Danske Banks bolagsstruktur förändras
Danske Bank Abp fusioneras med sitt danska moderbolag Danske Bank A/S.
Överlåtande bolag
Danske Bank Abp
FO-nummer: 1730744 -7
Adress: Kolkajsgränden 2, Helsingfors, 00075 DANSKE BANK
Övertagande bolag:
Danske Bank A/S
Bolagsregisternummer: 61126228
Adress: 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 Köpenhamn, Danmark

Fusionsanmälan
Styrelserna för Danske Bank A/S och Danske Bank Abp har den 23 juni 2017 respektive den 26 juni
2017 undertecknat en fusionsplan, enligt vilken Danske Bank Abp fusioneras med sitt moderbolag.
Fusionsplanen har registrerats i det handelsregister som förs av Patent- och registerstyrelsen den
26.6.2017 och i det danska bolagsregistret den 30.6.2017.
Enligt planerna ska verkställandet av fusionen registreras i slutet av år 2017. Till följd av fusionen
överförs Danske Bank Abp:s tillgångar och skulder till moderbolaget. De tjänster som tidigare
tillhandahållits av Danske Bank Abp tillhandahålls efter att fusionen registrerats av Danske Bank A/S:s
filial i Helsingfors (FO-nummer 1078693-2), som i samband med fusionen kommer att byta namn till
Danske Bank A/S, Finland filial.

Utredning av insättningsgarantin och investerarskyddet
Lagen förutsätter att Danske Bank Abp underrättar insättarna och de kunder som anlitar
investeringstjänster om fusionen samt upprättar denna utredning av insättningsgarantin och
investerarskyddet där banken redogör för arrangemangen gällande insättningsgarantin och
investerarskyddet före och efter fusionen samt presenterar eventuella skillnader mellan omfattningen
av garantin och skyddet i Finland och Danmark.

Utredning av insättningsgarantin
Insättningsgarantin före fusionen
Insättarnas insättningar hos Danske Bank Abp skyddas fram till fusionen enligt finsk lag.
Insättningsgarantifonden förvaltas av Verket för finansiell stabilitet.
Finlands insättningsgarantisystem omfattar privatpersoner, företag, stiftelser och föreningar samt
andra juridiska personer, förutom offentliga samfund (staten, statens inrättningar och kommuner),
kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, finansiella institut, försäkringsbolag,
försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor.
Då en bank drabbas av bestående likviditetsproblem eller andra ekonomiska svårigheter fattar Verket
för finansiell stabilitet beslut om att ur Insättningsgarantifondens medel ersätta på ett eller flera
bankkonton i samma inlåningsbank insatta tillgångar som omfattas av garantin jämte upplupen ränta

(och insättarens fordringar som är föremål för betalningsförmedling men ännu inte har bokförts på
kontot). Ersättningen utgör högst 100 000 euro per insättare och bank.
Avvikande från vad som sagts ovan kan ersättningen överstiga 100 000 euro i följande situationer:
-

Insättarens fordran ersätts till fullt belopp om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att
kontomedlen erhållits från försäljning av egen bostad som varit i eget bruk och används för
köp av en annan bostad för eget bruk. Det förhöjda skyddet för medel från försäljning av
bostad gäller i sex månader från insättningen.

Ersättning betalas i en ersättningssituation enligt följande
Maximitiden för betalning av ersättning är:
20 arbetsdagar till den 31 december 2018,
15 arbetsdagar till den 31 december 2019 och
7 arbetsdagar från och med den 1 januari 2020.
Avvikande från vad som konstaterats ovan är maximitiden för betalning av ersättning 12 arbetsdagar
till den 31 december 2019, om ersättningens belopp är högst 1 000 euro och om insättaren kräver det
och som stöd för sitt krav lägger fram en tillräcklig motivering med hänsyn till sin personliga
ekonomiska ställning.
Verket för finansiell stabilitet kan i de begränsade enskilda fall som anges i lagen förlänga samtliga
ovan nämnda tidsgränser med högst tre månader.
Mer information om insättningsgarantisystemet i Finland finns på svenska, finska och engelska:
http://www.rahoitusvakausvirasto.fi.
Insättningsgarantin efter fusionen
När Danske Bank Abp:s fusion med Danske Bank A/S har verkställts, skyddas insättningarna enligt
dansk lag. Ersättningsfonden i Danmark förvaltas av den danska myndigheten för finansiell stabilitet
(Finansiel Stabilitet)
Det danska insättningsgarantisystemet omfattar alla insättare förutom banker och andra inrättningar,
vars medlemskap i garantifonden är obligatoriskt, finansiella institut, försäkringsbolag, fondföretag,
pensionsbolag och -stiftelser samt offentliga myndigheter.
Då en bank har försatts i konkurs eller är föremål för rekonstruktionsförfarande
(rekonstruktionsbehandling) betalar den danska myndigheten för finansiell stabilitet i ersättning ett
belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare med avdrag för insättarens skulder och övriga
betalningar till vederbörande bank som förfallit men ännu inte har betalats. Penningmedel på ett
finskt konto för långsiktigt sparande (ls-konto) är också ersättningsberättigade insättningar.
Avvikande från vad som sagts ovan kan ersättningen överstiga beloppet motsvarande 100 000 euro i
följande situationer:
-

Insättningar av medel från försäljning av bostad är skyddade till ett belopp motsvarande 10
miljoner euro i 12 månader från insättningen. Det utvidgade skyddet enligt det danska
insättningsgarantisystemet begränsar sig inte enbart till medel från försäljning av egen
bostad, utan det gäller exempelvis också insättningar i anslutning till köp eller finansiering av
fast egendom, förutsatt att fastigheten har använts, eller är avsedd att användas,
huvudsakligen i annat än kommersiellt syfte.

Dessutom ges i det danska insättningsgarantisystemet ett mer omfattande skydd motsvarande
150 000 euro för sex månader för en insättning som hänför sig till insättarens livssituation och som
baserar sig på en betalning enligt lagstiftningen i Danmark i anslutning till exempelvis
-

äktenskap, äktenskapsskillnad eller arv
anställningsförhållande, lönegaranti, arbetsolycksfall, invaliditet eller dödsfall
atomskada
diagnostiserad posttraumatisk stressreaktion hos soldat som tjänstgjort utomlands
ersättning av brottsskada.

Danmarks insättningsgarantisystem erbjuder emellertid inte bättre ersättning an vad skulle betalas
baserat på finsk lagstiftning avseende motsvarande fall.
I det danska insättningsgarantisystemet betalas ersättningen i kontots valuta, vilket innebär att
ersättningen betalas i euro om kontot är i euro. Ersättningen betalas i regel inom sju arbetsdagar efter
att konkursen eller rekonstruktionsförfarandet inletts. Den utsatta tiden kan emellertid förlängas med
högst tre månader, om det råder oklarhet om insättarens identitet. Betalningen av ersättningen kan
dröja över sju arbetsdagar också till följd av att den betalas till insättare hos Danske Bank A/S:s filial i
Finland genom Verket för finansiell stabilitet i Finland.
Mer information om det danska insättningsgarantisystemet finns på danska och engelska:
http://www.gii.dk.
Skillnader i insättningsgarantisystemens omfattning
I det finska insättningsgarantisystemet inverkar insättarens eventuella skulder till banken inte på
ersättningens belopp, medan i det danska systemet insättarens skulder och övriga betalningar som
förfallit men ännu inte har betalats dras av från ersättningen.
Den indexbaserade avkastning som betalas på aktiedepositioner och motsvarande s.k. strukturerade
insättningar omfattas inte av insättningsgarantin i någotdera systemet. Den ränta som betalas på
strukturerade insättningar omfattas däremot av insättningsgarantin i båda systemen.
Insättningar av medel från försäljning av egen bostad ersätts i systemet i Finland utan övre gräns, men
det utvidgade skyddet gäller i sex månader. I det danska systemet är i sin tur den övre gränsen för
motsvarande ersättning ett belopp motsvarande 10 miljoner euro och det utvidgade skyddet gäller i
12 månader. Dessutom begränsar sig det utvidgade skyddet enligt systemet i Danmark inte enbart till
medel från försäljning av egen bostad, utan det gäller exempelvis också insättningar i anslutning till
köp eller finansiering av fast egendom, förutsatt att fastigheten har använts, eller är avsedd att
användas, huvudsakligen i annat än kommersiellt syfte. Till skillnad från systemet i Finland förutsätter
det danska systemet inte att medlen från försäljning av egen bostad används för köp av en ny bostad.
I Finland inträder insättningsgarantifondens betalningsskyldighet efter att Verket för finansiell
stabilitet fattat beslut om betalning av ersättning med stöd av insättningsgarantin. Verket för finansiell
stabilitet ska inom fem arbetsdagar efter det att verket (a) av en insättare fått anmälan om att
inlåningsbanken inte har betalat en ostridig och ersättningsberättigad insättning som förfallit till
betalning eller (b) fått kännedom om att en inlåningsbank genom beslut av en domstol eller någon
annan myndighet har konstaterats vara betalningsoförmögen, bestämma om insättningarna ska
ersättas ur insättningsgarantifonden. I Danmark inträder ersättningsskyldigheten först när bankens
konkurs eller rekonstruktionsförfarande har inletts.

Särskilda villkor
Om ett inlåningsavtal innehåller särskilda villkor, tillämpas de oberoende av fusionen.
Insättarens uppsägningsrätt
Oberoende av de ursprungliga villkoren för insättningen har insättaren rätt att säga upp insättningen
inom sex månader från mottagandet av denna utredning av insättningsgarantin, om insättningen
delvis eller i sin helhet skulle stå utanför insättningsgarantin.
Vid beräkningen av beloppet av insättningsgarantin efter fusionen beaktas för en finsk insättares del
det sammanlagda beloppet av hans eller hennes insättningar hos Danske Bank A/S:s filial i Finland,
Danske Bank A/S i Danmark och Danske Bank A/S:s filialer i andra länder.

Utredning av investerarskyddet
Investerarskyddet före fusionen
Danske Bank Abp:s kunder omfattas fram till fusionen av investerarskyddet enligt finsk lag som sköts
av Ersättningsfonden för investerarskydd.
Investerarskyddet i Finland omfattar kunder som anlitar investeringstjänster och som
tjänsteleverantören har klassificerat som icke-professionella kunder. Skyddet omfattar investerarens
tillgodohavanden som tjänsteleverantören i samband med tillhandahållande av investeringstjänster
innehar eller förvaltar. Ersättningsfonden för investerarskydd ersätter investerarens klara och
ostridiga tillgodohavanden som omfattas av investerarskyddet och som tjänsteleverantören inte har
återbetalat i enlighet med lag eller avtal i de fall då tjänsteleverantören har försatts i konkurs eller
företagssanering eller tjänsteleverantören har konstaterats vara bestående insolvent.
Ersättningsfonden ersätter exempelvis inte förluster till följd av kursförändringar i värdepapper eller
fondplaceringar.
Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondelar av investerarens tillgodohavande
hos en och samma tjänsteleverantör, dock högst 20 000 euro.
Mer
information
om
investerarskyddssystemet
http://www.sijoittajienkorvausrahasto.fi.
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Investerarskyddet efter fusionen
När Danske Bank Abp:s fusion med Danske Bank A/S har verkställts, skyddas investerarna enligt dansk
lag. Ersättningsfonden i Danmark förvaltas av den danska myndigheten för finansiell stabilitet
(Finansiel Stabilitet)
Det danska systemet för investerarskydd omfattar övriga investerare förutom banker och andra
inrättningar, vars medlemskap i ersättningsfonden är obligatoriskt, finansiella institut,
försäkringsbolag, fondföretag, pensionsbolag och -stiftelser samt offentliga myndigheter. Om
tjänsteleverantören inte återlämnar värdepapper som tillhör investeraren och som
tjänsteleverantören haft i sitt förvar, ersätter ersättningsfonden den skada som orsakats investeraren.
Då tjänsteleverantören har försatts i konkurs eller är föremål för rekonstruktionsförfarande betalar
den danska ersättningsfonden i ersättning högst ett belopp motsvarande 20 000 euro per investerare.
Från beloppet görs avdrag för investerarens skulder och övriga betalningar till tjänsteleverantören
som förfallit men ännu inte har betalats.

Mer information om det danska systemet för investerarskydd finns på danska och engelska:
http://www.gii.dk.
Skillnader i investerarskyddssystemens omfattning
Det finska systemet med investerarskydd omfattar kunder som anlitar investeringstjänster och som
tjänsteleverantören har klassificerat som icke-professionella kunder medan det danska systemet
omfattar alla investerarkunder förutom vissa aktörer inom den offentliga sektorn och finanssektorn.
I Finland kan till en och samma investerare i ersättning betalas nio tiondelar av investerarens
tillgodohavande hos en och samma tjänsteleverantör, dock högst 20 000 euro. I Danmark utgör
maximiersättningen per investerare till sitt motvärde 20 000 euro med avdrag för de betalningar som
investeraren är skyldig tjänsteleverantören och som förfallit men ännu inte har betalats.
I det danska systemet förutsätter inträdandet av ersättningsskyldigheten att tjänsteleverantören har
försatts i konkurs eller är föremål för rekonstruktionsförfarande. I systemet i Finland kan
ersättningsskyldighet dessutom uppstå t.ex. om tjänsteleverantören enligt Finansinspektionens
bedömning är bestående insolvent och Finansinspektionen har fått en tillräcklig utredning om saken.
Investerarens uppsägningsrätt
Oberoende av de ursprungliga villkoren har investeraren rätt att säga upp sitt avtal om
investeringstjänster inom tre månader från mottagandet av denna utredning av investerarskyddet.
Yttrande av Finansinspektionen
Finansinspektionen konstaterar i sitt yttrande att både utredningen om insättningsgaranti och
utredningen om ersättningsfonden i denna handling ger kunden en korrekt uppfattning om
insättningsgarantin och ersättningsfondens investerarkydd före och efter fusionen. Även skillnaderna i
garantiernas och skyddens omfattning har framförts på behörigt sätt.
Lagrummen:
2 kap. 6 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform ( 28.12.2001/1501).
13 kap 9 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster (14.12.2012/747)
26.6.2017
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