
 

 

 

 

 

 

1 

 

      13. november 2015  

 

Kommentar til påtale fra Finanstilsynet for overtrædelse af bekendtgørelsen 

om overtagelsestilbud i forbindelse med fremsættelse af frivilligt købstilbud 

på Nørresundby Bank  

Den 18. december 2014 offentliggjorde Nordjyske Bank A/S meddelelse om, at Nordjyske Bank A/S 

ville fremsætte et frivilligt konkurrerende overtagelsestilbud til A/S Nørresundby Banks aktionærer 

om køb af alle aktier i A/S Nørresundby Bank. Det fremgik blandt andet af meddelelsen, at: 

• Modydelsen for aktierne i A/S Nørresundby Bank var en kombination af kontanter og aktier i 

Nordjyske Bank A/S 

• Der ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Nordjyske Bank med det formål 

at give bestyrelsen den fornødne bemyndigelse til at udstede nye aktier i Nordjyske Bank 

med henblik på at kunne gennemføre købstilbuddet (meddelelsen om afholdelse af ekstra-

ordinær generalforsamling blev offentliggjort den 19. december 2014, og generalforsamlin-

gen blev afholdt den 13. januar 2015). 

• Aftalen var enstemmigt godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet i Nordjyske Bank. 

• Købstilbuddet var fuldt finansieret via egne midler og en aftale med Jyske Bank. 

• Købstilbuddet var betinget af generalforsamlingens opbakning til udstedelse af nye aktier.   

• Bestyrelsen i Nørresundby Bank enstemmigt anbefalede aktionærerne i Nørresundby Bank at 

acceptere købstilbuddet fra Nordjyske Bank. 

Finanstilsynet har givet Nordjyske Bank en påtale for overtrædelse af bekendtgørelsen om overtagel-

sestilbud. Finanstilsynet anfører i påtalen, at Nordjyske Bank ikke har ”truffet alle rimelige foranstalt-

ninger til sikring af, at banken kunne foretage den nødvendige kapitalforhøjelse inden offentliggørel-

sen af meddelelsen om fremsættelse af overtagelsestilbud på A/S Nørresundby Bank." 

Påtalen har baggrund i, at Nordjyske Bank efter Finanstilsynets opfattelse forud for fremsættelsen af 

købstilbuddet burde have indhentet en bemyndigelse fra Nordjyske Banks generalforsamling til gen-

nemførelse af den kapitaludvidelse, der var nødvendig for at gennemføre købstilbuddet.  

Nordjyske Bank er af den faste mening, at banken har handlet i overensstemmelse med gældende 

regler i forbindelse med fremsættelsen og den efterfølgende gennemførelse af købstilbuddet.  
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Nordjyske Bank vurderede, at der var tilstrækkelig sikkerhed for, at Nordjyske Bank kunne gennemfø-

re købstilbuddet, idet Nordjyske Bank havde opnået tilsagn fra Jyske Bank om den fornødne finansie-

ring af den kontante del af betalingen i forbindelse med købstilbuddet og garanti for gennemførelse 

af aktieemission, inden købstilbuddet blev fremsat. Nordjyske Bank tager dog til efterretning, at Fi-

nanstilsynet har en anden holdning og har givet banken en påtale for ikke at have overholdt be-

kendtgørelsen om overtagelsestilbud.  

”Vi anerkender, at formålet med formuleringen omkring ”alle rimelige foranstaltninger” i bekendtgø-

relsen om overtagelsestilbud er at undgå købstilbud, der er markedsforstyrrende og ikke-seriøse, 

men vi er ikke enige i Finanstilsynets fortolkning af reglerne i denne sag. Tilbuddet fra Nordjyske Bank 

var absolut seriøst, og vi havde efter vores mening gjort os ”alle rimelige foranstaltninger” for at sik-

re, at finansieringen var på plads. Når det er sagt, så glæder vi os over, at transaktionen blev gennem-

ført med succes, og at sammenlægningen af de to banker forløber efter den plan, som bestyrelsen 

for de to banker ønskede”, siger Claus Andersen, administrerende direktør i Nordjyske bank. 

Påtalen har ikke økonomiske konsekvenser for Nordjyske Bank og vil heller ikke have nogen betyd-

ning for bankens drift i øvrigt.  

Nordjyske Bank har valgt ikke at klage over påtalen, da påtalen ikke har nogen konsekvenser for ban-

ken. Nordjyske Bank anser sagen for afsluttet. 

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Adm. direktør Claus Andersen, tlf. +45 6161 4504 

Viceformand Hans Jørgen Kaptain, tlf. +45 4062 6666 


