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J.nr.: 8915742 BORJbam

Redegørelse i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 2
Tønder Bank A/S under konkurs

Skifteretten I Sønderborg SKS SO 1-634/2012
-

Jeg skal herved sorn kurator i ovennvnte konkursbo fremkomme med nrvrende redegø
relse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 2 vedrørende boets forhold.
For sâ vidt angâr aktiver og passiver, skal jeg indledningsvis henvise til den afmig tidligere
udfrdigede redegørelse I medfør af konkursiovens § 125, stk. 1 dateret den 20. november
2012.
INDLEDNING

Som anført i mm redegørelse i medfør af konkursiovens § 125, stk. 1, dateret den 20. no
vember 2012, blev der den 2. november 2012 indgâet aftale mellem Sydbank A/S og Tøn
der Bank A/S om overdragelse af samtlige bankens aktiver og aktiviteter.
Aftalen var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet samt af, at der kunne opnâs tilladelse
fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til overdragelsen.
De nodvendige godkendelser forelá den 2. november 2012, hvorefter overdragelsesaftalen
var endelig.
Tønder Bank A/S blev herefter taget under konkursbehandling den 5. november 2012, kI.
7.50 pa baggrund af en af bankens ledelse samme dag til Skifteretten i Sønderborg indleve
ret konkursbegering.
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Forud for konkursdekretets afsigelse, men efter overdragelsens gennemførelse, havde Tøn
der Bank A/S den 2. november 2012 udsendt fondsbørsmeddelelse 10/2012, hvoraf bl.a.
fremgik:
“Tonder Bank A/S har indgâet aftale med Sydbank om overdragelse afsamtlige ban
kens aktiver og passiver bortsetfra bankens aktiekapital hybride kernekapital og an
svarlig kapital.
Konsekvensen af overdragelsen er, at samtlige ikke-efterstiliede kreditorer opnâr fuid dk
fling for de berettigede krav, de mAtte have over for Tonder Bank A/S.
Sydbank A/S har sAledes i forhold til Tonder Bank A/S under konkurs pAtaget sig en for
pligtelse til som berigtigelse afkøbesummen for de overtagne aktiver at betale de berettige
de ikke-efterstillede krav, jf. principperne I konkursioven, herunder for sA vidt angAr gensi
digt bebyrdende kontrakter, under skyldig hensyntagen til muligheden for konkursregule
ring i medfør afkonkurslovens kapitel 7.
De efterstillede kreditorer, herunder den hybride kemekapital, har som udgangspunkt alene
udsigt til dkning fra konkursboet og vii derfor alene modtage den dividende, som deres
eventuelle godkendte krav vii vre berettiget til i forbindelse med konkursboets endelige
afslutning, jf. nrmere herom nedenfor.
Under henvisning til ovenstAende og under hensyntagen til dels den indgAede overdragel
sesaftale af 2. november 2012 samt de af Tønder Bank A/S ledelse I Skifteretten i Sønder
borg den 5. november 2012 afgivne oplysninger, kan Tonder Bank A/S under konkur& akti
ver og passiver pr. konkursdaten opstilles som følger:
AKTIVER

1.

Aktuelt indestAende pA separat klientkonto hos kurator

2.

Tilgodehavende I henhold til overdragelsesaftale, indgAet
den 2. november 2012 mellem Tonder Bank A/S og Syd
bank A/S, total købesum DKK 2.487.781.000.

DKK 9.959.727

Heraf forventeligt berigtiget ved overtagelse af ikke
efterstillede g1dsposter DKK 2.369.600.000.
Restkobesum herefter DKK 118.181.000.
Overdrageisesaftalen indeholder en reguleringskiausul, der
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medfører, at en forøgelse afde ikke-efterstillede gldsposter
udover de pr. overtagelsesdagen opgjorte vii medføre en
tilsvarende reduktion af den kontante kobesum.
Dog er der pr. overtageisesdagen kontant berigtiget DKK
10.000.000, hvilket beløb indgâr ved opgørelsen af det aktu
elle indestâende pa den separate klientkonto hos kurator, jf.
ovenfor.
Den resterende købesum vii derfor ligge i intervallet DKK 0
DKK 108.181.000 med tiilg afrentetilskrivning,jf. over
dragelsesaftalens bestemmelser herom.
-

Under hensyntagen hertil fast1gges størrelsen af de beretti
gede ikke-efterstillede kreditorer efter aftale mellem kon
kursboet og Sydbank A/S i forbindelse med fordringsprø
velsen afde ikke-efterstillede krav i konkursboet.
Vrdien af resttilgodehavendet i henhold til overdrageises
aftalen optages foreløbig til en vrdi af
Frie aktiver i alt, ansliet

DKK

108.181.000

DKK

118.140.727

Det skal dog fremhves, at der bestâr en risiko for en forøgelse af de ikke-efterstillede
gldsposter med den konsekvens, at den kontante del afkøbesummen buyer mindre.
PASSIVER

De ikke-efterstillede kreditorkrav er, jf. det ovenfor anførte, pr. overtagelsesdagen opgjort
til DKK 2.3 69.600.000.
Disse ikke-efterstillede kreditorer opnâr fuld dkning for deres berettigede tilgodehavender
hos Tonder Bank A/S via den med Sydbank A/S indgâede overdragelsesaftale forudsat, at
deres krav godkendes af konkursboet som led i den almindelige fordringsprøvelse.
I henhold til oplysninger indhentet hos Tønder Bank A/S udgør den samlede sum af ansvar
hg Iánekapital og hybrid kernekapital et beløb stort DKK 205.000.000.
For rnervrende har kurator siden konkursdekretets afsigelse modtaget anmeldelser fra 655
kreditorer.
De anmeldte kreditorers krav kan rubriceres sâledes under henvisning til konkursordenen:
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§ 97
§ 98

DKK
DKK

43.045.789,70
167.131.434,84

Det bemrkes, at Sydbank ved den gennemførte overdrageise alene er forpligtet til at betale
§ 97-krav, i det omfang disse er berettigede i forhoid til konkursboet. Da en anerkendelse af
§ 97-krav udover de i Tønder Bank A/S bogførte forpligtelser vii reducere den kontante
købesum som anført ovenfor, er det aftalt, at alle § 97-krav, der ikke har karakter af almin
delige, Iøbende driftsudgifter, skal prøves i boet.
De anrneldte § 97-krav vedrører navnlig vederlagskrav fra bankens ledelse, erstatningskrav
fra en rkke aftaleparter samt erstatningskrav fra investorer. Fordringsprøveise af § 97-krav
er pàbegyndt og de første indstiilinger forventes udsendt i løbet af marts 2013.
Endelig bemrkes, at DKK 138.692.848,81 ud afde anmeldte § 98-krav angàr krav i henhold til ansvariige Ian, mens DKK 28.438.586,03 ud af de anmeldte § 98-krav angâr krav i
henhold til Tønder Bank A/S udstedelse af hybrid kernekapital. Da ansvariige ian er foran
stillet hybrid kernekapital I konkurs, kan der ikke forventes dividende tii hybrid kernekapi
tat.
BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN

Tønder Bank A/S indgik den 2. november 2012 en aftale med Sydbank A/S om overdragel
se af samtlige Tønder Bank A/S aktiver og aktiviteter.
Overdragelsen skete med virkning fra og med 3. november 2012 kI. 00.00.
Aftalen var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og konkurreneemyndighederne, hvii
ke godkendelser forelâ den 2. november 2012.
I konsekvens heraf indleverede Tønder Bank A/S konkursbegring til Skifteretten i Son
derborg, der afsagde konkursdekret den 5. november 2012 kI. 7.50.
Forud for konkursdekretets afsigelse havde Tonder Bank A/S den 2. november 2012 ud
sendt fondsborsmeddeielse 10/2012, hvoraf bi.a. fremgik følgende:
Finanstilsynet har iforbindelse med afslutningen afsin ordincere undersøgelse vurde
ret, at der er behov for yderligere nedskrivninger og har samtidig dermedfastsat et
oget solvenskrav. Finanstilsynet harfastsat enfrist til sondag den 4. november 2012,
ki. 18.00 til at opfylde kravet.
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Som følge af det konstaterede behov for yderligere nedskrivninger og det fastsatte
solvenskrav har banken givet meddelelse ill Finanstilsynet om, at banken ikke finder
det muligt at tilvejebringe den nodvendige kapital til opfyldelse af det forogede sol
venskrav. Da bankens egenkapital er tabt har bankens bestyrelse, under henvisning
til 247 i by omfinansiel virksomhed indgâet afiale med Sydbank A/S om overdra
gelse afsamtlige bankens aktiver og passiver bortsetfra bankens aktiekapital, hybri
de kernekapital og ansvarlige kapital.
Ogede nedskrivninger ogforoget solvenskrav
Finanstilsynet har gennem de seneste uger gennemgâet bankens engagementer. Den
ne gennemgang har resulteret i ogede krav til nedskrivninger iscer med baggrund I de
mere prcecise OIV-regler for, hvor meget der skal nedskrives pa OIV engagementer.
Endvidere har Finanstilsynet oget krav til bankens individuelle solvensbehov.
Det har ikke vceret muligt at tilvejebringe den nodvendige kapital inden for den fast
sattefrist og derfor mô banken opgive sin selvstcendighed.
Den primcere forskel mellem bankens hidtidige vurdering af egne risici og Finanstil
synets vurderinger baserer sig helt konkret pa en fra Finanstilsynets side lavere wer
dianscettelse af sikkerheder I landbrug, ovrige erhvervsengagementer og fast ejen
dom.
Beslyrelsen er ikke enig i Finanstilsynets vurdering af bankens kredithândtering. Be
slyrelsen mener at Finanstilsynet overser bankens meget betydelige kendskab til loka
le forhold, herunder de enkelte kunders okonomiske forhold og udvikling. Disse forhold er, efter besryrelsens opfattelse, afvcesentlig belydning for et lokalt baseret pen
geinstituts kreditbehandling. Under de foreliggende omstcendigheder mener bestyrel
sen dog ikke at kunne anfcegte Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov, sa
ledes som krcevet afFinanstilsynet.
Bestyrelsen bekiager dybt denne konsekvens ikke mindst iforhold til bankens medar
bejdere, aktioncerer og andre, der har stillet ansvarlig kapital til râdighed samt ifor
hold til de lokalsamfund som banken har vceretforankret i og stottetpaforskellig vis
igennem ârene.
Men bekiagelsen gcelder I allerhojest grad bankens Ca. 18.000 kunder, der igennem
mange àr har bakket loyalt op omkring Tønder Bank. Bestyrelsen giceder sig dog
over at able bankens kunder overfores til Sydbank A/S.

Videre fremgik følgende:
“Tonder Bank A/S har indgàet aftale med Sydbank om overdragelse afsamtlige ban
kens aktiver og passiver bortsetfra bankens aktiekapital hybride kernekapital og an
svarlig kapital.
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Den fortsattende bank; Sydbank A/S, er âben for kunderne mandag den .5. novem
ber2Ol2kl. 10.00
Alle indskydere er dcekket via overdragelsen til Sydbank A/S
Medarbejdernefortsa?tter i SydbankA/S
Tonder Bank A/S indgiver konkursbegcering
Information om orienterende aktioncermade
Handel med aktier og obligationer udstedt af Tønder Bank A/S og optaget til han
del og officiel noteringpâ Nasdaq OMX Copenhagen A/S vil blive suspenderet.

MULIGE OMSTODELIGE DISPOSITIONER

Undersøgelserne vedrørende mulige dispositioner er pâbegyndt, og kurator er løbende i
dialog med Sydbank A/S, der har overtaget informationer og dokumentation om kundefor
hold my. med henblik pa nrmere at tilretteigge omfanget og karakteren af de pàgldende
undersøgelser.
For nrvrende er arbejdet med at vurdere de mulige omstødelige dispositioner alene i sin
indledende fase, idet det dog indgàr i overvejelserne, at samtlige simple kreditorer forudst
tes indfriet af Sydbank A/S som en del af købesumsberigtigelsen og dermed har udsigt til at
opnâ fuld dkning for deres berettigede krav.
EVENTUELLE STRAFBARE FORIIOLD

Kurator har ikke pa nuvrende tidspunkt konstateret forhold, som efter kurators vurdering
aktuelt bør give anledning til at anmode om politimssig efterforskning mod Tønder Bank
A/S, ledelsen eller andre, jf. bestemmelsen i konkurslovens § 110, stk. 4.
Bobehandlingen er dog i denne sammenhng pa nuvrende tidspunkt pa et sà indledende
stadie, at det ikke kan udelukkes, at der under det videre arbejde vii blive konstateret sâdan
ne forhold. Kurator tager derfor forbehold for at fremkomme med en eventuel indberetning
i henhold til konkurslovens § 110, stk. 4, sáfremt kurator under den videre bobehandling
matte konstatere forhold, som efter kurators vurdering giver grundlag herfor.
ØVRIGE FORHOLD

Der er indgàet de nodvendige aftaler med Sydbank A/S om, at konkursboet far indsigt i den
økonomiske situation i Tønder Bank A/S frem til konkurstidspunktet, sâledes at der bade
kan ske de i konkursioven forudsatte undersøgeiser af mulige omstodelses- og erstatnings
krav. samt at fast1gge1sen af de anmeldelsesberettigede ikke-efterstillede krav I Tønder
Bank A/S kan ske i fordringsprøvelsessystemets procedure, sáledes at det sikres, at den
resterende købesum ikke udvandes ved, at ikke korrekt opgjorte ikke-efterstiliede krav bli
ver fyldestgjort.
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I denne forbindelse er der en løbende dialog mellem konkursboet og Sydbank A/S om tilve
jebringelse af nødvendige oplysninger til boets behandling samt prøvelsen af de i konkurs
boet anmeldte krav samt tilrettekeggelsen af de nødvendige undersøgelser omkring bag
grunden for konkursen samt mulige omstødelses- og erstatningskrav.
KURATORS ARBEJDE MED SAGEN

Kurators arbejde med sagen har siden konkursens indtrden andraget Ca. 600 juristtimer,
hvortil kommer et antal sekretrtimer. Arbejdet har primrt omfattet følgende hovedkate
gorier:
1)

Indledende undersøgelser vedrørende Tønder Bank A/S’ forhold og deltagelse i møder
med Sydbank A/S i perioden efter konkursdekretets afsigelse, herunder hândtering af
en rkke problemstillinger opstáet i umiddelbar forbindelse med konkursens indtr
den bade I forhold til finansielle parter. igangvrende finansielle kontrakter, indsky
dere samt andre kontraktforhold. (Anslâet 75 timer)

2)

Nrmere gennemgang af den indgáede overdragelsesaftale mellem Tønder Bank A/S
og Sydbank A/S, herunder indledende drøftelser vedrørende overdragelsens omfang
samt aflioldelse af møder og dialog med Sydbank A/S vedrørende koordinering af
processen, herunder behovet for at facilitere overdragelsesaftalen i forhold til over
dragelse afaktiver med tilhørende sikkerheder my. (Anslâet 75 timer)

3)

Arbejde relateret til gennemgang af diverse finansielle kontrakter med medvirken til
overdragelse af et antal lobende kontraktforhold og andre gensidigt bebyrdende afta
ler. (Ansláet 125 timer)

4)

Løbende hàndtering af henvendelser fra kreditorer og interesserede parter med diver
se forespørgsler samt hândtering af modtagelse og registrering af anmeldelser af krav
i konkursboet. (Anslãet til 100 timer)

5)

Indledende overvejelser vedrørende opstart af omstødelses- og andre undersøgelser,
herunder overvejelser vedrørende omfanget af behovet for at gennemføre omstødel
sesundersøgelser. (Ansläet 50 timer)

6)

Gennemgang af diverse materiale vedrørende baggrunden for det økonomiske sam
menbrud i Tønder Bank A/S, herunder korrespondance mellem Tønder Bank A/S og
Finanstilsynet samt gennemgang af Fondsrádets afgørelse af 2. november 2012. ved
rørende yderligere nedskrivningsbehov samt indhentelse af supplerende oplysninger
til nrmere vurdering af indholdet heraf. (Anslâet 75 timer)
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Indledende dispositioner I forbindelse med en gennemgang af modtagne anmeldelser
sarnt opstart af prøvelsen af de fra Tønder Bank A/S hidrørende ikke-efterstillede
krav, herunder drøftelser med Sydbank A/S my. (Anslâet 100 timer)

lndtil videre afventer en afklaring af det forventede udfald af boets behandling af de løben
de drøftelser med Sydbank A/S, navnlig at den endelige opgørelse af de ikke-efterstillede
forpligtelser i Tønder Bank A/S buyer frdiggjort, hvilket i en rkke sammenhnge inde
holder et større antal komplicerede undersøgelser og overvejelser.
Baseret herpâ er varigheden af og omfanget af bobehandlingen p nrvrende tidspunkt
svrt at forudsige prcist.
Nste redegørelse i medfør af konkursiovens
rerne den 6. september 2013.

§

125, stk. 3 vii vre at udsende til kredito

Sporgsmâl til kurator kan rettes til:
Frederiksen, bor@kammeradvokaten.dk eller tif. nr. 7230 7222
vokaten.dk eller tif. nr. 7230 7837
1
advokaten.dkellert1f. nr. 7230 7494

—
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