte udbytteskat vil desuden kunne nedsættes til 15 %, i tilfælde hvor modtagere af udbytte er 
hjemmehørende i et land, som har en aftale om udveksling af information med de danske skattemyndigheder, og hvor 
modtageren ejer mindre end 10 % af aktierne i det udbyttebetalende selskab. Hvis selskabet m.v. er hjemmehørende i et 
land uden for EU, er det endvidere en betingelse, at det sammen med koncernforbundne parter, jf. ligningslovens § 2, 
ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab. Aktionæren skal ansøge de danske 
skattemyndigheder om delvis refusion af udbytteskatten. 

I praksis kan aktionærer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, normalt forvente at modtage refusionsbeløbet, i løbet 
af ca. en måned efter at de danske skattemyndigheder har modtaget ansøgningen om refusion.  

For privatpersoner, der er skattemæssigt hjemmehørende i USA, Canada, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, 
Norge, Sverige, Irland, Schweiz, Grækenland og Storbritannien, findes en særlig ordning for reduktion af udbytteskat i 
forhold til den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. For at kunne benytte denne ordning skal aktionærer, der 
opfylder betingelserne, deponere deres aktier i en dansk bank, og aktiebeholdningen skal registreres og administreres 
af VP (Værdipapircentralen). Aktionærerne skal endvidere fremvise dokumentation fra den pågældende udenlandske 
skattemyndighed for deres skattemæssige tilhørsforhold og for, at de opfylder betingelserne i henhold til den 
pågældende overenskomst. Der skal benyttes en bestemt formular, som er udarbejdet af de danske skattemyndigheder 
(formular 02.009, dog formular 02.012 for skatteydere, der har domicil i Storbritannien). Aktionæren kan aftale med den 
pågældende depotbank, at Østjydsk Bank fremskaffer den relevante formular. Ofte opkræver bankerne et 
administrationsgebyr for at tilknytte det pågældende depot denne aftale med værdipapircentralen. 
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Aktieavancebeskatning 

En aktionær, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, beskattes ikke i Danmark af en eventuel gevinst, 
der realiseres ved salg eller anden afhændelse af aktier, medmindre aktierne er knyttet til et fast driftssted i Danmark. 

Hvis aktierne er knyttet til et fast driftssted i Danmark af et udenlandsk selskab, vil gevinst og tab på aktier, hvor der ejes 
mindre end 10 % af aktiekapitalen i Østjydsk Bank, indgå i det faste driftssteds skattepligtige indkomst. Hvis det faste 
driftssted ejer mindst10 % af aktiekapitalen i Østjydsk Bank, vil gevinster på aktierne normalt være skattefrie og tab ikke 
fradragsberettigede. 

4.11.4 Aktieafgift 
Der er ingen aktieafgift i Danmark.  
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5 VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET  

5.1 BETINGELSER FOR UDBUDDET 
Gennemførelsen af Udbuddet er betinget af, at Banken opnår et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. Banken har 
opnået bindende tilsagn fra en række uafhængige investorer om, på visse betingelser, herunder at Banken opnår 
Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., at tegne Aktier i et sådant omfang, at der 
opnås et bruttoprovenu på i alt 115 mio. kr. Såfremt Udbuddet ikke kan gennemføres, med et provenu på minimum 90 
mio. kr., vil Udbuddet blive tilbagekaldt. 

Tegningstilsagnene er betingede af, at Banken umiddelbart før gennemførelsen af Udbuddet og indbetalingen af 
provenuet har en solvensprocent, der overstiger Bankens individuelle solvensbehov, eller det af Finanstilsynet opgjorte 
solvenskrav. Per Prospektdatoen er denne betingelse opfyldt, og Ledelsen har ikke kendskab til forhold, der vil medføre, 
at betingelsen ikke vil være opfyldt på tidspunktet for Udbuddets endelige gennemførelse. Tegningstilsagnet fra 
Arbejdernes Landsbank A/S er betinget af, at Arbejdernes Landsbank A/S, såfremt det er nødvendigt, kan godkendes 
som storaktionær af Finanstilsynet, jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 61, samt at Finanstilsynet godkender, at Østjydsk 
Bank umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet, må tilbagekøbe for op til 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til 
Arbejdernes Landsbank A/S. Finanstilsynet har per Prospektdatoen givet Arbejdernes Landsbank A/S en tilladelse til at 
blive storaktionær i Østjydsk Bank. Tilbagekøbet af kapitalbeviserne er et led i Bankens genoprettelsesplan, som er 
fremsendt til Finanstilsynet og derfor er Finanstilsynet bekendt. Det er på denne baggrund Ledelsens vurdering, at 
Finanstilsynet vil godkende Bankens tilbagekøb af kapitalbeviserne.  

Sidste dag for handel med Aktierne inklusive Tegningsretter er den 2. september 2013, forudsat at Aktierne handles med 
sædvanlig valør på tre handelsdage”. 

Fra den 3. september 2013 kl. 9.00 dansk tid handles Aktierne eksklusive Tegningsretter, forudsat at Aktierne handles 
med sædvanlig valør på tre handelsdage. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved registrering på 
konti i VP. 

Den 5. september 2013 kl. 12:30 dansk tid (”Tildelingstidspunktet”) vil enhver, som er registreret i VP som Aktionær i 
Østjydsk Bank, få tildelt 8 Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie, og for hver Tegningsret er indehaveren berettiget 
til at tegne 1 stk. Udbudt Aktie mod betaling af 23 kr. per. Udbudt Aktie. Tegningsretterne har ISIN-kode DK0060502474, 
og de Udbudte Aktier har den midlertidige ISIN-kode DK0060502557. 

De Udbudte Aktier udstedes under en midlertidig ISIN-kode. De Udbudte Aktier vil ikke blive særskilt optaget til handel 
og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode. Den midlertidige ISIN-kode vil alene 
blive registreret i VP. De Udbudte Aktier vil således først kunne handles på NASDAQ OMX Copenhagen efter 
sammenlægningen med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier. 

Såfremt Udbuddet gennemføres, vil Østjydsk Bank registrere de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen forventeligt den 
26. september 2013 og snarest muligt herefter vil den midlertidige ISIN-kode blive lagt sammen med ISIN-koden for de 
Eksisterende Aktier.  

5.2 UDBUDDET OG PROVENU 
Udbuddet er ikke garanteret, men Banken har modtaget bindende tilsagn fra en række investorer om, på visse 
betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., at 
tegne Aktier i et sådant omfang, at der opnås et bruttoprovenu på i alt 115 mio. kr.  

Bruttoprovenuet udgør ved tegning af samtlige Udbudte Aktier 176,6 mio. kr., svarende til 7.680.000 stk. Udbudte Aktier 
a nominelt 10 kr. 

Såfremt Udbuddet gennemføres med udstedelse af 7.680.000 stk. Udbudte Aktier a 10 kr. i Østjydsk Bank, vil 
aktiekapitalen herefter udgøre nominelt 86.400.000 kr. 

For en beskrivelse af omkostningerne ved emissionen og nettoprovenuet fra Udbuddet henvises til del II, afsnit 8 
"Omkostninger ved emissionen og nettoprovenu." 



150 
 

5.3 TEGNINGSPERIODE 
De Udbudte Aktier kan tegnes fra den 6. september 2013 og skal tegnes senest 19. september 2013 kl. 17:00 ved 
meddelelse til eget kontoførende institut. Det seneste tidspunkt for meddelelse til eget kontoførende institut kan være 
tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden.  

5.4 FORVENTET TIDSPLAN FOR DE VIGTIGSTE BEGIVENHEDER 
 

Tidsplan

2. september 2013 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på 3 handelsdage) 

3. september 2013 Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på 3 handelsdage) 

3. september 2013 Optagelse af Tegningsretter til handel 

 5. september 2013 Tildelingstidspunkt for Tegningsretter (kl. 12:30) 

6. september 2013 Tegningsperioden starter 

 16. september 2013 Handelsperioden med Tegningsretter slutter 

 19. september 2013 Tegningsperioden slutter  

23. september 2013 Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet  

26. september 2013 Afregning Resterende Aktier 

26. september 2013 Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen 

27. september 2013 Første handelsdag for Udbudte Aktier 

 

5.5 TILBAGEKALDELSE AF UDBUDDET 
Gennemførelsen af Udbuddet er betinget af, at Banken opnår et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. Såfremt 
betingelsen ikke opfyldes, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. 

Fra handlen med Tegningsretterne påbegyndes den 3. september 2013, og indtil registrering af de Udbudte Aktier hos 
Erhvervsstyrelsen, er Østjydsk Bank til enhver tid berettiget til at tilbagekalde Udbuddet, såfremt det vurderes, at der er 
andre forhold, der gør, at Kapitalplanen ikke kan gennemføres i sin helhed, eller at det er umuligt eller utilrådeligt at 
gennemføre Udbuddet. 

En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen samt via Bankens hjemmeside. 

Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, vil Tegningsretterne blive ugyldige og værdiløse for såvel Aktionærer som 
investorer, der måtte have erhvervet sådanne rettigheder. Handler med Tegningsretter forud for 
tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet 
Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle 
transaktionsomkostninger. 
 
Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af Udbudte Aktier, og der udstedes ingen 
Udbudte Aktier. Alle udnyttelser af Tegningsretter vil blive annulleret og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle 
transaktionsomkostninger) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier.  
 
Handler med Udbudte Aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Det betyder, 
at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og 
tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.  

5.6 NEDSÆTTELSE AF TEGNING 
Nedsættelse af tegning er ikke relevant i forbindelse med Udbuddet. For tegning og fordeling af Resterende Aktier se del 
II, afsnit 5.12 ”Tegning af resterende aktier”. 

5.7 MINDSTE OG/ELLER STØRSTE TEGNINGSBELØB 
Det mindste antal Udbudte Aktier, en indehaver af Tegningsretter kan tegne, vil være en (1) Udbudt Aktie, hvilket kræver 
udnyttelse af en (1) Tegningsret og betaling af Tegningskursen. Der er ingen maksimumgrænse for det antal Udbudte 
Aktier en indehaver af Tegningsretter kan tegne. Antallet er dog begrænset af det antal Udbudte Aktier, der kan tegnes 
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ved udnyttelse af de Tegningsretter, der indehaves eller erhverves eller såfremt der tegnes Resterende Aktier, af 
antallet af Udbudte Aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af tegningsretter. For oplysninger om begrænsninger ved 
erhvervelse af Aktier i Banken, se del I, afsnit 4.9.4 ”Forpligtelser til at søge tilladelse til aktieerhvervelse”. 

5.8 TILBAGEKALDELSE AF TEGNINGSORDRER 
Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter samt eventuelle tilsagn om tegning af Resterende Aktier er bindende og kan 
ikke tilbagekaldes eller ændres.  

5.9 BETALING OG LEVERING AF UDBUDTE AKTIER 
Investorerne skal betale 23 kr. per Udbudt Aktie, der tegnes.  

Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på tegningstidspunktet, dog senest den 26. september 2013, mod 
levering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP. Aktierne leveres elektronisk til investors konto i VP.  

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre 
finansielle formidlere, hvorigennem de har Aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, 
kan kræve betaling på en tidligere dato.  

Medmindre andet er aftalt, vil VP eller det kontoførende institut sende en ændringsmeddelelse til kontohaveren, med 
angivelse af det tegnede antal Udbudte Aktier og aktiebeløbet. 

5.10 OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET AF UDBUDDET 
Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse, som forventes udsendt den 23. september 2013. 

5.11 UDNYTTELSE AF TEGNINGSRETTER OG HANDEL MED TEGNINGSRETTER 
Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut 
eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. 
Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler og 
procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler. Tidspunktet kan være tidligere end 
den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes 
tilbage eller ændres. 

Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Tegningskursen i løbet af Tegningsperioden, vil de Udbudte Aktier ved 
udgangen af en handelsdag blive tildelt via VP. De Udbudte Aktier kan tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter i perioden 
fra den 6. september 2013 kl. 9.00 dansk tid til den 19. september 2013 kl. 17.00 dansk tid. Såfremt Udbuddet 
gennemføres, vil de Udbudte Aktier blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 26. september 2013. 
Snarest muligt herefter vil den midlertidige ISIN-kode blive lagt sammen med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier. 

Aktionærer, som udnytter deres Tegningsretter, og investorer, der tegner Udbudte Aktier, anses for at have erklæret, at 
de har overholdt enhver gældende lovgivning. Kontoførende institutter, der udnytter Tegningsretter på vegne af 
Aktionærer, anses for at have erklæret, at de har overholdt de udbudsprocedurer, der er angivet i dette Prospekt. 
Hverken Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier er registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 (”US 
Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. 

Udnyttelsesinstrukser uden det fornødne dokumentationsmateriale, der kommer fra en person i USA, eller er 
poststemplet i USA eller en sådan anden jurisdiktion, hvor det ikke er tilladt at tegne de Udbudte Aktier, vil blive anset 
som ugyldige, og ingen Udbudte Aktier vil blive krediteret til institutioner med adresse i USA eller andre jurisdiktioner, 
hvor det ikke er tilladt at tegne de Udbudte Aktier uden det fornødne dokumentationsmateriale. Østjydsk Bank 
forbeholder sig ret til at afvise enhver udnyttelse af Tegningsretter på vegne af personer, der ikke fremviser det 
fornødne dokumentationsmateriale og 1) som til accept eller levering af Udbudte Aktier opgiver en adresse i USA eller 
en anden jurisdiktion, hvor det ikke er tilladt at tegne de Udbudte Aktier, 2) som ikke kan godtgøre eller bevise, at 
vedkommende ikke er i USA eller en anden jurisdiktion, hvor det ikke er tilladt at tegne de Udbudte Aktier, 3) som 
handler for personer i USA eller en anden jurisdiktion, hvor det ikke er tilladt at tegne de Udbudte Aktier, medmindre det 
sker på diskretionært grundlag, eller 4) som efter Østjydsk Banks opfattelse har afgivet sine udnyttelsesinstrukser eller 
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certificeringer i, eller afsendt sådanne fra USA eller en anden jurisdiktion, hvor det ikke er tilladt at udbyde de Udbudte 
Aktier, jævnfør del II, afsnit 10 ”Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet”. 

Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, således at Tegningsretterne 
kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra den 3. september 2013 kl. 9.00 dansk tid, til den 16. september 
2013 kl. 17.00 dansk tid. 

Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne sælges i 
Handelsperioden for Tegningsretterne. Erhververen kan anvende de erhvervede Tegningsretter til tegning af de Udbudte 
Aktier. Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller anden finansiel 
formidler meddelelse herom. 

Efter udløbet af Tegningsperioden bortfalder Tegningsretterne og mister deres gyldighed og værdi, og indehaverne er 
ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden udløber den 19. september 2013 kl. 17.00 dansk tid. 

Der er ikke fastsat begrænsninger i antallet af tegningsansøgninger. 

5.12 TEGNING AF RESTERENDE AKTIER 
Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af 
Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb (”Resterende 
Aktier”), kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og 
investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til 
Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget 
en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende 
tilsagn, uden at der tages hensyn til, om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. 

Eksisterende Aktionærer og danske og grønlandske investorer, der ikke har Tegningsretter, og som ønsker at tegne 
Resterende Aktier, kan give bindende tilsagn om tegning gennem deres eget kontoførende institut eller finansiel 
formidler, evt. ved at benytte den tegningsblanket, der er indeholdt i Prospektet. 

Udenlandske Eksisterende Aktionærer skal kontakte deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler. 

Der kan ikke fra Østjydsk Banks side gives nogen sikkerhed for, at investorer eller Eksisterende Aktionærer, der ønsker 
at tegne Udbudte Aktier uden Tegningsretter, vil kunne tildeles Resterende Aktier. Sikkerhed for at modtage Udbudte 
Aktier i Østjydsk Bank kan kun gives til Aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i 
tilfælde af, at Udbuddet gennemføres. Der vil således kun være Resterende Aktier at tildele, såfremt de Udbudte Aktier 
ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af 
investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter. 

5.13 FORDELINGSPLAN OG TILDELING 
De Udbudte Aktier, der udstedes ved Udbuddet, udstedes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. 

5.14 OVERTILDELING 
Der er ikke mulighed for overtildeling i Udbuddet. 

5.15 KURSFASTSÆTTELSE 
Tegningskursen for de Udbudte Aktier er 23 kr. per aktie a nominelt 10 kr. Aktier erhvervet af Bestyrelsen, Direktionen 
og Nøglemedarbejdere inden for det seneste år er alle anskaffet på markedsvilkår. 

5.16 PLACERING 
Østjydsk Bank har ikke indgået aftaler om placering af de Udbudte Aktier. Østjydsk Bank er aktieudstedende institut og 
forestår afviklingen af aktietegningen. 
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6 OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING 

6.1 NOTERING OG OPTAGELSE PÅ ET REGULERET MARKED 
Tegningsretterne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Østjydsk Banks 
Udbudte Aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen med forventet 
første handelsdag den 27. september 2013. 

6.2 ANDRE REGULEREDE MARKEDER HVOR VÆRDIPAPIR OPTAGES PÅ 
Østjydsk Banks Aktier er ikke optaget eller søgt optaget til handel på andre regulerede markeder end NASDAQ OMX 
Copenhagen. 

6.3 LIKVIDITETSMÆGLERE 
Der er ikke indgået aftale om market making, og ingen virksomheder har givet tilsagn om at fungere som mæglere i 
sekundær omsætning. 

6.4 STABILISERING OG OVERTILDELING 
Der er ikke indgået aftale om stabilisering eller market making, og der er ikke mulighed for overtildeling. 

6.5 FORHÅNDSTILSAGN OG GARANTI  
Udover de i del II, afsnit 6.6, ”Hensigt hos større Aktionærer, Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere om at deltage 
i Udbuddet”, angivne tilsagn om at tegne for cirka 8 mio. kr., har Banken opnået bindende tilsagn fra en række 
uafhængige investorer om, på visse betingelser, at tegne Aktier i et sådant omfang at der opnås et bruttoprovenu på i alt 
115 mio. kr. Dette omfatter tilsagn fra Arbejdernes Landsbank A/S, Artha Max A/S, Artha Optimum A/S, Artha Safe A/S, 
EnergyTech Industries A/S, Frandsbjerg Invest A/S, Guldcap Invest ApS, Købstædernes Forsikring A/S, NS Teknik 
Holding ApS, Søren Vangsted Holding A/S, Bankens finansielle rådgiver Dansk Merchant Capital A/S samt en række 
private investorer. 

Betingelserne i tegningstilsagnene omfatter at Banken umiddelbart før gennemførelsen af Udbuddet og indbetalingen af 
provenuet har en solvensprocent, der overstiger Bankens individuelle solvensbehov, eller det af Finanstilsynet opgjorte 
solvenskrav. Per Prospektdatoen er denne betingelse opfyldt og Ledelsen har ikke kendskab til forhold, der vil medføre, 
at betingelsen ikke vil være opfyldt på tidspunktet for Udbuddets endelige gennemførsel. Tegningstilsagnet fra 
Arbejdernes Landsbank A/S er betinget af, at Arbejdernes Landsbank A/S, såfremt det er nødvendigt, kan godkendes 
som storaktionær af Finanstilsynet, jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 61 samt at Finanstilsynet godkender at Østjydsk 
Bank umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet, må tilbagekøbe for op til 30 mio. kr. kapitalbeviser udstedt til 
Arbejdernes Landsbank A/S. Finanstilsynet har per Prospektdatoen givet Arbejdernes Landsbank A/S en tilladelse til at 
blive storaktionær i Østjydsk Bank. Tilbagekøbet af kapitalbeviserne er et led i Bankens genoprettelsesplan, som er 
fremsendt til Finanstilsynet og derfor er Finanstilsynet bekendt. Det er på denne baggrund Ledelsens vurdering, at 
Finanstilsynet vil godkende Bankens tilbagekøb af kapitalbeviserne. 

Udbuddet er ikke garanteret. 

6.6 HENSIGT HOS STØRRE AKTIONÆRER, BESTYRELSE, DIREKTION OG NØGLEMEDARBEJDERE OM AT 
DELTAGE I UDBUDDET  

Som det nævnes ovenfor har en række investorer, under visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets 
godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., givet tilsagn om at tegne aktier i Østjydsk Bank i et omfang 
så et samlet bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan nås. Heri indgår tegningstilsagn fra EnergyTech Industries A/S, hvor i 
Bestyrelsens næstformand har en væsentlig interesse. 

En række medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen samt Nøglemedarbejdere, og nærtstående hertil, har meddelt, at de 
ønsker at tegne Udbudte Aktier ved udnyttelse af tildelte Tegningsretter, ved køb og efterfølgende udnyttelse af 
Tegningsretter eller ved afgivelse af ordre på resterende aktier for et samlet vederlag på i alt cirka 8 mio. kr.  
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7 SÆLGENDE AKTIONÆRER OG LOCK-UP  

7.1 AKTIONÆRER, DER HAR TILKENDEGIVET, AT DE FORVENTER AT SÆLGE AKTIER 
Østjydsk Bank har ikke modtaget tilkendegivelser fra Aktionærer om, at de agter at sælge deres Aktier eller 
Tegningsretter, bortset fra bestyrelsesmedlem Jan Nordstrøm, som har tilkendegivet, at han vil beholde sine 
nuværende aktier i Tegningsperioden, men sælge sine tildelte tegningsretter. 

Der henvises til del II, afsnit 6.5 ”Forhåndstilsagn og garanti” og del II, afsnit 6.6 ”Hensigt hos større Aktionærer, 
Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere om at deltage i Udbuddet” for et overblik over tilsagn om tegning. 

Østjydsk Bank ejer 2.292 stk. egne aktier per Prospektdatoen. Tegningsretter knyttet hertil vil blive søgt afhændet, da 
Østjydsk Bank ikke kan tegne Udbudte Aktier på baggrund af Tegningsretter knyttet til egne aktier. 

7.2 LOCK-UP 
Der er ikke indgået lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet. 
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8 OMKOSTNINGER VED EMISSIONEN OG NETTOPROVENU  

8.1 OMKOSTNINGER VED UDBUDDET 
De skønnede omkostninger, som skal betales af Østjydsk Bank i forbindelse med Udbuddet forventes at udgøre 12,6 mio. 
kr., såfremt der tegnes aktier svarende til Minimumsprovenuet på 90 mio. kr., og 12,9 mio. kr., såfremt emissionen 
bliver fuldtegnet svarende til et bruttoprovenu på 176,6 mio. kr. 

Dette beløb inkluderer blandt andet honorar til finansielle og juridiske rådgivere og Bankens revisor, omkostninger til 
VP, NASDAQ OMX Copenhagen, trykning, layout, forsendelse, tegningsprovision til investorer, der har afgivet bindende 
tegningstilsagn samt tegningsprovision til kontoførende institutter på 0,25 %. 

8.2 NETTOPROVENU 
Såfremt der tegnes aktier svarende til Minimumsprovenuet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af de nye aktier udgøre 90 
mio. kr. Det skønnede nettoprovenu fremkommer som bruttoprovenuet fratrukket de skønnede omkostninger, der skal 
betales af Banken i forbindelse med Udbuddet som anført ovenfor. Det skønnede nettoprovenu forventes således som 
minimum at udgøre 77,4 mio. kr. 

Såfremt der tegnes aktier svarende til maksimumsprovenuet (fuldtegnet) vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af de nye 
aktier udgøre 176,6 mio. kr. Det skønnede nettoprovenu fremkommer som bruttoprovenuet fratrukket de skønnede 
omkostninger, der skal betales af Banken i forbindelse med Udbuddet som anført ovenfor. Det skønnede nettoprovenu 
forventes således maksimalt at udgøre 163,8 mio. kr. 
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9 UDVANDING 
Eksisterende Aktionærer, der udnytter tildelte Tegningsretter fuldt ud til tegning af Udbudte Aktier, vil ikke blive 
udvandet i forbindelse med Udbuddet. Undlader en Eksisterende Aktionær helt eller delvist at udnytte tildelte 
Tegningsretter, vil den Eksisterende Aktionærs ejerandel kunne blive udvandet med op til 89 % som følge af Udbuddet.  

Den 30. juni 2013 udgjorde egenkapitalen 216 mio. kr. svarende til en indre værdi per Aktie på 225,51 kr. Den indre værdi 
per Aktie beregnes ved at dividere den samlede egenkapital med antallet af Aktier fratrukket Østjydsk Banks besiddelse 
af egne Aktier.  

Ved Udbuddets gennemførelse med det maksimale antal Udbudte Aktier (7.680.000 stk.) og efter fradrag af skønnede 
omkostninger i forbindelse med Udbuddet udgjorde egenkapitalen per 30. juni 2013 cirka 379,7 mio. kr. svarende til en 
indre værdi per Aktie på 44,0 kr. Dette udgør en umiddelbar reduktion af den indre værdi per Aktie på 181,6 kr. og 
dermed en udvanding på 80,5 % for Eksisterende Aktionærer, og en umiddelbar forøgelse af den justerede egenkapital 
per Aktie på 21,0 kr. svarende til 91,1 % for nye investorer. 

Udvanding

Tegningskurs per Udbudt Aktie Kr. 23,00

Indre værdi per Aktie per 30. juni 2013 Kr. 225,51

Reduktion i indre værdi per Aktie, der kan henføres til Udbuddet, i forhold til per 30. juni 2013 Kr. 181,55

Relativ udvanding per Eksisterende Aktie % 80,51

Indre værdi per Aktie efter Udbuddet Kr. 43,96

Forøgelse per Aktie for nye investorer Kr. 20,96

Forøgelse per Aktie for nye investorer % 91,14
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10 JURISDIKTIONER HVOR UDBUDDET GENNEMFØRES OG RESTRIKTIONER KNYTTET 
TIL UDBUDDET 

10.1 HER VIL UDBUDDET BLIVE FREMSAT 
Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og Grønland. 

10.2 GENERELLE BEGRÆNSNINGER 
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret, og Østjydsk Bank har ikke og vil ikke foretage sig noget i nogen 
jurisdiktion, med undtagelse af Danmark og Grønland, som måtte medføre et offentligt udbud af Tegningsretterne 
og/eller de Udbudte Aktier. 

Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke 
anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud 
eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller 
en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller købe 
eller tegne de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Østjydsk 
Bank forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og overholder alle 
sådanne begrænsninger, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse 
med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de skattemæssige 
konsekvenser af at investere i de Udbudte Aktier. Østjydsk Bank har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle 
overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en Eksisterende Aktionær 
eller potentiel køber af Tegningsretter og/eller tegner af de Udbudte Aktier. 

Der gælder endvidere overdragelses- og videresalgsbegrænsninger for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier i visse 
jurisdiktioner. En køber eller tegner af Tegningsretter eller Udbudte Aktier vil, ved køb eller tegning af Tegningsretter 
eller Udbudte Aktier, blive anset for at have bekræftet, at Østjydsk Bank og dennes respektive tilknyttede selskaber og 
revisorer kan henholde sig til, at de forudsætninger, erklæringer, indeståelser, garantier og aftaler, der er indeholdt i 
dette Prospekt, eller som den pågældende afgiver ved købet eller tegning, er korrekte/korrekt afgivet. 

Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien, Japan eller 
Schweiz, eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland, og de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller 
indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde 
udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz, eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og 
Grønland, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold 
til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Østjydsk Bank skal modtage tilfredsstillende dokumentation 
herfor.  

Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende regler forventer Østjydsk Bank, at nogen eller alle 
Eksisterende Aktionærer og investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz og andre 
jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte 
Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter og/eller tegne Udbudte 
Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. 

Tegningsretterne og Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere 
ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden 
for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, 
registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. 

For information om fuldbyrdelse af domme henvises til afsnittet "Generel Information". 

10.3 OVERDRAGELSESBEGRÆNSNINGER I USA 
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn 
(Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, 
ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller om, 
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hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Erklæringer om det modsatte betragtes som en kriminel handling i 
USA. 

Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act eller 
værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og salg af de 
Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i US Securities Act (”Regulation S”). 

Enhver person, der ønsker at udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, vil blive anset for, ved at acceptere 
modtagelse af Prospektet og Tegningsretter eller de Udbudte Aktier, at have erklæret, garanteret og aftalt, enten at 
vedkommende erhverver Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier i en offshore transaktion som defineret i Regulation S 
i henhold til Regulation S, eller i henhold til en effektiv registreringserklæring i overensstemmelse med US Securities 
Act, eller i henhold til en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i US Securities 
Act, og i overensstemmelse med gældende værdipapirlove i amerikanske enkeltstater. 

Derudover kan et tilbud om at sælge eller et salg af Tegningsretter eller de Udbudte Aktier i USA fra en mægler eller 
fondshandler (uanset om denne deltager i Udbuddet eller ej) indtil udløbet af 40 dage efter Tegningsperiodens afslutning 
udgøre en overtrædelse af registreringskravene i US Securities Act, hvis et sådant tilbud om at sælge eller salg sker på 
anden måde end i overensstemmelse med fritagelser i henhold til US Securities Act. Udbuddet vedrører værdipapirer i 
et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i 
henhold til amerikansk ret. Regnskaber i dokumentet er muligvis ikke sammenlignelige med amerikanske 
virksomheders regnskaber. 

Som følge af restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Østjydsk Bank, at nogen eller alle investorer 
hjemmehørende i USA muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. 

10.4 OVERDRAGELSESBEGRÆNSNINGER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 
I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”) (hver især en “EØS 
Medlemsstat”) kan et udbud af Tegningsretter eller Udbudte Aktier til offentligheden ikke foretages i nogen EØS 
Medlemsstat (bortset fra Danmark) inden offentliggørelse af et prospekt, der er godkendt af den kompetente myndighed 
i den relevante EØS Medlemsstat eller godkendt i en anden EØS Medlemsstat og anmeldt til den kompetente myndighed 
i den relevante EØS Medlemsstat i henhold til direktiv 2003/71/EC af 4. november 2003 med senere ændringer og tillige 
implementeringsreglerne i de enkelte EØS Medlemsstater (”Prospektdirektivet”). Uanset det forudgående kan der dog 
uden et godkendt eller anmeldt prospekt foretages et udbud af Tegningsretter eller Udbudte Aktier til offentligheden i en 
EØS Medlemsstat: 

a) til enhver kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet 

b) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer per land indenfor EU/EØS, som ikke er kvalificerede investorer (som 
defineret i Prospektdirektivet), og 

c) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Østjydsk Bank offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i 
Prospektdirektivet. 

Ved “et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden” i en EØS Medlemsstat forstås henvendelse til 
personer i enhver form og ad enhver vej med tilstrækkelige oplysninger om udbudsbetingelserne, Tegningsretterne og 
de Udbudte Aktier, således at en investor bliver i stand til at træffe en afgørelse om køb af Tegningsretter og tegning af 
de Udbudte Aktier. 

10.5 OVERDRAGELSESBEGRÆNSNINGER I CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SCHWEIZ OG ANDRE 
JURISDIKTIONER UDEN FOR DANMARK OG GRØNLAND 

Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske 
tilsynsmyndigheder, ligesom ingen myndigheder har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om 
hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Som følge af restriktioner i henhold til gældende love og regler 
forventer Østjydsk Bank, at visse eller alle investorer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan, Schweiz og andre 
jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier.
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11 YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
11.1 RÅDGIVERE 
Revisor for Østjydsk Bank: 

Deloitte 
Papirfabrikken 26 
DK-8600 Silkeborg 
 
Juridisk rådgiver for Østjydsk Bank i forbindelse med Udbuddet: 
 
Kromann Reumert 
Rådhuspladsen 3 
DK-8000 Aarhus C 
 
Finansiel rådgiver for Østjydsk Bank i forbindelse med Udbuddet: 

Dansk Merchant Capital A/S 
Amager Strandvej 50 
DK-2300 København S 

11.2 BESTILLING AF PROSPEKT 
Prospektet kan, med visse begrænsninger, bestilles hos: 

Østjydsk Bank A/S 
Østergade 6-8 
DK-9550 Mariager 
Telefon: +45 98 54 14 44 
E-mail: banken@oeb.dk  
 
Prospektet kan også, med visse begrænsninger, hentes på Østjydsk Banks hjemmeside (www.oeb.dk). Udover 
oplysninger, som indgår i Prospektet ved henvisning, udgør indholdet af Østjydsk Banks hjemmeside ikke en del af 
Prospektet. 
 
Udlevering af Prospektet og udbud af Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov. 
Prospektet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tegne eller købe nogen af Tegningsretterne eller de 
Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, 
som det er ulovligt at give et sådant tilbud eller opfordring. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, 
forudsættes selv at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger.  
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DEL III DEFINITIONER OG ORDLISTE 
 

Aktier Eksisterende Aktier sammen med de Udbudte Aktier. 

Aktionær En person, som besidder aktier i Østjydsk Bank. 

Amortiseret kostpris Princip for værdiansættelse af udlån i pengeinstitutter. Ved 
beregning af lånets værdi opgøres den oprindelige kostpris med 
fradrag af afdrag og eventuelle nedskrivninger samt tillæg/fradrag af 
de periodiserede transaktionsomkostninger, modtagne gebyrer og 
provisioner over lånets løbetid. 

Ansvarlig lånekapital Lån der opfylder betingelserne i § 29 i Basiskapitalbekendtgørelsen 
om ansvarlig lånekapital. Ansvarlig lånekapital skal blandt andet 
indeholde vilkår om, (i) at gælden er efterstillet al anden ikke 
efterstillet kapital, (ii) at hovedstol og renter kan nedskrives når visse 
betingelser er opfyldt, (iii) udskydelse af rentebetalinger og (iv) at 
gælden alene kan forfalde i tilfælde af instituttets likvidation eller 
konkurs. 

Arbejdernes Landsbank A/S Arbejdernes Landsbank A/S, CVR-nr. 31467012, Vesterbrogade 5, 
1620 København V. 

Artha Max A/S Artha Max A/S, CVR-nr. 34697078, c/o Artha Holding A/S, Kongevejen 
495C, 2840 Holte. 

Artha Optimum A/S Artha Optimum A/S, CVR-nr. 32937896, c/o Artha Holding A/S, 
Kongevejen 495C, 2840 Holte. 

Artha Safe A/S Artha Safe A/S, CVR-nr. 34697035, c/o Artha Holding A/S, Kongevejen 
495C, 2840 Holte. 

Bankdata Bankdata er en EDB-central, som leverer totale IT-løsninger til 
foreningens ejere, som er 13 pengeinstitutter. 

Banken Østjydsk Bank A/S, CVR-nr. 57928913, Østergade 6-8, 9550 Mariager.

Bankpakke I Den generelle garantiordning vedtaget af Folketinget den 5. oktober 
2008, hvorefter den danske stat i perioden indtil den 30. september 
2010 ubetinget garanterede simple kreditorers krav mod 
pengeinstitutter i overensstemmelse med Lov om Finansiel Stabilitet. 

Bankpakke II Den ved Lov om Statsligt Kapitalindskud etablerede ordning, hvorved 
danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter kunne optage 
statslige kapitalindskud. 
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Bankpakke III Lov nr. 721 af 25. juni 2010 om etablering af en ny ordning for 
afvikling af nødlidende danske pengeinstitutter. Vilkårene for 
afviklingsordningen er fastsat i kap. 4b i Lov om Finansiel Stabilitet. 

Basel III  

 

Basel III er et sæt retningslinjer, som blandt andet indeholder forslag 
til skærpede krav til pengeinstitutters og finansielle 
holdingselskabers kapitalgrundlag og likviditet. Basel III er udstedt af 
Bank for International Settlements, der er et organ for internationalt 
samarbejde vedrørende blandt andet tilsynet med finansielle 
virksomheder. Basel III forventes indført i Danmark på baggrund af 
nye kapital- og likviditetsregler vedtaget på EU-plan, der tager 
udgangspunkt i Basel III, herunder blandt andet CRD IV-reglerne. 

Basiskapital Basiskapital er kapital der er karakteriseret ved, at indskyderne af 
basiskapital er efterstillet de almindelige kreditorer, hvis en finansiel 
virksomhed går konkurs. Basiskapitalen er sat sammen af tre 
forskellige slags kapital: kernekapital, hybrid kernekapital og 
supplerende kapital. I pengeinstitutter skal basiskapitalen altid være 
på mindst 8 procent af de risikovægtede poster (solvenskravet) og 
mindst 5 millioner euro (minimumskapitalkravet). Den nærmere 
definition af basiskapital findes i § 128 i Lov om Finansiel 
Virksomhed. 

Basiskapitalbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2011 om opgørelse af basiskapital.

Bestyrelsen Bestyrelsen for Østjydsk Bank, som per Prospektdatoen består af 
Bestyrelsesformand Knud Timm-Andersen, Næstformand Jens 
Rasmussen, Bernt Steenstrup Clausen, Jan Nordstrøm og 
medarbejderrepræsentanterne Anni Frederiksen Mols og Henning 
Rose. 

Børsdag  En dag hvor NASDAQ OMX Copenhagen er åben for handel.

CHF Den schweiziske valuta: Schweizerfranc. 

CRD IV-reglerne Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav 
til kreditinstitutter og investeringsselskaber ("CRD IV-forordningen") 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med 
kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et 
finansielt konglomerat ("CRD IV-direktivet), der blev offentliggjort i 
EU-tidende den 27. juni 2013. Reglerne træder i kraft den 1. januar 
2014. 

CRD IV-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og 
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investeringsselskaber og om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med 
kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et 
finansielt konglomerat, offentliggjort den 27. juni 2013.  

CRD IV-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav 
til kreditinstitutter og investeringsselskaber, offentliggjort den 27. 
juni 2013. 

Danmarks Nationalbanks 3-årige låneordning Den af Danmarks Nationalbank den 8. december 2011 offentliggjorte 
3-årige lånefacilitet, hvorved Danmarks Nationalbank stiller lån med 
en løbetid på 3 år til rådighed for danske penge- og 
realkreditinstitutter mod sikkerhed i Danmarks Nationalbanks 
sikkerhedsgrundlag. Ordningen blev tilbudt 2 gange - henholdsvis 
fredag den 30. marts 2012 og fredag den 28. september 2012. 

Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik.

Direktionen Bankdirektør Max Hovedskov.

EBA The European Banking Authority (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed). 

Eksisterende Aktier 960.000 stk. aktier a nominelt 10 kr., svarende til Østjydsk Banks 
Aktiekapital umiddelbart forud for Udbuddet.  

Eksisterende Aktionærer Enhver, der den 5. september 2013 kl. 12:30 er registreret i VP som 
aktionær i Østjydsk Bank. 

EnergyTech Industries A/S EnergyTech Industries A/S, CVR-nr. 25878566, Mariagervej 58B, 9500 
Hobro. 

EU Den Europæiske Union.

EUR eller euro Den fælles valuta for de medlemsstater, der deltager i den tredje 
fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til 
de Europæiske Fællesskabers traktat med de til enhver tid gældende 
ændringer. 

Eurostat Eurostat er EU's statistikorganisation, som hovedsagelig indsamler 
statistik fra de forskellige nationale statistikorganisationer, samt har 
et samarbejde med disse om metodeudvikling. 

Finansiel Stabilitet Finansiel Stabilitet A/S blev etableret ved lov nr. 1003 af 10. oktober 
2008 og er statsejet. Selskabets formål er at medvirke til sikring af 
finansiel stabilitet i Danmark, herunder at afvikle nødlidende 
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pengeinstitutter. Endvidere er selskabets formål på vegne af Den 
Danske Stat at administrere de indgåede aftaler om ydelse af 
individuel statsgaranti for en nærmere afgrænset del af institutternes 
gæld. 

Finanstilsynet En del af Erhvervs- og Vækstministeriet, hvis hovedformål er at føre 
tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle 
virksomheder samt af udstedere og investorer på 
værdipapirmarkedet. 

Frandsbjerg Invest A/S Frandsbjerg Invest A/S, CVR-nr. 28662378, Hobrovej 4A, 9550 
Mariager. 

Gruppe III Pengeinstitutter med arbejdende kapital på 250 mio. kr. og op til 10 
mia. kr. 

Guldcap Invest ApS Guldcap Invest ApS, CVR-nr. 30350588, Frederiksberg Allé 60A, 1., 
1820 Frederiksberg C. 

Handelsperioden Perioden for handel med Tegningsretter, der løber fra den 3. 
september 2013 til og med den 16. september 2013 kl. 17.00 (dansk 
tid). 

Hybrid kernekapital Kapital der opfylder bestemmelserne i Basiskapitalbekendtgørelsen 
om hybrid kernekapital. Hybrid kernekapital skal blandt andet 
indeholde vilkår om, (i) at kapitalen enten er uden fastsat forfaldsdato 
eller forfald tidligst 30 år efter indbetalingen, (ii) at kapitalen skal 
være efterstillet al anden gæld, herunder ansvarlig lånekapital, (iii) at 
hovedstol og renter kan nedskrives når visse betingelser er opfyldt, 
(iv) udskydelse og bortfald af rentebetalinger og (v) at kapitalen alene 
kan forfalde i tilfælde af instituttets likvidation eller konkurs. 

Individuel statsgaranti Der blev ved lov om ændring af Lov om Finansiel Stabilitet, som 
trådte i kraft den 4. februar 2009, etableret en ordning, hvor Finansiel 
Stabilitet på vegne af den danske stat efter ansøgning kan indgå 
aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny 
ikke-efterstillet usikret gæld og for et SDRO- eller SDO-udstedende 
instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med 
en løbetid på op til tre år. Garantiordningen omfatter lån udstedt frem 
til den 31. december 2010.  

Individuelt solvensbehov Ledelsen er i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed forpligtet til at 
opgøre instituttets individuelle solvensbehov. Dette skal være af en 
størrelse og fordeling, som er passende til at dække instituttets 
risici.  

Indskydergarantifonden  Garantifonden for indskydere og investorer oprettet i henhold til lov, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 133 of 22. februar 2011 om en garantifond 
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for indskydere og investorer.

Kapitaldækningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning.

Kapitalkrav Det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet i Lov om 
Finansiel Virksomhed § 124. 

Kapitalplanen Den af Østjydsk Bank ved fondsbørsmeddelelser af den 31. maj 2013 
offentliggjorte kapitalplan i forbindelse med periodemeddelelsen for 
1. kvartal 2013.  

Kr. Danske kroner.

Kreditreservationsmetoden Den af Finanstilsynet, i bilag 1 til Vejledning af 13. januar 2012 om 
tilstrækkelig basiskapital og solvenskrav for pengeinstitutter, 
beskrevne kreditreservationsmetode til opgørelse af 
pengeinstitutters solvensbehov. 

Kvalificeret andel En aktieandel på 10 % eller derover af selskabskapitalen eller 
stemmerettighederne i en finansiel virksomhed. 

Købstædernes Forsikring A/S Købstædernes Forsikring A/S, CVR-nr. 51148819, Grønningen 1, 1270 
København K.  

Ledelsen Bestyrelsen og Direktionen.

Lov om Finansiel Stabilitet Lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel 
stabilitet med senere ændringer. 

Lov om Finansiel Virksomhed Lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 om finansiel virksomhed 
med senere ændringer. 

Lov om Statsligt Kapitalindskud Lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt 
kapitalindskud i kreditinstitutter med senere ændringer. 

Medgiftsordningen Lov nr. 619 af 14. juni 2011, ved akt nr. 181 af 29. august 2011, 
vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 7. september 2011, 
modificeret ved akt. nr. 51 af 14. februar 2012, tiltrådt af Folketingets 
Finansudvalg den 22. marts 2012, lov nr. 1061 af 22. november 2011 
og lov nr. 273 af 27. marts 2012. 

Minimumsprovenu Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at der opnås et 
bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. svarende til tegning af 
3.913.044 stk. aktier a nominelt 10 kr. til Tegningskursen. 
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NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen A/S, CVR-nr. 19042677, Nikolaj Plads 6, 
1067 København K 

NS Teknik Holding ApS NS Teknik Holding ApS, CVR-nr. 10151864, Hyrdehøjvej 18, 9550 
Mariager 

Nøglemedarbejdere Nøglemedarbejdere i Østjydsk Bank omfatter: Flemming Johnsen, 
Carsten Stenulm og Morten Vagnø. 

OIV Objektiv indikation på værdiforringelse. 

Prospektbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for 
værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved 
offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro. 

Prospektdatoen 30. august 2013.

Prospektdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 
2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF 
om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med 
oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på 
et reguleret marked. 

Prospektet Dette dokument, der er offentliggjort af Bestyrelsen og Direktionen i 
Østjydsk Bank. 

Prospektforordningen Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med 
senere ændringer. 

Prospektændringsdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU. 

Regnskabsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 17 af 11. januar 2011 om finansielle rapporter for 
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.  

Regulation S Regulation S bekendtgjort i henhold til U.S. Securities Act.

Resterende Aktier Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer 
i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter 
eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden 
Tegningsperiodens udløb. 
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Selskabsloven Lov nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber 
(selskabsloven) med senere ændringer. 

Sektoraktier Sektoraktier er aktier i selskaber, der leverer infrastrukturydelser og 
finansieringsprodukter til danske pengeinstitutter, og som er ejet af 
flere pengeinstitutter i fællesskab. Henvisninger til sektoraktier i 
dette Prospekt er en henvisning til aktier i DLR Kredit A/S. 

Solvenskrav Solvenskrav er betegnelsen for kreditinstitutters lovmæssige 
kapitalkrav. I et kreditinstitut skal basiskapitalen udgøre mindst 8 % 
af instituttets risikovægtede poster.  

Solvensoverdækning Ved solvensoverdækning forstås forskellen mellem den faktiske 
solvensprocent og instituttets individuelle solvensbehov eller et 
fastsat solvenskrav. 

Solvensprocent Basiskapitalen i % af risikovægtede aktiver.  

Statsligt kapitalindskud Statslige kapitalindskud i danske penge- og realkreditinstitutter i 
form af hybrid kernekapital etableret i henhold til Lov om Statsligt 
Kapitalindskud. Statslige kapitalindskud er hybrid kernekapital uden 
forud fastsat forfaldsdato med mulighed for indfrielse efter 3 år, hvor 
indfrielse forudsætter Finanstilsynets forudgående samtykke. Der er 
i Lov om Statsligt Kapitalindskud fastsat en række vilkår, som 
statslige kapitalindskud skal opfylde. 

Søren Vangsted Holding A/S Søren Vangsted Holding A/S, CVR-nr. 10970636, Myhlenbergvej 56, 
9510 Arden.  

Tegningskurs Tegningskursen er 23,00 kr. per Udbudt Aktie. 

Tegningsperioden Perioden for tegning af Udbudte Aktier, der løber fra den 6. 
september 2013 til og med den 19. september 2013 kl. 17.00 (dansk 
tid). 

Tegningsret Tegningsretter som tildeles Eksisterende Aktionærer. 

Tildelingstidspunktet Det tidspunkt, hvor Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer får 
tildelt Tegningsretter i henhold til deres fortegningsret. 

Tilsynsdiamanten Den af Finanstilsynet opstillede model, som blandt andet indeholder 
fem pejlemærker, som danske pengeinstitutter skal opfylde. 

Udbuddet Udbud af op til 7.680.000 stk. nye Aktier a nominelt 10 kr. i Østjydsk 
Bank med fortegningsret for Østjydsk Banks Eksisterende 
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Aktionærer.

Udbudte Aktier Op til 7.680.000 stk. aktier a nominelt 10 kr. 

U.S. Securities Act 

 

United States Securities Act of 1933, med senere ændringer.

USA Amerikas Forenede Stater med territorier og besiddelser. 

VP VP Securities AS, CVR-nr. 21599336, Weidekampsgade 14, 2300 
København S 

Værdipapirhandelsloven Lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013 om værdipapirhandel 
mv. med senere ændringer. 

Østjydsk Bank Østjydsk Bank A/S, CVR-nr. 57928913, Østergade 6-8, 9550 Mariager.
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DEL IV BILAG 

11.3 ØSTJYDSK BANKS VEDTÆGTER REG. NR. 917 
 

Navn, hjemsted og formål 

§ 1 

Bankens navn er: 

  ØSTJYDSK BANK A/S 

Banken driver tillige virksomhed under binavnene: 

  BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S 

  (Østjydsk Bank A/S) 

  og  

  MARIAGER BANK A/S 

  (Østjydsk Bank A/S) 

Hjemsted er Mariagerfjord Kommune. 

Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. 

Bankens kapital og aktier 

§ 2 

Bankens aktiekapital er kr. 9.600.000 fordelt i aktier på kr. 10.  

Bestyrelsen er i tiden indtil den 2. marts 2018 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen som kontant kapitalforhøjelse med 
indtil kr. 192.000.000 (svarende til 19.200.000 nye aktier), opdelt på følgende måde:  

1.)  Kr. 96.000.000 (svarende til 9.600.000 aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner. Bankens 
aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier, for hvilke bestyrelsen 
bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. 

2.)  Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 9.600.000 nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner, idet 
bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan 
beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, idet bankens aktionærer 
har fortrinsret. 

3.)  Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 9.600.000 nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner idet 
bankens aktionærer ikke har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen 
kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, uden fortrinsret for 
bankens aktionærer. 

Summen af emissioner efter 2.) og 3.) ovenfor kan ikke overstige kr. 96.000.000 (svarende til 9.600.000 aktier) i 
bemyndigelsens løbetid. 

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen. 



169 
 

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende: 

a. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under 
hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret. 

b. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 

c. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, 
indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige aktier. 

d. De nye aktier er omsætningspapirer og skal navnenoteres i lighed med øvrige aktier. 

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer. 

 

§ 3 

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Bankens aktiebog føres af VP SERVICES A/S, CVR nr. 30 
20 11 83. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. 

Rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom. 

Transport af aktier har kun gyldighed over for banken når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden 
ansvar for transportens ægthed og gyldighed.  

Aktierne er omsætningspapirer. 

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. 

 

§ 4 

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 10 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens 
bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes 
fastsatte regler. 

 

§ 5 

Bortkomne aktier og interimsbeviser kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de for aktier, der er 
omsætningspapirer, gældende regler, jfr. selskabslovens § 66, stk. 3. 

Aktier registreret i Værdipapircentralen mortificeres efter de for dette system gældende regler.  

Omkostningerne ved mortifikation afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget. 

 

Bankens ledelse 

Bankens interesser og anliggender varetages af: 
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  1. Generalforsamlingen 

  2. Repræsentantskabet 

  3. Bestyrelsen 

   4. Direktionen 

Generalforsamlingen 

§ 6 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende 
vedtægter fastsatte grænser. 

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i tidsrummet mellem den 15. februar og 31. marts indenfor det 
område der dækkes af Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, 
revisionen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en 1/20 af aktiekapitalen, og indkaldes af bestyrelsen.  

Begæringen skal fremsættes over for bestyrelsen, og skal indeholde det konkrete forslag til behandling.  

 

§ 6a 

Der kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes aktionærmøder i byer indenfor bankens virkeområde. Der kan ikke 
fremsættes forslag til beslutning eller træffes beslutning på aktionærmøderne. 

 

§ 7 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside, og ved meddelelse til alle aktionærer, der har 
fremsat begæring herom. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og foretages med højst 5 uger og mindst 3 uger forud 
for denne. 

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på 
generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten og 
revisionsberetningen, fremlægges til eftersyn for aktionærerne i bankens kontorer og på bankens hjemmeside. 

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen. 

 

§ 8 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 

 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 
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 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 

 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 

 5. Valg af revisorer. 

 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer. 

 

§ 9 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Dirigenten leder 
forsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. 

Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemnings-måde. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

§ 10 

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis 
vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeretten udøves således: 

Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver en stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver 
tid værende nominelle aktiekapital.  

Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én aktionær, såfremt der 
mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af 
samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en 
fælles koncern eller andet interessefællesskab. 

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret 
fuldmagt. 

En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. 

Forslag fra aktionærer må være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, såfremt 
de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Fremsættes forslag senere end 6 uger for 
generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på 
dagsordenen. 

 

§ 11 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende 
vedtægter bestemmer andet. 

Beslutningen om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt 2/3 af aktiekapitalen er 
repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den 
på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jfr. dog selskabslovens § 107, stk. 2. 
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Er 2/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 såvel af 
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 
dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den 
repræsenterede aktiekapitals størrelse. 

 

Repræsentantskabet 

§ 12 

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. 

Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og består af mindst 24 
medlemmer og højst 36 medlemmer, der skal være aktionærer. 

Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til, at bankens kundekreds og virkeområde 
er ligeligt repræsenteret. 

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen - genvalg kan finde sted. 

På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand. 

Repræsentantskabets medlemmer udtræder senest af repræsentantskabet på den første ordinære generalforsamling, 
efter medlemmet er fyldt 70 år. 

 

§ 13 

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, 
samt når bestyrelsen, direktionen eller halvdelen af medlemmerne begærer det. 

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være til stede. 

De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formanden eller i hans forfald næstformanden, 
sammenkalder repræsentantskabet med mindst 8 dages varsel. 

 

§ 14 

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. 

Repræsentantskabets opgave er at virke som bankens tillidsmænd i bankens virkeområde og at arbejde for bankens 
interesser i det hele taget, samt at være til hjælp for bankens ledelse med fremskaffelse af sådanne lokale oplysninger, 
som ledelsen måtte have interesse i. 

Repræsentantskabet prøver ikke årsrapportens rigtighed, men: 

 

 1. Vælger bestyrelse og suppleant, jfr. dog vedtægternes § 15, stk. 1. 

 2. Godkender bestyrelsens udnævnelse af direktionen. 

 3. Fastsætter vederlag til bestyrelsen. 
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 4. Beslutter oprettelse af filialer og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 

 5. Vælger dirigent til generalforsamlingen. 

 

Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden. 

Hvert af medlemmerne modtager et fast vederlag på kr. 2.000 årligt, hvortil tillægges de til enhver tid fastsatte 
mødediæter i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og de i henhold til loven fastsatte regler. 
Formanden modtager dog et fast vederlag på kr. 4.000 årligt tillagt diæter. 

 

Bestyrelsen 

§ 15 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.  

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om 
repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode. Bestyrelsen sammensættes i 
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, og vælges så vidt muligt blandt medlemmerne af 
repræsentantskabet. 

Valget finder sted på det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 

Valget finder sted på det første møde efter bestyrelsesvalget. Genvalg kan finde sted. 

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. 

 

§ 16 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, jfr. dog selskabslovens § 124. 

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende 
medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges efter hver protokoltilførsel og underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for pengeinstituttets væsentligste aktivitetsområder, hvori 
arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges jfr. Lov om Finansiel Virksomhed, § 70.  

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 

 

Direktionen 

§ 17 

Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen, med repræsentantskabets 
godkendelse, en direktion bestående af en eller flere direktører. Bestyrelsen fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår. 
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Direktionen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens og repræsentantskabets møder. 

I tilfælde af der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør. 

Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det kvartal, hvori de fylder 67 år. 

 

Firmategning 

§ 18 

Banken tegnes ved underskrift af: 

 1. Den samlede bestyrelse i forening. 

 2. Et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. 

 3. To direktører i forening. 

 

Revisionen 

§ 19 

Revisionen foretages af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf mindst den ene skal være statsautoriseret. 

Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

Årsrapporten 

§ 20 

Bankens regnskabsår er kalenderåret. 

Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet. 

Henstår et uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages 
de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. Herefter kan der udloddes udbytte til bankens 
aktionærer. 

 

§ 21 

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse 
eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. 

Foranstående vedtægter er vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 1995 og bekræftet på 
ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 1995, og af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse, den 8. oktober 1996, 
af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse den 3. februar 1998, den ordinære generalforsamling den 7. marts 1998 og den 
ekstraordinære generalforsamling den 2. april 1998, den ordinære generalforsamling den 4. marts 2000, den 
ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2000, den ordinære generalforsamling den 3. marts 2001 og den 
ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2001, den ordinære generalforsamling den 1. marts 2003, den 
ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2003, den ordinære generalforsamling den 6. marts 2004, den 
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ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2004, den ordinære generalforsamling den 5. marts 2005 og den 
ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2005, den ordinære generalforsamling den 4. marts 2006, den 
ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2006, den ordinære generalforsamling den 3. marts 2007, den 
ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2007, den ordinære generalforsamling den 1. marts 2008, den 
ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2008, den ordinære generalforsamling den 7. marts 2009, den 
ekstraordinære generalforsamling d. 2. april 2009, den ordinære generalforsamling den 6. marts 2010, den 
ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2010, den ordinære generalforsamling den 5. marts 2011, den 
ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2011, den ordinære generalforsamling d. 3. marts 2012, den 
ekstraordinære generalforsamling d. 30. marts 2012, den ordinære generalforsamling d. 2. marts 2013, den 
ekstraordinære generalforsamling d. 9. april 2013 og den ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli 2013. 

 

Bestyrelsen for 

Østjydsk Bank A/S 

 

Mariager, den 1. juli 2013 

 

Knud Timm-Andersen Jens Rasmussen Jan Nordstrøm 

 

Bernt Steenstrup Clausen Henning Rose  Anni Frederiksen Mols 
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11.4 TEGNINGSBLANKET FOR ØSTJYDSK BANK A/S  
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TEGNINGSBLANKET 

(KUN ÉN BLANKET PER ORDREGIVER) 

Denne tegningsblanket må alene udleveres sammen med Østjydsk Bank A/S’ prospekt af 30. august 2013. 
Tegningsblanketten eller nogen del eller kopi heraf må ikke medtages, sendes eller distribueres, direkte eller 
indirekte, til andre lande end Danmark og Grønland, herunder i særdeleshed ikke til USA, Canada, Australien, Japan 
eller Schweiz.  

Tegning af Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Østjydsk Banks Aktionærer ved udnyttelse af tildelte 
Tegningsretter eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter (”Resterende Aktier”) i 
Østjydsk Bank A/S. 

Instruktion om udnyttelse af Tegningsretter skal ikke ske ved anvendelse af nærværende blanket, men på sædvanlig vis 
ved henvendelse til Aktionærens/investorens kontoførende institut. Denne tegningsblanket skal alene anvendes af: 

1. Danske og grønlandske Eksisterende Aktionærer, der ønsker at tegne Resterende Aktier 
2. Danske og grønlandske investorer, der ikke er Eksisterende Aktionærer, der ønsker at tegne Resterende Aktier. 
 
Denne tegningsblanket skal indleveres til Aktionærens/investorens eget kontoførende institut til godkendelse og 
behandling. 

ISIN-kode (midlertidig): DK0060502557
Tegningskurs: 23 kr. per aktie
Tegningsperiode: 6. – 19. september 2013
Forventet første noteringsdag Udbudte Aktier: 27. september 2013
Betalingsdag: 26. september 2013
 
Resterende Aktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende 
Aktionærer og danske og grønlandske investorer i øvrigt, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende 
tilsagn om at tegne Udbudte Aktier til Udbudskursen. 

Eksisterende Aktionærer og danske investorer, der ønsker at tegne Resterende Aktier, skal gøre dette ved at afgive 
bindende tilsagn gennem deres eget kontoførende institut. Danske og grønlandske Eksisterende Aktionærer og 
danske og grønlandske investorer kan benytte denne tegningsblanket, der er vedhæftet Prospektet. Udenlandske 
Eksisterende Aktionærer skal kontakte deres kontoførende institut. Tegningsblanketten eller bindende tilsagn i 
øvrigt skal være kontoførende institut i hænde i så god tid, at de kan behandles og være Østjydsk Bank A/S i hænde 
senest den 19. september 2013, kl. 17.00 dansk tid. Tilsagn er bindende og kan ikke ændres eller annulleres. 

I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af Eksisterende Aktionærer og danske og grønlandske investorer i øvrigt 
overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af 
Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn, uden hensyn til om tegnerne er Aktionærer eller ikke-
Aktionærer.  

Der kan fra Østjydsk Banks side ikke gives nogen sikkerhed for, at danske og grønlandske investorer eller Eksisterende 
Aktionærer, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, vil kunne tildeles Resterende Aktier. Sikkerhed for at modtage Udbudte 
Aktier i Østjydsk Bank kan kun gives til Aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i 
tilfælde af at Udbuddet gennemføres. Der vil således kun være Resterende Aktier at tildele, såfremt de Udbudte Aktier 
ikke er tegnet af Østjydsk Banks Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af 
Tegningsretter eller investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter. 

UDFYLD PÅ BAGSIDEN >>
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TEGNINGSBLANKET  

(KUN ÉN BLANKET PER ORDREGIVER) 

FOR DANSKE OG GRØNLANDSKE EKSISTERENDE AKTIONÆRER OG ANDRE INVESTORER  

Jeg/vi afgiver bindende tegningsordre på op til ________________________ stk. Resterende Aktier (a nominelt 10 kr.) i 
Østjydsk Bank A/S til DKK 23 per Resterende Aktier. 

AKTIONÆR-/INVESTORERKLÆRING 

Denne tegningsordre afgives på vilkår som anført i Prospektet dateret den 30. august 2013. Tegning af de Resterende 
Aktier sker på baggrund af Prospektet.  

Afgivelse af tegningsordre er bindende og uigenkaldelig. 

Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af de tildelte Aktier til Tegningskursen. Betalingen finder sted den 26. 
september 2013 i henhold til nota, der tilsendes mig/os, mod registrering af de tildelte Aktier i VP.  

OPLYSNINGER OG UNDERSKRIFT 

Navn: 

 

VP-konto:

Adresse: 

 

Kontonr. til afregning:

Postnr. og by: 

 

Kontoførende institut:

Telefon: 

 

Dato: 

  

Underskrift: 

 

 

De nye aktier vil blive registreret på den pågældende Aktionærs/investors VP-konto i VP.

Forbeholdt kontoførende institut: 

Reg.nr.: 

 

CD-ident.: 

 

 


