
 

 
 
Pressemeddelelse 14 juni 2021 
 
 
Basisbank vil aflevere sin banklicens 
 
Basisbank, der er Danmarks første on-line bank, har besluttet nogle betydelige ændringer i sin fremtidige 
forretningsmodel. 
 
Banken tilbyder i dag simple online indlånsprodukter til ca 15.000 privatkunder, der samlet har indlån i 
banken på 3 milliarder kroner og samtidigt tilbyder banken lån uden sikkerhedsstillelse til almindelige 
danskere uden at stille krav om helkunde forhold. Ca 95.000 privatpersoner har i dag lån i Basisbank på 
tilsammen lidt mere end 2 milliarder kroner. 
 
De sidste næsten 10 år har banken forfulgt en vækststrategi hvorved bankens udlån til privatpersoner er 
steget næsten 300%. 
 
Hovedaktionær og bestyrelsesmedlem i Basisbank Lars Thuesen udtaler følgende 
 
“Der er gennem de seneste år sket en række ændringer i omverdenen, der i høj grad påvirker hvorledes vi 
ser på fremtiden, og vores muligheder for at kunne udvikle vores forretning lønsomt. 
 

1. Det er blevet både vanskeligere og mere kapitalkrævende at være bank.  Dette påvirker både vores 
omkostninger og vores muligheder for at vokse. 

2. I 2020 indførtes en omfattende ny lovgivning der pålagde danske udlånsvirksomheder en række 
restriktioner på blandt andet rentesatser, løbetider etc. Dette har sænket indtjeningen på hver 
udlånskrone. 

3. I løbet af 1 halvår 2021 er der kommet en ny vejledning med detaljerede regler for hvorledes 
låneansøgere fremover skal kreditvurderes. Dette vil gøre det meget mere besværligt for den 
enkelte kunde at ansøge om selv små kreditter, og det vurderes at få en negativ indflydelse på de 
udlånsvolumener Basisbank kan forvente fremover. 

 
Hver af ovenstående ændringer har stor indvirkning på vores evne til at vokse lønsomt, og de 3 til sammen 
har betydet, at bestyrelse og ejer har besluttet at afvikle væsentlige dele af den nuværende virksomhed. 
Dette for at få en størrelse og en struktur på virksomheden der gør at vi fremover kan forvente et fornuftigt 
afkast af den investerede kapital. 
 
Basisbank har derfor i dag meddelt, at den vil afvikle sin indlånsvirksomhed og derefter indlevere sin 
banklicens og fortsætte som forbrugslånsselskab. Dette betyder desværre at vi må sige farvel til en stor del 
af vores medarbejdere, 45 af i alt 109 medarbejdere er i dag blevet opsagt. 
 
Vores 95.000 udlånskunder og vores finansielle samarbejdspartnere vil ikke blive berørt af dette, mens 
vores 15.000 indlånskunder vil skulle finde en ny bank i løbet af de kommende 18 måneder. For at lette det 
for den enkelte indlånskunde, er det hensigten at overføre dem samlet til et andet pengesinstitut. “ 
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