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Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med EBH Bank i henhold til §
352 a i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med EBH Banks
sammenbrud. 
 
 
1. Redegørelsens formål og retlige grundlag 
 
Denne redegørelse udarbejdes og offentliggøres i henhold til § 352 a i lov 
om finansiel virksomhed: 

 
§ 352 a 
Når en finansiel virksomhed er erklæret konkurs og staten har ydet 
garanti eller stillet midler til rådighed, udarbejder Finanstilsynet en 
redegørelse for forløbet op til konkursen. Redegørelsen skal blandt 
andet beskrive Finanstilsynets rolle under dette forløb. 
Stk. 2 Finanstilsynet skal offentliggøre den i stk. 1 nævnte redegørel-
se. I forbindelse med offentliggørelsen finder § 354 ikke anvendelse, 
med mindre oplysningerne vedrører kundeforhold eller tredjemand, 
der er eller har været involveret i forsøg på at redde den pågældende 
finansielle virksomhed. 

 
Formålet med redegørelsen er at sikre offentlighed om baggrunden for 
EBH Banks sammenbrud og Finanstilsynets rolle i forløbet op til sam-
menbruddet. Den daværende EBH Bank har efterfølgende skiftet navn til 
Selskabet af 27. november 2008. Det er dette selskab, som nærværende 
redegørelse vedrører, og som i det følgende omtales som EBH Bank. 
 
I redegørelsen beskrives Finanstilsynets tilsyn med EBH Bank i perioden 
2003 og frem til november 2008. Denne periode er valgt, fordi EBH 
Bank i 2001 overtog DAI koncernen (Dansk Anparts Investering) og 
blandt andet som følge heraf havde en betydelig udlånsvækst. Finanstil-
synet var i denne periode på undersøgelse i banken i 2003 og 2007 og fo-
retog derudover ligeledes anden tilsynsmæssig aktivitet frem til novem-
ber 2008, hvor banken skulle have været undersøgt af Finanstilsynet. Un-
dersøgelsen blev aflyst, idet banken i november 2008 blev overdraget til 
et datterselskab af Finansiel Stabilitet. 

 
Redegørelsen indeholder ikke en fuldstændig gennemgang af alle Finans-
tilsynets sager vedrørende EBH Bank i perioden. Sager, der er fundet  
uden betydning for vurderingen af Finanstilsynets varetagelse af tilsynet, 
er udeladt. 
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Finanstilsynet, og dermed også Økonomi- og Erhvervsministeren, er 
sædvanligvis afskåret fra at give fortrolige oplysninger om de enkelte 
pengeinstitutter som følge af Finanstilsynets lovbestemte, skærpede tavs-
hedspligt, jf. lov om finansiel virksomhed, § 354. Loven giver i § 352 a, 
stk. 1 og 2, imidlertid mulighed for at videregive oplysninger under føl-
gende forudsætninger: 

 
• Staten skal have ydet garanti eller stillet midler til rådighed. 
• Den finansielle virksomhed skal være erklæret konkurs. 
  
Disse betingelser er opfyldt, eftersom bankens bestyrelse den 13. novem-
ber 2008 jf. lov om finansiel virksomhed § 75 meddelte Finanstilsynet, at 
banken ikke overholdt solvenskravet eller det individuelt opgjorte sol-
vensbehov i henhold til lov om finansiel virksomhed § 124. Bankens eks-
terne revisorer indgav efterfølgende en meddelelse med tilsvarende ind-
hold jf. lov om finansiel virksomhed § 200. 
 
Bankens aktiviteter blev ved aftale af 23. november 2008 overdraget til et 
datterselskab af Finansiel Stabilitet, og Finanstilsynet godkendte overdra-
gelsen den 1. december 2008. EBH Bank blev tvangsopløst den 14. maj 
2009 efter en analogi til konkurslovens § 143. 
 
2. Resume af Finanstilsynets væsentligste advarsler og påbud til ban-
ken i perioden marts 2003 til november 2008 
 
2.1. I forbindelse med Finanstilsynets funktionsundersøgelse i oktober 
2003, hvor enkelte risikoområder blev undersøgt, blev der afgivet følgen-
de væsentlige advarsler og påbud: 
 
• Påtale af, at direktøren trods påbud fra Finanstilsynet deltager i ledel-

sen eller driften af anden erhvervsvirksomhed. 
• Påtale af overtræk på bestyrelsesengagementer. 
• Påbud om hensættelse på engagementer. 
• Påtale af gentagne overskridelser af direktionens instruks for erhver-

velse af omsættelige pantebreve. 
• Påbud om, at bestyrelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede ret-

ningslinjer og forretningsgange på alle væsentlige risikoområder i 
hele koncernen. 

• Påbud om, at bestyrelsen sikrer, at direktionens instruks overholdes 
og at der sker rapportering til bestyrelsen herom.   

• Påbud om systemmæssig ensartethed på pantebrevsområdet. 
• Påbud om, at det klart fremgår af bestyrelsesprotokollen, hvilke sa-

ger, der er bevillingssager og hvilke sager, der er efterretningssager, 
herunder hvilke sager direktionen har bevilget som presserende. 
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• Påbud om, at banken fremsender redegørelse for afvikling af DAI-
selskaber, der ikke kan videreføres under bankens pengeinstituttilla-
delse. 

• Risikooplysning om, at bankens udlånsvækst lå markant over sam-
menlignelige pengeinstitutter. 

• Risikooplysning om, at koncernen har en af sektorens højeste renteri-
sici. 

• Risikooplysning om, at banken har en atypisk udlånssammensætning, 
idet knapt halvdelen af koncernens udlån består af pantebreve. 

• Risikooplysning om, at bestyrelsen skal have forståelse for og indsigt 
i bankens nicheprægede udvikling. 

 
Opfølgningen på Finanstilsynets påbud skete ved gennemgang af den 
eksterne og interne revisions erklæringer i forbindelse med den efterføl-
gende regnskabsaflæggelse for 2003.  
 
2.2. Finanstilsynet skrev den 3. februar 2006 til ledelsen i EBH Bank og 
advarede om, at den betydelige prisstigningstakst på ejendomsområdet 
kunne være udtryk for en prisboble. 
 
2.3. Finanstilsynet skrev til bankens ledelse den 2. november 2006 og ad-
varede om bankens kraftige vækst i udlånsporteføljen i forhold til sam-
menlignelige pengeinstitutter. Finanstilsynet anmodede samtidig om en 
redegørelse om udlånsvæksten. 
 
2.4. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære undersøgelse i marts 2007 
blev der afgivet følgende væsentlige advarsler og påbud: 
 

• Påtale af en indberettet overtrædelse af lov om finansiel virksom-
hed § 145. 

• Påbud om, at der skulle udarbejdes politikker og procedurer for 
måling og styring af bankens aktuelle og fremtidige likviditets-
behov. 

• Påbud om, at der skulle udarbejdes overordnede politikker på 
kreditområdet for hele koncernen. 

• Påbud om, at der blev udarbejdet bemyndigelser for direktionens 
daglige disponeringer.  

• Påbud om, at banken skulle sikre, at der sker rapportering til be-
styrelsen om koncernens væsentligste risikoområder. 

• Påbud om, at banken og resten af koncernen skulle have samme 
systemer til styring og forvaltning af pantebreve, således at gen-
nemskueligheden og overblikket blev sikret. 

• Påbud om, at det var bestyrelsens ansvar at forholde sig til, hvor-
ledes risiciene skulle fordele sig på de enkelte selskaber i koncer-
nen.  
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• Påbud om, at kreditpolitikken skulle vurderes og ajourføres 
mindst 1 gang om året. 

• Påbud om, at det er bestyrelsens endelige ansvar, at forretnings-
gange overholdes. 

• Risikooplysning om, at banken i forhold til sammenlignelige 
pengeinstitutter havde en lavere solvensprocent og en lavere ba-
sisindtjening. 

• Risikooplysning om, at banken skulle være opmærksom på, at 
organisationen styrkes i takt med bankens kraftige vækst og ni-
cheprægede udvikling. 

• Risikooplysning om, at udlånsporteføljen var atypisk sammensat 
i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter, idet en stor del af 
porteføljen var pantebreve. 

• Risikooplysning om, at banken som følge af den atypiske udlåns-
sammensætning burde vurdere, hvorvidt kreditpolitikken skulle 
indeholde retningslinjer for kreditgivning med hensyn til bran-
cher, engagementsstørrelser osv.   

• Risikooplysning om, at bankens ledelse skulle være opmærksom 
på tæt opfølgning i datterselskaberne, idet en stor del af koncer-
nens risici og indtjening lå i datterselskaberne. 

• Risikooplysning om, at den atypiske udlånssammensætning un-
derstregede vigtigheden af en retvisende og overskuelig rapporte-
ring. 

   
I henhold til bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1298 af 13. december 2005, der 
var gældende for revisionsprotokollater til årsrapporterne for 2007, var 
revisionen pligtig til i afsnittet i revisionsprotokollatet at redegøre for 
blandt andet eventuelle lovovertrædelser og eventuel manglende efterle-
velse af påbud afgivet af Finanstilsynet.  
 
I revisionsprotokollatet til årsrapporten 2007 anførtes intet om bankens 
eventuelle manglende efterlevelse af Finanstilsynets påbud. 
 
2.5. Finanstilsynet advarede ved brev af 19. september 2007 bankens le-
delse om bankens fortsatte betydelige udlånsvækst og bankens lave likvi-
ditetsoverdækning. 
 
2.6. Ved brev af 31. januar 2008 anmodede Finanstilsynet banken om en 
redegørelse i forbindelse med den aktuelle likviditetsmæssige ustabile si-
tuation.     
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3. Årsagerne til bankens sammenbrud 
 
3.1. Bankens risikoprofil 
 
EBH Bank A/S var indtil 2001 et lokalt pengeinstitut med hovedsæde i 
Fjerritslev, Nordjylland. 
 
I 2001 indledtes en vækststrategi med overtagelse af det tidligere børsno-
terede DAI A/S koncernen (Dansk Anparts Investering), hvis primære ak-
tiviteter var handel med pantebreve og anparter. I DAI koncernen var li-
geledes DAI Fordringer A/S, der beskæftiger sig med opkøb og behand-
ling af misligholdte fordringer. 
 
Banken havde i årene efter overtagelse af DAI koncernen bevidst en me-
get høj udlånsvækst, idet det lå inden for bankens strategi at udvikle ban-
ken fra at være en lokal bank til at have kunder uden for bankens naturli-
ge lokalområde. Således havde banken blandt andet udviklet en internet-
baseret bank DAY2DAY-bank, der primært servicerede kunder uden for 
bankens primære markedsområde. 
 
Bankens udlån steg i perioden 2003 til 2007 fra 2.017 mio. kr. til 7.799 
mio. kr.. En stor del af bankens vækst var udlån indenfor ejendomsbran-
chen, herunder handel med pantebreve. 
 
I samme periode udviklede banken et betydeligt indlånsunderskud, idet 
bankens indlån i 2003 var 1.422 mio. kr. og i 2007 alene var steget til 
3.638 mio. kr. EBH Banks vækststrategi gav sig blandt andet udslag i, at 
banken henover perioden fik flere store og meget risikobetonede enga-
gementer indenfor fast ejendom og pantebreve. 
 
EBH Bank tjente godt på sin eksponering i ejendomsbranchen og viste en 
stigning i indtjeningen fra 91 mio. kr. i 2003 til 300 mio. kr. i 2007. Risi-
kovilligheden og viljen til vækst gav sammen med de gode resultater sto-
re stigninger i bankens aktiekurs. Kursen på bankens aktier steg således 
fra kurs 79 i 2003 til kurs 588 i 2007. 
 
Den primære baggrund for bankens indtjening var det opadgående ejen-
domsmarked med kraftigt stigende priser på fast ejendom. Betragtes stør-
re boligudlejningsejendomme steg priserne med 157 % alene fra 1. kvar-
tal 2002 frem til 2. kvartal 2007. For de øvrige typer af erhvervsejen-
domme var prisstigningerne knapt så kraftige.  
 
Priserne på enfamilieshuse steg ligeledes kraftigt i perioden 2002-2006, 
dog med større geografiske udsving. På landsbasis steg priserne i perio-
den 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2006 med ca. 53 % og fra 1. kvartal 
2006 til 1. kvartal 2008 med ca. 7,7 %. 
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Bankens kraftige vækst stillede krav til, at banken havde et godt kapital-
beredskab. Lovens krav er, at solvensen mindst skal være 8 % og banken 
havde i 2003 en faktisk solvens på 12,9 %, mens bankens faktiske sol-
vens i 2007 var faldet til 11,0 %. Bankens egenkapital var i perioden fra 
2003 steget med faktor 3.0 fra 376 mio. kr. til i 2007 at udgøre 1.133 mio. 
kr., mens udlånet i samme periode var steget med faktor 3,8. Banken 
valgte at have en lav kapitaloverdækning og en høj risikoprofil, hvilket 
imidlertid indebar, at banken ved en så kraftig nedgang på ejendomsmar-
kedet, som den, der fandt sted i løbet af efteråret 2007, fik behov for et få 
tilført ny kapital eller at mindske risiciene. 
 
Problemerne på ejendomsmarkedet faldt ligeledes sammen med den in-
ternationale uro, særligt fra medio 2008 og frem, på de finansielle marke-
der, hvor mistroen til bankerne og særligt ejendomsfinansiering var bety-
delig. EBH Banks muligheder for at komme af med sine ejendomsenga-
gementer eller få tilført ny kapital blev derved ligeledes meget svære. 
 
3.2. Eksterne forhold – udviklingen på pengemarkedet og aktiemar-
kedet henover efteråret 2007 og begyndelsen af 2008 
 
Henover sommeren og efteråret 2007 opstod international uro på de fi-
nansielle markeder, blandt andet som følge af den stigende rente. Penge-
institutterne udviste tilbageholdenhed med at låne til hinanden og risiko-
præmierne steg generelt og gav dermed afledte tab på andre aktiver. 
 
Fra omkring juli 2007 begyndte spændet mellem CIBOR-renten og Nati-
onalbankens rente at stige ganske markant. Denne udvikling i Danmark 
fulgte den europæiske udvikling. Denne stigning var udtryk for den sti-
gende tilbageholdenhed blandt bankerne med at låne til hinanden. Det 
blev sværere for pengeinstitutter med indlånsunderskud at skaffe funding 
på pengemarkedet. 
 
I første del af 2008 så det ud til, at der faldt lidt ro på pengemarkedet, 
men det var kun for en kortere periode, og allerede i foråret 2008 begynd-
te den usikrede rente at stige voldsomt. 
 
Som nævnt spredte uroen sig til andre aktiver med stigende risikopræmier 
til følge. Dette bidrog sammen med stigende renter og udsigten til en be-
tydelig nedgang i de globale konjunkturer til faldende aktivpriser. Dette 
kan illustreres med den globale nedgang i aktiekurserne. I Danmark top-
pede OMXC20 indekset i kurs 515 i efteråret 2007, men ultimo 2007 var 
kursen faldet til omkring kurs 400 efter et fald på over 20 %. 
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4. Konkrete tilsynsaktiviteter 
 
4.1. Undersøgelser 
 
4.1.1. Funktionsundersøgelse 
 
Finanstilsynet foretog i perioden 6.-8. oktober 2003 en funktionsundersø-
gelse af banken med fokus på engagementer, der ved undersøgelsen i 
2001 blev karakteriseret som svage samt en gennemgang af koncernens 
overordnede stillingtagen til og styring af risici i forbindelse med pante-
breve med henblik på at vurdere, hvorledes bankens overtagelse af DAI 
A/S koncernen i 2001 var implementeret. 
 
Undersøgelsen var ligeledes begrundet i, at Finanstilsynet i august 2002 
havde tilskrevet banken vedrørende bankens kraftige udlånsvækst, der fra 
juni 2001 til juni 2002 udgjorde 85 % på koncernniveau og 46 % på insti-
tutniveau. Banken havde begrundet udlånsvæksten med købet af DAI 
koncernen og den store pantebrevsportefølje, der lå i denne koncern. 
 
På kreditområdet gennemgik tilsynet de 15 engagementer ud af bankens 
største 80 engagementer, der ved undersøgelsen i 2001 var blevet vurde-
ret som svage, men uden hensættelsesbehov. Derudover gennemgik Fi-
nanstilsynet udvalgte engagementer blandt bankens 10 største engage-
menter og bankens 10 største hensættelsesengagementer. 
 
Gennemgangen medførte, at Finanstilsynet pålagde banken at hensætte et 
yderligere beløb til afdækning af risikoen på bankens engagementer. 
 
Finanstilsynet gennemgik endvidere pantebrevsområdet på det overord-
nede plan. Dette skete ved at fokusere på den overordnede organisation, 
overordnede strategier, bestyrelsens forretningsorden, instruksen til direk-
tionen og forretningsgange samt forskelle heri mellem de enkelte selska-
ber i koncernen. Principper for kreditvurdering, kontrol, funktionsadskil-
lelse, restancebehandling og hensættelser blev gennemgået med udgangs-
punkt i forretningsgangene. 
 
Der blev afholdt afsluttende møde i umiddelbar forlængelse af undersø-
gelsen med deltagelse af bankens direktion, bestyrelse, intern og ekstern 
revision. På mødet meddelte Finanstilsynet konklusionerne på de enkelte 
risikoområder, der var gennemgået på undersøgelsen: 
 
I forbindelse med undersøgelsen havde banken oplyst, at det var hensig-
ten, at banken skulle overgå til DAI koncernens systemer for styring og 
forvaltning af pantebreve. Når dette var sket, ville der være fælles syste-
mer og ensartede forretningsgange for pantebrevsområdet i hele koncer-
nen. 
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Finanstilsynet påpegede på det afsluttende møde nødvendigheden af, at 
banken havde  fælles systemer og ensartede forretningsgange på flere væ-
sentlige aktivitetsområder. 
 
På det afsluttende møde gennemgik Finanstilsynet endvidere forskellige 
regnskabsanalyser udarbejdet af Finanstilsynet, herunder diverse nøgletal, 
hvor banken sammenlignes med andre pengeinstitutter. Finanstilsynet 
påpegede i den forbindelse koncernens atypiske udlånssammensætning, 
hvor knapt halvdelen af koncernens udlån bestod af pantebrevsfinansie-
ring. 
 
Finanstilsynet gav endvidere udtryk for vigtigheden af, at bestyrelsen 
strategisk havde forholdt sig til bankens overgang fra traditionelt lokalt 
pengeinstitut til den nye mere nicheprægede opbygning. Banken var enig 
heri og oplyste, at det var planen at styrke bestyrelsen, idet det nyvalgte 
bestyrelsesmedlem Egon Korsbæk, der havde ledelsesmæssig erfaring, 
skulle overtage bestyrelsesformandsposten i 2004. 
 
Den skriftlige rapport, der indeholdt de nævnte konklusioner fra det af-
sluttende møde, blev fremsendt den 27. oktober 2003. 
 
Med hensyn til opfølgning se afsnit 2.1 
 
4.1.2. Ordinær undersøgelse 
 
Finanstilsynet foretog en ordinær undersøgelse af banken i perioden 26. – 
30. marts 2007. Ved undersøgelsen blev bankens væsentlige risikoområ-
der gennemgået. 
 
Der blev afholdt afsluttende møde den 26. april 2007 med deltagelse af 
bankens direktion, bestyrelse, intern og ekstern revision. På mødet med-
delte Finanstilsynet konklusionerne på de enkelte risikoområder, der var 
gennemgået på undersøgelsen: 
 
Generelt: 
 
På det afsluttende møde redegjorde Finanstilsynet nærmere for bankens 
risikoprofil, herunder særligt bankens kraftige ejendomseksponering og 
likviditetsunderskud. Koncernens udlånsportefølje var fortsat atypisk 
sammensat, idet en stor del af koncernens udlån bestod af pantebreve. 
Med bankens kraftige eksponering indenfor ejendomsbranchen, havde 
banken således gjort sig sårbar over for negative konjunkturforandringer 
på dette område. 
 



 9/24 
 
 

Finanstilsynet understregede endvidere vigtigheden af, at banken og re-
sten af koncernen havde samme systemer til styring og forvaltning af 
pantebreve, således at gennemskueligheden og overblikket blev sikret. 
Banken havde oplyst på undersøgelsen, at banken og resten af koncernen 
efterhånden var overgået til samme systemer.    
 
Finanstilsynet påpegede, at banken havde en lavere solvensprocent og lå 
lavere på basisindtjeningen i forhold til sammenlignelige institutter. 
 
På mødet oplyste Finanstilsynet endvidere, at banken havde informeret 
om, at der var ansat flere nye medarbejdere siden Finanstilsynets sidste 
undersøgelse, herunder at der var ansat en ny intern revisor og en kon-
cernregnskabschef. 
 
Finanstilsynet gav udtryk for, at disse nyansættelser var en tiltrængt styr-
kelse af organisationen og at banken fortsat skulle være opmærksom på, 
at organisationen fagligt skulle udvikle sig i takt med, at koncernen fulgte 
sin nicheprægede udvikling. 
 
På det afsluttende møde påpegede Finanstilsynet ligeledes, at der ifølge 
forhandlingsprotokollen var for mange udlånsengagementer, der var be-
vilget af direktionen ifølge undtagelsesbestemmelsen i kreditinstruksen 
som ”presserende sager”.        
 
 
Kreditområdet: 
 
Engagementsgennemgang: 
 
På kreditområdet havde Finanstilsynet gennemgået bankens 56 største 
engagementer og Finanstilsynet fandt, at boniteten i de store engagemen-
ter var god og på niveau med sektoren, således blev 79 % af de gennem-
gåede engagementer karakteriseret som værende uden aktuelle svagheds-
tegn. En stor del af de gennemgåede engagementer havde relation til 
ejendomsbranchen, og at engagementernes bonitet på daværende tids-
punkt var god, skyldtes den daværende prisudvikling på dette marked (se 
hertil afsnit 3.1 om prisstigningerne på ejendomsmarkedet i årene 2002-
2008).  
 
Finanstilsynet var bekendt med, at der i flere af engagementerne var et 
vist blancoelement, men med udgangspunkt i selskabernes betydelige 
indtjening og robuste kapitalforhold på undersøgelsestidspunktet, gav 
blancoelementet ikke Finanstilsynet anledning til særskilte bemærknin-
ger.  
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Finanstilsynets vurdering af blancoelementet skal endvidere ses i sam-
menhæng med, at banken i forbindelse med engagementsgennemgangen 
havde oplyst, at der for flere af ejendomsengagementernes vedkommende 
var tale om ”bridgefinansiering” (mellemfinansiering), idet ejendommene 
skulle videresælges eller realkreditbelånes. Engagementerne ville således 
i løbet af en kortere periode være ude af bankens udlånsportefølje igen. 
Det viste sig imidlertid efterfølgende, at flere af ejendomsengagementer-
ne var blevet til længerevarende finansiering i stedet for mellemfinansie-
ring. 
 
 
Kreditpolitik, forretningsgange og rapportering til bestyrelsen: 
 
Finanstilsynet havde flere alvorlige bemærkninger på kreditområdet:  
 
Det fremgik af bankens kreditpolitik, at EBH Bank var et lokalt pengein-
stitut. Dette afspejlede imidlertid ikke det opdaterede billede af den geo-
grafiske spredning af bankens engagementer på undersøgelsestidspunktet, 
idet banken på en gang var lokalbank, en bank med udvalgte kunder i 
København og Århus samt en bank, der havde investeret i en række ni-
cheaktiviteter i udlandet. 
 
Finanstilsynet påpegede, at kreditpolitikken løbende skal tilpasses foran-
dringerne i pengeinstituttets aktiviteter. Bestyrelsen og direktionen skal 
efter behov og mindst én gang årligt vurdere og eventuelt ajourføre kre-
ditpolitikken.  Finanstilsynet påtalte, at bankens kreditpolitik ikke var op-
dateret.  
 
Finanstilsynet henledte endvidere bankens opmærksomhed på, at kredit-
politikken kan indeholde retningslinjer for kreditgivning med hensyn til 
brancher, engagementsstørrelse, samt hvor mange store engagementer, 
banken ønsker at have i udlånsporteføljen. Sådanne retningslinjer skal 
sikre, at banken ikke tager overdrevne risici. 
 
Finanstilsynet gentog fra undersøgelsen i 2003, at det var bestyrelsens 
opgave at udarbejde de overordnede retningslinjer og anvisninger for di-
rektionen, herunder fastsætte grænser for kredit- og markedsrisici, også 
på koncernniveau, samt at forholde sig til, hvorledes risiciene fordeles på 
de enkelte selskaber i koncernen. Endvidere var det bestyrelsens opgave 
at sikre de nødvendige forretningsgange til overholdelse af de udstukne 
grænser samt rapportering til bestyrelsen. 
 
Under henvisning til bankens og koncernens atypiske udlånssammensæt-
ning understregede Finanstilsynet endvidere vigtigheden af en retvisende 
og overskuelig rapportering. 
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Finanstilsynet påtalte, at Finanstilsynets påbud fra 2003 ikke fuldt ud var 
efterkommet og det blev pålagt ledelsen at foranstalte, at der for såvel 
banken som for resten af koncernen blev udarbejdet overordnede politik-
ker, bemyndigelser til direktionens daglige disponering, regler for rappor-
tering til bestyrelsen samt diverse forretningsgange. 
 
Overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 145 
På det afsluttende møde henledte Finanstilsynet bankens opmærksomhed 
på § 145 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter et engagement med en 
kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder ikke må overstige 
25 % af basiskapitalen. Efter undersøgelsens afslutning indberettede ban-
ken en overtrædelse af § 145 i lov om finansiel virksomhed, hvilket Fi-
nanstilsynet påtalte i rapporten, der blev sendt til banken efter undersø-
gelsen. 
 
Likviditetsområdet 
På undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet bankens likviditetsmæssige 
forhold, særligt i lyset af bankens betydelige indlånsunderskud. 
 
Banken havde oplyst, at banken havde kunnet mærke en stramning af li-
kviditeten, dog uden at dette havde givet problemer med at overholde 
kravene i § 152, i lov om finansiel virksomhed. 
 
På det afsluttende møde redegjorde Finanstilsynet ligeledes for bankens 
likviditetsmæssige situation og pålagde banken at udarbejde politikker og 
procedurer for måling og styring af bankens aktuelle og fremtidige likvi-
ditetsbehov. Der skulle opstilles alternative scenarier, og banken skulle 
regelmæssigt vurdere de forudsætninger, som likviditetsbudgettet var ba-
seret på. 
 
EBH-Fonden 
I forbindelse med Han Herreds Sparekasses omdannelse til et aktiesel-
skab i 1991 stiftedes EBH-Fonden, der ejede ca. 45-50 % af EBH Bank. 
Fonden er under tilsyn af Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. 
 
I overensstemmelse med omdannelsesbestemmelserne i den dagældende 
bank- og sparekasselov var der i sparekasseaktieselskabets vedtægter ind-
sat en bestemmelse om stemmeretsbegrænsning for aktionærerne for at 
sikre at hidtidigt garantdemokrati fastholdes. 
 
Stemmeretsbegrænsningerne medførte, at EBH-Fonden ikke indgik i 
koncernforhold med EBH Bank. 
 
På undersøgelsen oplyste Finanstilsynet, at tilsynet ville overveje hvor-
vidt § 171, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed kunne finde anvendelse 
for EBH Bank og EBH-fonden.  
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Lov om finansiel virksomhed § 171, stk. 3, lyder således: 
 
Finanstilsynet kan bestemme, at stk. 1 og § 170, stk. 1, finder anvendelse 
i andre tilfælde, hvor pengeinstituttet alene eller i fællesskab har en så-
dan direkte eller indirekte tilknytning til en virksomhed, at det må anses 
for påkrævet at anvende de nævnte regler. 
 
De bestemmelser, der kan bringes i anvendelse, er følgende: 
 
• Solvensbestemmelserne i § 124 
• Placeringsbestemmelserne i §§ 145-147 
• Bestemmelsen i § 150 om begrænsning af lån til tegning af kapital i 

instituttet 
• Likviditetsbestemmelserne i § 152 
• Bestemmelsen om koncerninterne engagementer i § 182 

 
Derimod giver reglen ikke adgang til at kræve udarbejdelse af et koncern-
regnskab. Der skal derfor ikke ved anvendelse af § 171, stk. 3 ske en 
regnskabsmæssig konsolidering. 
 
Bestemmelsen skal hindre, at der sker omgåelse af reglerne om konsoli-
dering på de ovenfor anførte områder. Efter bemærkningerne er den til-
tænkt tilfælde, hvor en flerhed af pengeinstitutter, som ikke er koncern-
forbundne, driver et kredit- eller finansieringsinstitut i fællesskab, men 
hvor det enkelte pengeinstituts besiddelse ikke i sig selv vil kræve en pro 
rata konsolidering.  
 
Endvidere kan bestemmelsen anvendes til at kræve delkonsolidering i fi-
nansielle koncerner (jf. hovedreglen er, at der alene skal konsolideres på 
øverste niveau). Denne anvendelse vil i praksis være den mest almindeli-
ge, idet bestemmelsen i øvrigt kun er tiltænkt anvendt i særlige tilfælde. 
 
Banken blev ikke pålagt at foretage en konsolideret opgørelse i henhold 
til § 171, stk. 3, idet det blev vurderet, at bestemmelsen ikke kunne an-
vendes i det pågældende tilfælde. Såfremt bestemmelsen var blevet an-
vendt, ville dette som nævnt ikke medføre, at der skulle ske regnskabs-
mæssig konsolidering. 
 
                                     ------------------------- 
 
Som tidligere nævnt blev der afholdt afsluttende møde i banken den 26. 
april 2007, hvor Finanstilsynet meddelte bankens direktion, bestyrelse, 
eksterne og interne revision konklusionerne på de risikoområder, Finans-
tilsynet havde gennemgået på undersøgelsen. 
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Den skriftlige rapport, der indeholdt de nævnte konklusioner fra det af-
sluttende møde, blev fremsendt i januar 2008. 
 
Med hensyn til opfølgning se afsnit 2.4. 
 
4.1.3. Finanstilsynets planlagte ekstraordinære undersøgelse 
 
I forlængelse af bankens forsatte udlånsvækst gennem 2007 og den usta-
bile situation på likviditetsmarkedet sammenholdt med, at banken i for-
året 2008 blev udtaget i forbindelse med Finanstilsynets ejendomsunder-
søgelse af pengeinstitutter med høj ejendomseksponering, besluttede Fi-
nanstilsynet, at der skulle foretages en ekstraordinær undersøgelse af 
banken.  
 
Banken blev sat på Finanstilsynets undersøgelsesprogram og skulle have 
været undersøgt i november 2008. Denne undersøgelse blev imidlertid af-
lyst, idet bankens aktiviteter den. 23. november 2008 blev overdraget til 
et datterselskab af Finansiel Stabilitet. 
 
4.2. Revisionsprotokollater 
 
Intern og ekstern revision 

 
Bankens eksterne revisorer har ansvaret for revisionen af årsrappor-
ten. Revisionen afsluttes med en påtegning på årsrapporten. Hvis denne 
er uden forbehold eller supplerende oplysninger indebærer det, at årsrap-
porten ifølge de eksterne revisorer ikke indeholder væsentlige fejl eller 
mangler.   

 
De eksterne revisorer rapporterer i revisionsprotokollen til bestyrelsen om 
revisionsmæssige forhold. I finansielle virksomheder stiller Finanstilsynet 
en række supplerende krav til indholdet af revisionsprotokollatet vedrø-
rende årsrapporten. Blandt disse krav kan for pengeinstitutters vedkom-
mende nævnes følgende: 

 
• Erklæring fra revisorerne om, at pengeinstituttets forretningsgan-

ge og interne kontroller på væsentlige områder er tilrettelagt og 
fungerer på betryggende vis.  

• Pengeinstituttet skal udarbejde en oversigt over de 10 største en-
gagementer, som skal gengives i protokollatet med angivelse af 
revisors samlede vurdering af risikoen på hvert enkelt engagement 
og erklæring om, at de enkelte engagementer er målt korrekt. 
Sidstnævnte indebærer blandt andet, at nedskrivningerne skal væ-
re opgjort korrekt.  

• En opsummering af de bemærkninger, revisionen har givet anled-
ning til, med angivelse af status.  
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I større finansielle virksomheder stiller Finanstilsynet krav om intern re-
vision. Den interne revision udfører løbende revisionsopgaver i virksom-
heden og udarbejder løbende særskilte rapporter til brug for direktionen. 
Disse rapporter modtager tilsynet kun efter anmodning.  

   
Både den interne revisions og den eksterne revisions protokollater vedrø-
rende årsrapporten skal indsendes i kopi til Finanstilsynet. Finanstilsynet 
læser protokollaterne vedrørende årsrapporten med henblik på at opnå en 
øget viden om bankens drift, praksis, kapital m.v. og vurderer på bag-
grund af protokollaterne, om der er områder, der giver grundlag for en til-
synsmæssig reaktion.  

 
Finanstilsynet gennemgår som fast praksis de revisionsprotokollater, der 
modtages i forbindelse med årsrapporterne.  

 
I fokus ved denne gennemgang er blandt andet bemærkningsafsnittet, 
hvor revisionen i henhold til bilag 2 til revisionsbekendtgørelsen (findes 
på Finanstilsynets hjemmeside) skal gøre bemærkninger om. f. eks. lov-
overtrædelser og om pålæg fra Finanstilsynet, som virksomheden endnu 
ikke har efterlevet.  

 
Såfremt Finanstilsynet har bemærkninger eller ønsker forhold fra revisi-
onsprotokollaterne nærmere uddybet, vil Finanstilsynet enten skrive til 
pengeinstituttet eller lade det indgå som en del af en pengeinstitutunder-
søgelse.   

 
4.2.1. Revisionsprotokoller vedrørende årsrapporten 2003 
 
Den eksterne og interne revisions erklæringer var uden forbehold, lige-
som den eksterne revision påtegnede regnskabet uden forbehold. 

 
Den interne revision bemærkede, at der i et par tilfælde var sket overskri-
delser i bestyrelsens instruks til direktionen vedrørende renterisiko og be-
holdningen af pantebreve. 

 
Den eksterne revision bemærkede, at banken var blevet pålagt af Finans-
tilsynet at udarbejde politikker for følgende områder: Pantebreve, for-
dringer og anparter i forbindelse med Finanstilsynet undersøgelse af ban-
ken. Banken havde ikke efterkommet påbuddet ved udgangen af 2003, 
idet disse politikker fortsat var under udarbejdelse. 

 
Finanstilsynet tog revisionens bemærkninger til efterretning og anmodede 
banken om at underrette Finanstilsynet, når de nævnte politikker var fær-
digudarbejdet.   
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4.2.2. Revisionsprotokoller vedrørende årsrapporten for 2004 
 

Den eksterne og interne revisions erklæringer var uden forbehold, lige-
som den eksterne revision påtegnede regnskabet uden forbehold.   

 
Intern revision bemærkede vedrørende pantebreve, at der ikke forelå til-
strækkelig dokumentation for tab på pantebreve opbevaret hos Dansk 
Pantebrevsbørs. Der manglede endvidere tinglysning af transporterklæ-
ringer i forbindelse med overdragelse af pantebreve. 

 
Den interne revision bemærkede endvidere, at den udarbejdede forret-
ningsgang for koncerninterne transaktioner ikke overholdes på flere 
punkter hvad angår skriftlighed, bilag og øvrig dokumentation. Det be-
mærkes tillige, at de interne priser afviger fra markedsprisen. 

 
Ekstern revision anbefaler, at banken fortsætter sin fokusering på forret-
ningsgang vedrørende transaktioner med nærtstående parter for at sikre, 
at aftaler indgås på et skriftligt grundlag og har en høj kvalitet. Endvidere 
anbefales det, at koncernen fortsætter bestræbelserne på at sikre systema-
tisk registrering af koncerninterne overdragelser af aktiver.   

 
Finanstilsynet tog intern og ekstern revisions bemærkninger til efterret-
ning. 
 
4.2.3 Revisionsprotokoller vedrørende årsrapporten for 2005. 
 
Den eksterne og interne revisions erklæringer var uden forbehold, lige-
som den eksterne revision påtegnede regnskabet uden forbehold. 

 
Intern revisor bemærkede vedrørende bankens indberetning af store en-
gagementer, at der var konstateret flere fejl ved opgørelsen af engage-
menterne, specielt på koncernniveau. 

 
Ekstern revision anbefalede, at banken fortsatte sin fokusering på forret-
ningsgang vedrørende transaktioner med nærtstående parter for at sikre, 
at aftaler indgås på et skriftligt grundlag og har en høj kvalitet. Endvidere 
anbefales det, at koncernen fortsætter bestræbelserne på at sikre systema-
tisk registrering af koncerninterne transaktioner. 

 
Finanstilsynet tog intern og ekstern revisions bemærkninger til efterret-
ning. 
 
4.2.4. Revisionsprotokollater vedrørende årsrapporten for 2006 
 
Den eksterne og interne revisions erklæringer var uden forbehold, lige-
som den eksterne revision påtegnede regnskabet uden forbehold. 
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Intern revision anbefaler, at øge fokus på identificering af objektive indi-
kationer for værdiforringelse tidligere end hidtil for at muliggøre opgørel-
se af nedskrivningsbehov tidligere hvis muligt. Den interne revision an-
befaler endvidere, at der etableres et early-warning system til at reducere 
risikoen for uforudsete tab fremover.  

 
Den interne revision anbefaler, på baggrund af gennemgang af objektive 
indikationer for værdiforringelse på engagementer med nedskrivninger på 
over t.kr. 200, at der gøres en større indsats omkring fremskaffelse af de 
seneste regnskabsoplysninger for kunderne. 

 
Den interne revision bemærker, at eksisterende forretningsgan-
ge/politikker er utilstrækkelige i forhold til håndteringen og styringen af 
markeds- og kreditrisici, og der er anbefalinger om etablering af politik-
ker for udlånseksponering inden for ejendomsfinansiering og pantebreve 
samt skærpet bevillingsprocedure for bedømmelse af store ejendomsfi-
nansieringsengagementer. 

 
Finanstilsynet gennemgik de nævnte punkter med intern og ekstern revi-
sion på undersøgelsen i marts 2007. 
  
4.2.5. Revisionsprotokollater vedrørende årsrapporten for 2007 

Den eksterne og interne revisions erklæringer var uden forbehold, lige-
som den eksterne revision påtegnede regnskabet uden forbehold. 

 
Den interne revision bemærker, at specielt større engagementer (f.eks. 
den kvartalvise top 50 liste) skal følges meget nøje af erhvervsrådgiveren, 
og at der etableres et ”early warning” system, der kan opfatte begyndende 
svaghedstendenser.  

 
Intern revision har endvidere i forbindelse med drøftelser med kreditkon-
toret omkring anførte objektive indikationer for værdiforringelse bemær-
ket, at der ved fremtidige engagementsgennemgange gøres en større ind-
sats omkring fremskaffelse af de seneste perioderegnskaber for kunderne.  

 
Det bemærkes af intern revision, at der er mangler ved forretningsgange, 
adkomst til pantebreve, manglende løbende individuel vurdering af ned-
skrivningsbehovet for pantebreve, mangelfuld dokumentation for bogfør-
te tab og afstemning af depotoplysninger til bogholderiet. Bemærkningen 
står som uafsluttet vedrørende bemærkninger til protokollatet for 2006. 
 
Den interne revision har udført revision af den anvendte solvensbehovs-
model.  Den interne revision bemærker, at den anvendte udregningsmo-
del for opgørelsen af solvensbehovet pr. 31.12.2007 for banken og kon-
cernen har beregningsfejl, og der er mangler ved den udarbejdede doku-
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mentation for de udøvede skøn og fastsatte tillæg. Endvidere fremgår det, 
at effekten af beregningsfejlene medfører for denne fejltype, at solvensbe-
hovet pr. 31.12.2007 for moderselskab og koncernen er henholdsvis 0,52 
% og 0,50 % procentpoint for lavt. Effekten på solvensbehovet af mang-
lerne i dokumentationen kan ikke estimeres ud fra den udarbejdede do-
kumentation, men der kan være behov for ydereligere tillæg eller redukti-
oner. 
   
Finanstilsynet ville gennemgå intern og ekstern revisions bemærkninger 
på den planlagte undersøgelse i november 2008. Undersøgelsen blev 
imidlertid aflyst, idet bankens aktiviteter i november 2008 blev overdra-
get til et datterselskab af Finansiel Stabilitet. 
 
4.3.  Særlige tilsynsaktiviteter 
 
4.3.1. Finanstilsynets advarsel om prisudviklingen på fast ejendom og 
opgørelsen af solvensbehov 
 
Finanstilsynet skrev den 3. februar 2006 til ledelsen for EBH Bank og 
advarede om prisudviklingen på fast ejendom og opgørelsen af solvens-
behov. 
 
Finanstilsynet skrev således: 
 
”Det danske boligmarked er præget af en betydelig prisstigningstakst. I 
nogle områder er der endog meget betydelige stigninger. Dette giver an-
ledning til bekymring for, om udviklingen er spekulativt drevet i et om-
fang, så der er tale om en prisboble, hvor de nuværende prisstigninger er 
drevet om forventninger om endnu højere priser i fremtiden. Også for 
andre typer af fast ejendom end de private ejerboliger har der i de senere 
år været betydelige prisstigninger. 
 
Samtidig bemærker Finanstilsynet, at der i de senere år har været en be-
tydelig vækst i udlån, som er baseret på finansiering af fast ejendom, så-
vel private ejerboliger som andre ejendomme. 
 
Finanstilsynet gør derfor opmærksom på at institutternes bestyrelser og 
direktion i deres risikovurdering ikke længere kan se bort fra den mulig-
hed, at der kan være tale om en prisboble, og at der på et tidspunkt kan 
ske et prisfald. 
 
I den forbindelse henviser Finanstilsynet til bestemmelsen i § 124, stk. 3 i 
lov om finansiel virksomhed, som trådte i kraft pr. 1. januar 2005 og om 
at bestyrelse og direktion på baggrund af instituttets risikoprofil skal op-
gøre instituttets individuelle solvensbehov.” 
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4.3.2. Udlånsvækst 2005/2006 
 
Finanstilsynet oplyste i brev af 2. november 2006 om bankens betydelige 
stigning i udlånsporteføljen på 93 % i perioden ultimo juni 2005 til ulti-
mo juni 2006. Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige vækst i 
udlån for alle pengeinstitutter 22,6 %. 
 
Finanstilsynet understregede i den forbindelse, at det er Finanstilsynets 
erfaring, at der i mange tilfælde har været en sammenhæng mellem stor 
udlånsvækst og dårlig bonitet i udlånsporteføljen. 
 
Finanstilsynet havde endvidere konstateret, at banken havde haft en stor 
vækst i udlån i forhold til den arbejdende kapital og bemærkede hertil, at 
det var erfaringen, at der i mange tilfælde har været en sammenhæng mel-
lem høj gearing af den arbejdende kapital og dårlig likviditet. 
 
Banken svarede Finanstilsynet ved brev af 16. november 2006 og bekræf-
tede, at udlånsvæksten havde været 93 % eller 1.597.000 mio. kr., og at 
væksten kunne henføres til ejendomsfinansiering og til kreditter til køb af 
pantebreve, aktier m.v. 
 
Banken oplyste endvidere, at bestyrelsen på månedsbasis orienteres om 
udviklingen i udlånet fordelt på forskellige typer, og at der i denne orien-
tering også gives information om, hvilke væsentlige kunder udlånene er 
ydet til. Det nævntes videre, at banken havde fokus på likviditeten. 
 
Bankens besvarelse vedrørende udlånsvækst indgik i Finanstilsynets un-
dersøgelse af banken i marts 2007. 
 
4.3.3. Udlånsvækst og likviditet 2006/2007 
 
Finanstilsynet gjorde i brev af 19. september 2007 bankens direktion op-
mærksom på bankens fortsatte betydelige udlånsstigning, idet banken 
havde haft en stigning i udlån i perioden fra ultimo juni 2006 til ultimo 
juni 2007 på 74,8 %. Den gennemsnitlige vækst for alle pengeinstitutter 
var i samme periode på 24 %. 
 
Finanstilsynet henledte samtidig bankens opmærksom på, at banken hav-
de en lav likviditetsdækning i forhold til lovens krav. Der var endvidere 
konstateret, at banken havde et stort indlånsunderskud pr. første halvår 
2007. Finanstilsynet tilføjede, at det var Finanstilsynets erfaring, at der er 
likviditetsrisici forbundet med en høj gearing af den arbejdende kapital. 
 
Finanstilsynet anmodede banken om at redegøre for denne store udlåns-
vækst, hvilket banken gjorde i brev af 10. oktober 2007. 
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Banken bekræftede, at udlånsvæksten som hidtil fortsat lå primært inden 
for ejendomsfinansiering og kreditter til køb af pantebreve. 
 
Banken oplyste, at væksten var sammensat af et fald i bankens pante-
brevsbeholdning på 408 mio. kr. og en vækst i udlånet på 2.890 mio. kr. 
Denne vækst var foretaget uden særlige bindinger på opsigelsesvilkår og 
løbetid. Væksten kunne relateres til følgende områder: 
 

Typer 
 

Mio. kr. 

Ejendomsfinansiering med aftalt udvikling under 2 år 
Udlæg kreditter / mellemfinansiering / byggekreditter 
Der finansieres typisk med 1. prioritetspantebrev 

 
500 

 
Ejendomsfinansiering med afvikling under 20 år 

 
250 

 
Koncernrelaterede engagementer 

 
1.135 

 
Investeringskreditter til køb af pantebreve 
Sikkerhed i pantebreve og typer med krav om overdækning 

 
 
375 

 
Det resterende udlån på 630 mio. kr. var fordelt på lokale og øvrige enga-
gementer. 
 
Bankens udlånsvækst havde været begrænset i 3. kvartal 2007 med ca. 
320 mio. kr. og engagementer med koncernrelaterede selskaber var ned-
bragt i 3. kvartal 2007 og forventedes at falde yderligere i 4. kvartal 2007. 
 
Bankens oplyste endvidere, at bestyrelsen på månedsbasis blev orienteret 
om udviklingen i udlånet fordelt på de forskellige typer og det blev end-
videre nævnt, at bankens udlånssammensætning var blevet drøftet på et 
bestyrelsesmøde i august 2007, herunder rammerne på de væsentligste 
udlånsområder.  
 
Banken henviste endvidere til Finanstilsynets undersøgelse i foråret 2007 
og resultatet af engagementsgennemgangen ved denne undersøgelse. 
 
Bankens likviditetsoverdækning kunne i forhold til lovens krav pr. 30. 
september 2007 opgøres til 52 % og banken nævnte, at udlånsvæksten 
havde medført, at der måtte arbejdes med likviditetspolitikken. Den over-
ordnede målsætning var, at likviditetsbehovet skulle afdækkes ved låne-
optagelse efter 3 trancher: 
 
• 1/3 af bankens låneoptagelse skal have en løbetid på 0-1 år, 
• 1/3 af bankens låneoptagelse skal have en løbetid på 1-3 år, 
• 1/3 af bankens låneoptagelse skal have en løbetid på 3-5 år. 
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Banken gennemgik herefter hvorledes bankens nuværende låneoptagelse 
lå indenfor trancherne og nævnte, at banken i 3. kvartal 2007 ville have 
en struktur, der svarede til målsætningen. Bankene havde endvidere hen 
over sommeren 2007 udarbejdet en kapitalplan incl. nødplan. 
 
Bankens bestyrelse havde på bestyrelsesmødet i september godkendt en 
ansøgning om rating hos Moody´s, således at banken havde flere funding-
alternativer.  
 
Banken oplyste endvidere, at der i 2006 var optaget to syndikerede lån 
med udløb i 2009 og 2011. 
 
Bankens oplysninger blev taget til efterretning og var med til at danne 
grundlag for Finanstilsynets beslutning om, at banken ekstraordinært 
skulle undersøges i 2008. 
 
4.3.4. Finanstilsynets henvendelse af 31. januar 2008 i forbindelse 
med den aktuelle likviditetsmæssige situation 
 
På baggrund af den likviditetsmæssige ustabile situation, der globalt ud-
viklede sig fra efteråret 2007, skrev Finanstilsynet den 31. januar 2008 til 
banken og anmodede om en redegørelse, der skulle indeholde en: 
 
• Opgørelse af likviditeten på banken opgjort efter § 152 i lov om fi-

nansiel virksomhed. 
• Oversigt over koncern lines over 7,5 mio. kr. hos finansielle samar-

bejdspartner. 
• Oversigt over bankens indlån over 5 mio. kr.  
 
Banken fremsendte en redegørelse den 4. februar 2008, hvor banken hav-
de foretaget de nævnte opgørelser. 
 
Banken oplyste endvidere, at der var indgået aftale med HSH Nordbank 
om at stå for syndikeringen af et nyt lån på minimum 50 mio. EUR og 
maksimum 75 mio. EUR med en løbetid på henholdsvis 1 og 3 år med 
halvdelen til hver. HSH ville gå i markedet, så snart banken havde offent-
liggjort årsrapporten for 2007. 
 
Endvidere gentog banken sin målsætning om, at låntagning skulle være 
fordelt inden for 3 tidsmæssige trancher. Banken ønskede, på sigt, at flyt-
te løbetiden på finansieringen længere ud til en større andel på henholds-
vis 3 og 5 år. Dette var imidlertid ikke muligt i det nuværende marked. 
 
Finanstilsynet tog bankens redegørelse til efterretning. 
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4.3.5. Finanstilsynets telefoniske henvendelse til banken vedrørende 
likviditeten – sommeren 2008 
 
I forlængelse af Roskilde Banks problemer i sommeren 2008 kontaktede 
Finanstilsynet telefonisk blandt andre EBH Bank med forespørgsel om 
bankens likviditetsmæssige situation.  
 
Banken oplyste, at der var et fint likviditetsmæssigt overskud og at ban-
ken ikke havde oplevet store udtræk eller særlige kundehenvendelser i 
forbindelse med omtalen af Roskilde Bank. 
 
4.4. Bankens overdragelse til et datterselskab af Finansiel Stabilitet 
 
EBH Bank kontaktede onsdag den 17. september 2008 Finanstilsynet og 
meddelte, at banken havde store likviditetsmæssige problemer. Bankens 
overdækning på 10 % kravet i henhold til § 152 i lov om finansiel virk-
somhed ville kun holde ugen ud. 
 
Finanstilsynet påbød banken henover weekenden at undersøge mulighe-
derne for anvendelse af Nationalbankens belåningsfaciliteter og/eller at 
foretage frasalg af aktiver med henblik på en likviditetsforbedring. 
 
Den 18. september 2008 søgte Finanstilsynet om mandat af Økonomi- og 
Erhvervsministeriet til at føre drøftelser med interesserede parter og inte-
ressenter med henblik på at finde en løsning af bankens økonomiske van-
skeligheder. Finanstilsynet modtog den 18. september 2008 et mundtligt 
mandat, der blev skriftligt bekræftet den 23. september 2008. 
 
Fredag den 19. september 2008 besluttede Finanstilsynet at foretage en 
engagementsgennemgang i banken i weekenden den 20.-21. september 
2008. Finanstilsynet blev bistået af eksterne krediteksperter fra en række 
pengeinstitutter. Konklusionen på weekendens gennemgang blev, at Fi-
nanstilsynet ikke kunne konkludere, at EBH Bank ikke opfyldte lovens 
solvenskrav på 8 %.  
 
Der blev herefter indgået aftaler med Nationalbanken og en række danske 
pengeinstitutter om at stille likviditet til rådighed for EBH Bank. Som led 
i aftalen skulle EBH Bank herefter påbegynde frasalg af datterselskaber 
med henblik på at gøre banken klar til fusion. 
 
Finanstilsynet ville herefter på den planlagte undersøgelse i november 
2008 foretage en nøjere gennemgang af bankens engagementer. 
 
Den 13. november 2008 modtog Finanstilsynet en meddelelse fra besty-
relsen i EBH Bank om, at banken ikke overholdt solvenskravet eller det 
individuelt opgjorte solvensbehov efter lov om finansiel virksomhed § 
124. Meddelelsen blev meddelt efter lov om finansiel virksomhed § 75. 
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Finanstilsynet modtog en meddelelse fra bankens eksterne revision med 
tilsvarende indhold, jf. lov om finansiel virksomhed § 200. 
 
Bestyrelsens meddelelse var vedlagt en rapport med en gennemgang af 
43 af bankens største engagementer fortaget af en række uafhængige kre-
diteksperter. Af rapportens konklusion fremgik det, at banken havde be-
hov for yderligere nedskrivninger på mellem kr. 400 mio. og kr. 493 mio. 
Desuden blev det vurderet, at banken burde afsætte kapital på mellem kr. 
401 mio. og kr. 716 mio. til at afdække kreditrisikoen på de gennemgåede 
engagementer. 
 
På baggrund af den nævnte rapport havde banken beregnet sin faktiske 
solvensprocent til mellem 7,3 pct. og 8,3 pct. afhængig af, om det blev 
lagt til grund at nedskrivningerne udgjorde  400 mio. kr. eller 493 mio.kr. 
På koncernbasis var solvensprocenten beregnet til henholdsvis 5,2 pct. og 
6,0 pct. 
 
På baggrund af de nævnte indberetninger og Finanstilsynets kendskab til 
bankens virksomhed og engagementssammensætning, var det Finanstil-
synets opfattelse, at revisorernes og ledelsens vurdering af nedskriv-
ningsbehov og solvens ikke kunne tilsidesættes. 
 
Den 13. november 2008 meddelte Finanstilsynet herefter i henhold til lov 
om finansiel virksomhed § 225, banken en frist til fredag den 21. novem-
ber 2008 kl. 16.00 til på ny at opfylde solvenskravet. 
 
Fristen blev forlænget med baggrund i en meddelelse om, at en løsning 
for banken var nært forestående. 
 
Da dette ikke viste sig at være tilfældet, besluttede bankens bestyrelse 
den 23. november 2008 at overdrage bankens aktiviteter bortset fra aktie-
kapital og anden efterstillet kapital til et nystiftet datterselskab af Finan-
siel Stabilitet. jf. § 246, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Den nystif-
tede bank blev stiftet under navnet Bankaktieselskabet af 21. november 
2008 A/S og ændrede senere navn til EBH Bank A/S. 
 
I medfør af § 246, stk. 2 skal bestyrelsen efter overdragelsen af bankens 
aktiviteter indkalde til generalforsamling, hvor bestyrelsen skal redegøre 
for bankens situation samt den indgående aftale. Bestyrelsens overdragel-
se af bankens aktiviteter vil være bindende, medmindre der på generalfor-
samlingsmødet træffes beslutning om foranstaltninger, der indebærer at 
banken opfylder kapitalkravet i § 124 eller om likvidation på vilkår, som 
Finanstilsynet kan godkende. 
 
Der blev ikke på generalforsamlingen truffet beslutning om foranstaltnin-
ger, der kunne opfylde kapitalkravet. 
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Finanstilsynet godkendte overdragelsen den 1. december 2008 og den tid-
ligere EBH Bank, der havde ændret navn til Selskabet af 27. november 
2008, blev tvangsopløst den 19. maj 2009 efter en analogi til konkurslo-
vens § 143. 
 
4.5. Mulige overtrædelser af lov om finansiel virksomhed og andre 
love i forbindelse med sammenbruddet i EBH Bank 
 
Som Finanstilsynet tidligere har oplyst, vurderes det fortsat om der skal 
ske politianmeldelse af personer for overtrædelse af lov om finansiel 
virksomhed eller andre love i forbindelse med sammenbruddet i EBH 
Bank. Alle beslutninger om politianmeldelser vil blive forelagt for Det 
Finansielle Virksomhedsråd. 
 
4.6. Undersøgelse af en række forhold i henhold til lov om værdipa-
pirhandel m.v. 
  
EBH Bank-aktien var optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen 
A/S frem til den 13. november 2008, hvor handlen blev suspenderet ved 
kurs 0,05.  
 
I perioden op til suspenderingen af aktien den 13. november 2008 offent-
liggjorde EBH Bank flere selskabsmeddelelser med nedjusteringer af 
årets resultat. 
 
Ved selskabsmeddelelse af den 11. september 2008 nedjusterede selska-
bet forventningerne til årsresultatet med ca. 100 mio. kr. til et overskud 
på 110-130 mio. kr. før skat. Kursen på selskabets aktier faldt ca. 25 % på 
baggrund af denne udmelding.  
 
Ved selskabsmeddelelse af den 22. september 2008 oplyste EBH Bank, at 
der var konstateret et yderligere behov for nedskrivninger, hvorfor for-
ventningerne til årsresultatet blev nedjusteret til kr. 0. Det blev endvidere 
oplyst, at banken udskiftede dens administrerende direktør samt gjorde 
banken klar til at blive solgt. Nationalbanken stillede den fornødne likvi-
ditet til rådighed, således at banken kunne fortsætte driften. Kursen på 
selskabets aktier faldt fra 207 til 107 på baggrund af denne udmelding. 
 
Ved selskabsmeddelelse af den 13. november 2008 oplyste EBH Bank, at 
der var behov for yderligere nedskrivninger, hvorfor selskabet ikke kunne 
overholde solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124. Handlen 
med selskabets aktier blev den 13. november 2008 suspenderet på Nasdaq 
OMX Copenhagen A/S ved kurs 0,05 kr.  
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Finanstilsynet iværksatte i foråret 2009 en undersøgelse af bankens han-
del med egne aktier i 2008 forud for sammenbruddet. På baggrund af un-
dersøgelsen har Finanstilsynet konstateret, at banken og EBH-Fonden i 
2008 har brugt ca. 300 mio. kr. på at støtteopkøbe EBH Bank-aktien (bå-
de i markedet og udenfor markedet). EBH Bank har bl.a. benyttet Dexia 
Bank Denmark A/S til at foretage støtteopkøb i markedet.  
 
I perioden 1. januar til 19. september 2008 har EBH Bank stået for næ-
sten halvdelen af samtlige aktiekøb i aktien på Nasdaq OMX Copenhagen 
A/S og under en 1/10 af samtlige salg. Opkøbene i perioden 1. januar til 
19. september 2008 har udgjort ca. 10 % af det samlede antal udstedte ak-
tier. EBH Bank og EBH-Fonden havde primo 2008 kontrol over ca. halv-
delen af det samlede antal udstedte aktier.  
 
Udover det generelle støtteopkøb i aktien, har Finanstilsynet konstateret, 
at EBH Bank gentagne gange i den undersøgte periode har foretaget ak-
tiekøb umiddelbart før børsens lukketid. Finanstilsynet vurderer, at dette 
har haft til formål at påvirke lukkekursen i aktien. Finanstilsynet mener 
derfor, at EBH Bank og EBH-Fonden har forsøgt at holde kursen på EBH 
Bank-aktien på et kunstigt højt niveau, og har efter forelæggelse for 
Fondsrådet meldt EBH Bank og EBH-Fonden til politiet for kursmanipu-
lation af EBH Bank aktien.  
 
Finanstilsynet har endvidere, efter forelæggelse for Fondsrådet, politian-
meldt Dexia Bank Denmark A/S for på vegne af EBH Bank A/S at have 
påvirket kursdannelsen af EBH Bank-aktien, således at markedet er ble-
vet vildledt om den reelle efterspørgsel på aktien. Tilsynet har vurderet, at 
Dexia Bank Denmark A/S’ aktiehandler på vegne af EBH Bank A/S ikke 
blot har været en normal loyal udførelse af kundeordrer, der er omfattet af 
undtagelsen til kursmanipulationsforbuddet i værdipapirhandelslovens § 
39, stk. 2.  
 
Finanstilsynet har endvidere foretaget en undersøgelse af handlerne i 
EBH Bank-aktien i perioden op til suspenderingen af handlen med aktien 
med henblik på at konstatere, hvorvidt der er sket misbrug af intern vi-
den. Undersøgelsen pågår stadig, og af hensyn til den videre efterforsk-
ning kan et foreløbigt resultat af undersøgelsen ikke offentliggøres.  
  
 


