Bestyrelsens mundtlige beretning til den ekstraordinære generalforsamling i
Vestjysk Bank A/S 31. juli 2017

Generalforsamlingen skal tage stilling til en fremlagt kapitalplan, der indeholder en
bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med op til 760 mio. kr.
På vegne af bankens bestyrelse vil jeg give en kort orientering om de historiske
højdepunkter, som banken har gennemlevet og overlevet siden 2012. Historien fortælles
primært via visse offentliggjorte selskabsmeddelelser.
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Med denne historie in mente vil tilblivelsen af den forelagte kapitalplan og den længe
ventede EU-afgørelse om statsstøttesagen fra 2012 blive berørt.
Til sidst ser vi på detaljerne i kapitalplanen og indflydelsen på aktionærerne.
00000----------000000
Ved indgangen til 2012 stod Vestjysk Bank i en yderst alvorlig situation omkring
fremskaffelse af tilstrækkelig likviditet.
Ved anvendelse af en bankpakke 4 og en fusion med Aarhus Lokalbank A/S kunne
likviditetsproblemerne håndteres.

25. januar 2012:
Offentliggørelse af en fusionsplan med Aarhus Lokalbank A/S med en samtidig kapitalplan.
De respektive generalforsamlinger godkendte efterfølgende planen.
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25. april 2012:
Foreløbig godkendelse af EU Kommissionen betinget af en omstruktureringsplan.

26. april 2012:
Børsprospekt udsendt.
Den truende mangel på likviditet var afværget.
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Ulykkeligvis viste det sig hurtigt, at bankens kvalitet på udlån var langt dårligere end hidtil
forudset. Der var lig i skabene! Bestyrelsen ønsker ikke i dag at dvæle ved Vestjysk Banks
historie før 2012 afledt af finanskrisen fra 2007 og ledelsens manglende agtpågivenhed
omkring både likviditet og kreditrisici. Disse forhold er ved tidligere generalforsamlinger og
ledelsesberetninger berørt.

25. september 2012:
Nedjustering. Solvens stadig holdbar trods udsigt til stort underskud.
Direktørskifte.
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11. januar 2013:
Formandsskifte grundet sygdom.
1. februar 2013:
Ny nedjustering. Forventet underskud i 2012 på ca. 1.150 mio. kr.
Solvensoverdækningen skrumper, men stadig i niveauet 350 mio. kr.

28. februar 2013:
Årsregnskab med det tidligere udmeldte minus på 1.149 mio. kr.
Solvensoverdækning kun 222 mio. kr.
Yderligere delvis konvertering af statslån til aktier nødvendig. Sker 24. september 2013.
18. oktober 2013:
Rygtedannelse. Staten vil gerne sælge banken.
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12. december 2013:
Status på strukturelle tiltag.
Ingen vil købe banken!
20. december 2013:
Yderligere konvertering af statslån til aktiekapital for 575 mio. kr.
Staten ejer herefter næsten 81,5 pct. af banken.
6. februar 2014:
Formand Steen Hemmingsen bebuder sin fratrædelse.
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3. marts 2014:
Årsresultat offentliggøres med underskud på 442 mio. kr.
Solvensoverdækning under pres. Nye krav kommer 31. marts 2014.
25. marts 2014:
Ny formand og job som adm. direktør ledig.
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1. april 2014:
Banken lever ikke op til solvenskrav.
Genopretningsplan udarbejdes til Finanstilsynet. Genopretningsplanen godkendes af
Finanstilsynet og forlænges den 27. juni 2014.
21. august 2014:
Nye ansvarlige lån og delvise omlægninger af lån.
Solvenskrav på plads med + 100 mio. kr.

10. oktober 2014:
Salg af DLR aktier for ca. 250 mio. kr.
Solvensoverdækning + 200 mio. kr.
28. november2014:
Ny adm. direktør Jan Ulsø Madsen ansat med tiltrædelse 1. februar 2015.
21. januar 2015:
Nedjustering af forventninger til 2014 resultat.
Minus 150-200 mio. kr. mod tidligere 0 kr.
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4. december 2015:
EU Kommission indleder nærmere undersøgelse af statsstøtte fra 2012.
Statsstøtten blev udnyttet med 7.142 mio. kr.
Alt er afviklet på nær 167 mio. kr.
Undersøgelsen omfattede en lang række spørgsmål til banken, som blev besvaret inden for
snævre tidsrammer.
Dialogen med EU Kommissionen fortsatte, men hvornår og hvordan der ville komme en
afgørelse forblev uvis. Fornemmelsen var, at Kommissionen ville have lukket den gamle sag
fra 2012 snarest.
Staten har bistået banken fint i disse dialoger med Kommissionen, men bestyrelsen fik
ingen klare indikationer om, hvad en afgørelse kunne indeholde, men et gæt gik i retning
af, at staten fik en tidsbegrænset periode til at få banken afviklet eller måske
tilbagebetaling af tidligere statsstøtte, men hvad og hvor meget?
Staten har selv offentligt tilkendegivet, at den igen i 2016 forsøgte at få solgt banken til en
anden bank. Det lykkedes ikke!
Bestyrelsen var nødt til sammen med direktionen at sætte yderligere fokus på selv at finde
en løsning på både statens ejerforhold, bankens kapitalforhold og samtidig få en definitiv
afgørelse fra EU Kommissionen. Bankens selvstændighed var igen alvorligt truet trods
fremgang i bankens nettoresultater.
Statens forsøg på at sælge banken og ledelsens egne initiativer bidrog til, at EU
Kommissionens afgørelse blev udsat. Hurra for det, men tidspresset har været enormt.
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30. december 2016:
Nye kapitalkrav fra 1. januar 2017.
27. januar 2017:
Opjustering af basisresultat for 2016.

23. februar 2017:
Resultat + 80 mio. kr.
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Underdækning på kapitalbevaringsbuffer på 116 mio. kr.

Et sammendrag af de økonomiske kendsgerninger i perioden 2012–2016 viser:




Samlet basisresultat 2.487 mio. kr.
Nedskrivninger på 4.265 mio. kr.
Resultat før skat på minus 1.778 mio. kr.

Tallene taler sit tydelige sprog om udfordringerne med at holde skibet flydende.
Undervejs i forløbet har den siddende bestyrelse været tvunget til flere gange at stoppe op
og spørge sig selv: Kan vi forsvare at fortsætte driften af banken, eller skal håndklædet
kastes? Er fortsat drift realistisk og forsvarligt? Påtager bestyrelsen/ledelsen sig et urimeligt
stort ansvar set i lyset af erfaringer med andre bankledelser, som har måttet lukke ned?
Bestyrelsen/ledelsen er hver gang kommet frem til, at banken fortsat var en going koncern
med udgangspunkt i definerede handlingsplaner, som har været gengivet i
regnskabsrapporter.

Side 11
Vestjysk Bank A/S

▪ Torvet 4-5 ▪ 7620 Lemvig ▪ CVR 34631328 ▪ vestjyskbank.dk

Udviklingen i aktiekursen siden 2012:
Hvis der ses på svingninger i kursen på bankens aktier siden 2012, kan der ses betydelige
udsving.
Den røde farve angiver kursudviklingen.
Den sorte linje angiver tegningskursen i 2012 på 10,40. Kursen har i perioder været
væsentligt over.
Den grønne linje viser aktiens indre værdi, dvs. bankens bogførte egenkapital i forhold til
aktiekapitalen.
Markedet har i næsten hele perioden vurderet aktien til at være mere værd end den
bogførte værdi – gabet mellem den røde og grønne linje. I perioder op til det dobbelte, men
typisk noget, der svarer til, at en køber af en aktie har været villig til at betale op til 1,50–
1,75 for hver krone bogført egenkapital.
Bestyrelsen har ikke nogen holdning til, hvad børskursen bør være. Det finder køber og
sælger ud af på baggrund af de informationer, som banken løbende skal sikre tilgår
markedet i form af selskabsmeddelelser. Angående disse informationer har ledelsen vist
rettidig omhu. Banken blander sig aldrig i kursdannelsen.
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Ser vi på uddrag af Handlingsplan 2017, som blev angivet i årsrapporten for 2016, var én af
planerne: "Undersøge mulighederne for optagelse af yderligere kapital i form af en
aktieemission eventuelt i kombination med andre kapitalinstrumenter."
Af bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 20. marts 2017, som kan
findes på bankens hjemmeside, blev en model for kapitaltilførsel betegnet som en gordisk
knude, hvor løsning af knuden krævede:
1. Statens ejerforhold skal bringes til ophør. Staten kan ikke tegne med, hvilket
Finansminister Kristian Jensen straks meddelte, da årsregnskabet for 2016 blev
offentliggjort.
2. EU Kommissionens afgørelse om statsstøtten fra 2012 skal kunne håndteres.
Kommissionens tålmodighed er ved at være opbrugt. Konsekvenser ved afgørelse
med eller uden kapitalplan var ukendte for ledelsen.
3. Er bankens fremtid attraktiv for investorer?
Bestyrelsen arbejdede på flere led omkring en mulig løsning.
Der har altid været en tæt og konstruktiv dialog med staten omkring en mulig afslutning på
EU Kommissionens involvering. Bestyrelsen vurderede, at en acceptabel afgørelse fra
Kommissionen krævede en kapitalplan snarest muligt.
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Tilblivelse af kapitalplan:
1. Bestyrelsen fik skabt interesse hos Nykredit
2. Bestyrelsen afgav et mandat til Nykredit om at finde investorer.
3. Nykredits Kapitalmarkedsafdeling udarbejdede beregninger og
præsentationsmateriale.
4. Kravene til kapital var store, ca. 1,2 mia. kr.
5. Antallet af investorer skulle være få, fordi:
- forhandlinger med staten om vilkår
- afklaring og håndtering af eventuelle EU krav
- investorgruppe skal godkendes af EU Kommission og Finanstilsynet
- beredskab i tilfælde af overbud
- moralsk ansvar som hovedaktionær (moral er ikke noget konkret)
Afklaringen af en mulig afgørelse af statsstøttesagen fra 2012 har været yderst
tidskrævende og kompleks. Investorgruppens udgangspunkt for deltagelse var: Ingen
betingelser!!
Udgangspunktet var en forventning om, at når Kommissionens hidtidige og vedvarende
spørgsmål, "Er banken levedygtig?", blev afklaret gennem et meget stort kapitalindskud,
var sagen så ikke på plads? Men nej! Principielle årsager og præcedens var forklaringen på,
at der skulle være nogle overgangsbestemmelser.
Drøftelser med en sagsbehandlergruppe hos Kommissionen blev intensiveret med deltagelse
af banken, ministerier, Kammeradvokaten og forskellige eksterne juridiske rådgivere.
Indikationer omkring indstilling af en afgørelse hos Kommissionen blev nøje gennemgået af
bankens ledelse i forhold til, at betingelserne kunne overholdes. Masser af modforslag blev
fremsat. Masser af skriverier og telefonmøder.
Bankens subjektive opfattelse var og er, at betingelserne ikke nødvendigvis bidrager til
bedre vilkår for overlevelse. Da disse diskussioner var afsluttet uden klare resultater, var
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der blot at afvente Kommissionens endelige afgørelse. Samt afvente om investorgruppen
ville indskyde penge under disse betingelser.

12. juni 2017:
Investorgruppe på 8 deltagere fremsætter frivilligt købstilbud til alle aktionærer og ny
kapitalplan.

Helhedsløsning til fremtidssikring af Vestjysk Bank med 3 elementer:
1. Frivilligt tilbud på køb af alle nuværende aktier til 1 kr. pr. stk.
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2. Garanterer gennemførsel af aktieemission på 745 mio. kr. Alle kan deltage
forholdsmæssigt på lige fod i tegning af nye aktier.
3. Sikring af refinansiering af efterstillet gæld/ ny gæld med min. kr. 325 mio. = samlet
kapitaltilførsel min. 1.070 mio. kr.
Staten har godkendt med sine ca. 81 pct. med forbehold for et bedre bud.
Investorgruppens tilbud er bl.a. betinget af acceptabel EU afgørelse af statsstøttesagen.
Investorgruppen tydeliggør, at der er tale om en ren finansiel investering uden planer om at
sammenlægge Vestjysk Banks aktiviteter med egne aktiviteter.

19. juni 2017:
Offentliggørelse af offentligt købstilbud samt bestyrelsens redegørelse vedrørende samme.


Redegørelsen udarbejdes i henhold til lovgivningen



Bestyrelsen anbefaler ikke for eller imod, men anfører de forhold, som bestyrelsen
vurderer er de væsentligste FORDELE og ULEMPER ved det frivillige købstilbud.



Tilbudsdokumentet offentliggøres i sin helhed.



Tilbudsfrist og mulighed for overbud indtil 18. juli 2017 kl. 16.00
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18. juli 2017 kl. 15.49:
Afgørelse fra Kommissionen vedrørende statsstøtte til Vestjysk Bank.
Betingelserne er som følger:
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18. juli 2017 kl. 17.22:
Afslutning og det endelige resultat af det frivillige købstilbud.
Statens og investorgruppens betingelser er opfyldt, herunder EU Kommissionens afgørelse
af statsstøttesagen.
Salget af statens aktiepost er en realitet.
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Resume af de teoretiske betragtninger:
Hvis markedet opfører sig teoretisk effektivt, dvs. prissætter en tegningsret
forholdsmæssigt ud fra aktiekapitalens aktuelle markedsværdi og ikke blot som i eksemplet,
hvor markedsværdi er lig bogført egenkapital, så forbliver den aktuelle formueværdi
uændret, uanset om der tegnes aktier, eller der sælges tegningsretter. Men
sammensætningen af formuen fordelt på aktier og kontoindestående ændres.
Vi skal vænne os til, at aktiekursen bliver lavere, da bankens værdi bliver fordelt på et langt
større antal aktier. Værdien pr. aktie bliver udvandet, men den forholdsmæssige ejerandel
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kan alt andet lige bevares via nytegning af aktier/salg af tegningsretter, og formueværdien
kan bevares med udgangspunkt i bankens bogførte egenkapital.
Jeg påstår ikke, at markedet opfører sig effektivt.
Tegningsretterne noteres på børsen kort efter, at børsprospektet er kommet på gaden i
starten af september.
Følg med i prissætningen og overvej f.eks. følgende muligheder:
1. Salg af tegningsretter?
2. Udnyttelse af tegningsretter?
3. Udnyttelse af tegningsretter og måske senere reduktion af aktiebeholdning?
De samme teoretiske beregninger kan gennemføres med anvendelse af aktuel
markedsværdi frem for bogført egenkapital.
Banken har rådgivere, som kan bistå med de rent tekniske betragtninger, men banken
anbefaler intet. Banken rådgiver ikke om egne aktier.

Udvikling i aktiekurs siden 12. juni 2017.
Det meste af tiden siden fremsættelse af købstilbuddet den 12. juni 2017 er aktien handlet
til en pris over kurs/indre værdi på 1,0 og væsentligt over den tilbudte pris på kr. 1.
Markedet har endvidere prissat aktien over emissionskursen i 2012 på 10,40.
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Forløbet af tegningsperioden.
Bestyrelsen har offentligt udtrykt sin store tilfredshed med det resultat, som Nykreditkonsortiet er kommet frem til.
Bestyrelsen har ikke deltaget i forhandlinger mellem staten og konsortiet omkring prisen på
statens aktier.
Finansministeriet har selv opgjort tabet på Vestjysk Bank til et direkte tab på 400 mio. kr. +
andre 400 mio. kr. som indirekte tab på den bundne likviditet i banken.
I dette tab er indregnet, at banken har betalt ca. 1 mia. kr. til staten i form af løbende
renter og provisioner.
Skatteyderne har altså lidt et tab på ca. 800 mio. kr. Det er beklageligt!
Til gengæld erindrer bestyrelsen om, at ved starten af fusionen af de to banker i 2012
havde staten en samlet risiko på ca. 11 mia. kr.
Et sammenbrud af banken undervejs og navnligt i de første år efter fusionen ville have
påført staten et markant større tab. Samtidigt ville et kollaps af Vestjysk Bank have været
en meget negativ faktor for finanssektoren og dens omdømme.
Bestyrelsen har opnået en løsning på den gordiske knude, som vi anbefaler at bakke op om.
Når løsningen af knuden er lykkedes, kan andre måske godt mene, at det kunne have været
gjort bedre og på en anderledes facon. Måske!
Bestyrelsen har ikke formået at finde bedre løsninger. Bestyrelsen vil lytte til kritik og tage
den til efterretning, men bestyrelsen kan ikke skabe en bedre løsning.
Nogen vil måske tænke: Kunne vi ikke have fået mere for vores bank, hvis banken blev
overtaget af en anden bank?
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Svaret er klart NEJ. Finansministeren har selv udtalt, at staten har forsøgt adskillige gange
at få et andet pengeinstitut til at overtage banken. Ingen har givet et positivt bud. Altså har
bankens aktier ikke haft en positiv værdi, set med et andet pengeinstituts øjne.
Banken har loyalt adskillige gange brugt mange ressourcer på at få gennemført en såkaldt
due diligence – dvs. en ret til for mulige købere af statens aktier at få en vis indsigt i
bankens forhold. Under disse processer lægges der megen ekstra beslag på ledelsens tid til
at drive bank.
Rent følelsesmæssigt – men også kommercielt – ville det, uden at have negative holdninger
til andre pengeinstitutter, have været trist, hvis der skulle skiftes facadeskilte på bankens
bygninger, eller skiltene blot skulle have været fjernet. Lukket og slukket.
Vestjysk Bank har sin berettigelse som regionalbank. Og det tjener lokalsamfundet bedst!
Nogle aktionærer vil måske spørge: Hvorfor kunne vi ikke være med til at købe statens
aktier til 1 kr. pr. stk.?
Løsningen har som omtalt været meget kompliceret at nå frem til. Løsningen skulle skabes
under fuld fortrolighed og på kortest mulig tid. Investorgruppen skulle forholde sig til visse
forventelige krav fra EU Kommissionen. Investorgruppen skulle godkendes af Finanstilsynet
+ EU Kommissionen. Ej heller en simpel sag. Investorgruppen skulle i tilfælde af overbud
kunne træffe en hurtig afgørelse om eventuelt nyt bud.
Hvis flere bestående aktionærer skulle have deltaget i en løsning, hvad skulle så være
kriterierne for hvem, der skulle og ikke skulle deltage af de godt 37.000 aktionærer?
Bestyrelsen finder modellen for tildeling af tegningsretter for fair efter omstændighederne.
Det har også ligget investorgruppen meget på sinde at behandle alle aktionærer på en fair
måde.
Bestyrelsen er ydmyg over og dybt taknemlig for den opbakning, banken har oplevet i alle
de svære år siden 2012. Opbakning fra både aktionærer og kunder. Og medarbejdere.
Regeringen har ligeledes bakket op om en løsning. Uden denne opbakning havde vi ikke
kunne stå her i dag med en løsning, der fremtidssikrer Vestjysk Bank. Samarbejdet med
Nykredit har til fulde levet op til forventningerne i det mandat, som bestyrelsen gav
Nykredit omkring fremfinding af investorer.
Bestyrelsen håber, at de fremmødte aktionærer vil bakke bestyrelsen op i sin indstilling af
en kapitalplan og dermed den planlagte aktiekapitaludvidelse.
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Tak for ordet.
Vagn Thorsager
bestyrelsesformand
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