
	  

	  

 

Basisbank ud af genopretning 

Basisbank A/S var det første pengeinstitut, der blev underlagt de nye regler om genopretning, 
som blev indført i 2013. 

Banken kom under genopretning som følge af meget store tab på den portefølje af udlån til 
primært erhvervsejendomme og K/S projekter, som banken havde udlånt i årerne op til 
finanskrisen. 

Siden 2013 har banken arbejdet målrettet med implementeringen af en helt ny 
forretningsmodel, samt oprydning i de betydelige risici, der var blevet identificeret på bankens 
balance. 

Porteføljen af udlån til erhverv og K/S projekter er således reduceret fra over 600 millioner kr. 
til ca. 150 millioner kroner, der alle nu bedømmes som vel nedskrevne, og som vil løbe af af sig 
selv i løbet af de kommende år. 

Endvidere frasolgte banken i 2014 hele sin portefølje af boligudlån til Spar Nord. Denne 
portefølje udgjorde ca. 300 millioner kroner, og frasalget både slankede bankens balance samt 
simplificerede bankens produktportefølje. 

Endelig er aktiviteterne i bankens svenske datterselskab, Selene Finans AB, lukket ned i løbet af 
2015, og selskabet afvikles i løbet af de kommende kvartaler. 

Sideløbende med disse tiltag har banken udbygget sin position som en ledende udbyder af 
usikrede forbrugslån på det danske marked. Banken markedsfører disse udlån gennem de 
tilknyttede brands LånLet og Selene. Aktiviteterne her er hastigt voksende med over 40.000 
udlånskunder og en portefølje på over 1 milliard kroner. Banken får for nærværende cirka 2.500 
nye kunder hver måned i dette segment, og øger dermed udlånet med ca. 50 millioner kroner 
om måneden. 

Bankens indlån kommer fra ca. 10.000 kunder, der har deres løn-, opsparings-, pensionskonti 
etc. i banken, og som bliver betjent på bankens digitale internetplatform. Banken har ingen 
filialer. 

Bankens nedskrivninger på forbrugslånsaktiviteterne har hidtil udgjort ca. 150 millioner kroner 
på den gruppe af kunder, der viser svaghedstegn såkaldt OIV (Objektiv Indikation på 
Værdiforringelse) på samlet ca. 500 millioner kroner. Banken er af Finanstilsynet, efter dialog 
herom, blevet pålagt at nedskrive yderligere ca. 220 millioner kroner til imødegåelse af 
fremtidige risici knyttet til disse kunder. De væsentligste årsager til at banken foretager disse 
yderligere nedskrivninger er, dels at diskonteringsrenten på den forventede betalingsrække på 
en række af disse lån er ændret fra 9% p.a. til over 20% p.a., dels at banken har ændret sine 
skøn over de forventede fremtidige betalingsstrømme fra disse lån. 



	  

	  

For at kunne absorbere denne nedskrivning, og for at definitivt bringe banken ud af 
genopretning, vil banken på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt til torsdag den 3. 
december 2015 få tilført 360 millioner kroner i ny aktiekapital. 

Kapitalen tilvejebringes af en række private investorer anført af Lars Thuesen, der har været 
bankens administrerende direktør siden banken kom under genopretning. Endvidere vil 2 af 
bankens ledende medarbejdere, Flemming Stolling og Morten Larsen, tegne aktier i banken. 

På baggrund af de betydelige nye nedskrivninger forventer banken et samlet underskud på over 
200 millioner kroner for 2015, men allerede for 2016 forventer banken at placere sig i den 
absolutte top blandt banker, der leverer en fornuftig egenkapitalforrentning. 
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