
                                                                                                   

 

 
Finanstilsynet 
Århusgade 110 
2100 København Ø 
 
Att.: resolution@ftnet.dk 
 
 
 
 
 

27. februar 2017 
 

Høring af ”Diskussionspapir: Forslag til model for håndtering af mindre og mellemstore 
pengeinstitutter”.  
 
 
Dansk Aktionærforening takker for muligheden for, at kommentere på Finanstilsynets 
diskussionspapir om hovedprincipper for afvikling af og fastsættelse af NEP-krav for mindre og 
mellemstore pengeinstitutter, som Finanstilsynet har sendt i høring. den 19. januar 2017. Dansk 
Aktionærforening synes diskussionspapiret er en meget fin beskrivelse af de meget komplicerede 
forhold. I den forbindelse har vi nedennævnte bemærkninger. 
 
For det første har Dansk Aktionærforening fuld forståelse for arbejdet med et kontrolleret setup for 
afvikling af banker i krise, så risikoen for en gentagelse af situationen under finanskrisen mindskes. 
Dansk Aktionærforening hilser også velkommen, at den danske afviklingsmodel for mindre og 
mellemstore pengeinstitutter bliver baseret på EU’s regelsæt for afvikling af banker. 
 
For det andet så vil Dansk Aktionærforening bemærke, at det er vigtigt at tankerne i papiret skal 
reflektere en afbalanceret løsning der tilgodeser en kontrolleret model for afvikling der hverken er for 
restriktiv eller det modsatte og som ikke hæmmer den økonomiske vækst i Danmark. Muligheden for 
at virksomheder kan modtage tilstrækkelig finansiering og kapital er en vigtig forudsætning for 
virksomhedernes vækst og konkurrenceforhold. 
 
For det tredje vil Dansk Aktionærforening benytte lejligheden til, at nævne at vi ser med bekymring 
på, at det er modellen fra den danske bankpakke 3 der indgår i tankerne om det fremtidige afviklings 
setup dvs. en model hvor der benyttes Bail-in som indebærer tab for aktionærer som vi har været 
vidne til i flere situationer i Danmark under finanskrisen, hvor banker blev afviklet under bankpakke 3. 
Dermed ikke være sagt at Dansk Aktionærforening er imod en sådan løsning, men vi finder det 
afhænger af hvordan den konkrete model endelig bliver skruet sammen. Vi vil gerne henlede 
opmærksomheden på, at det kan give nogle udfordringer i form af tab for aktionærerne, især de 
private investorer som utilsigtet kan blive en del af sådan en afviklingsmodel. 
 
Dansk Aktionærforening står gerne til rådighed for en nærmere diskussion af ovennævnte. 
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