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Denne låneaftale (herefter ”Låneaftalen”) er indgået tirsdag den 19. januar 2021 mellem:

3 af 12

(1)

Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34631328, Torvet 4, 7620 Lemvig som låntager (”herefter
”Vestjysk Bank”); og

(2)

Fem forskellige långivere (herefter tilsammen ”Långiver”)
på følgende vilkår:

1
1.1

Definitioner
I tillæg til definitionerne ovenfor skal følgende begreber betyde følgende i denne Låneaftale:
”Bankdag” betyder en dag, hvor banker i Danmark generelt er åbne for bankforretninger.
”BRRD-direktivet” betyder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af
15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber, som ændret fra tid til anden (herunder ved direktiv 2019/879), og
enhver implementering heraf under dansk ret.
”CRD-direktivet” betyder Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2013/36/EU af
26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med
kreditinstitutter og investeringsselskaber, som ændret fra tid til anden (herunder ved
direktiv 2019/878), og enhver implementering heraf under dansk ret.
”CRR-forordningen” betyder Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr.
575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som ændret fra tid til anden (herunder ved forordning 2019/876), og enhver
implementering heraf under dansk ret.
”Lignende Tabsabsorberende Instrumenter” betyder Vestjysk Banks og/eller
Vestjysk Bank Koncernens hybride kernekapitalinstrumenter (bortset fra Lånet), der
har en tabsabsorberingsmekanisme, der skal generere egentlig kernekapital for Vestjysk Bank og/eller Vestjysk Bank Koncernen og som aktiveres ved en begivehed tilsvarende til en Trigger-begivenhed og som udløses ved identisk brud på den egentlige kernekapitalprocent.
”Lånet” har den betydning som bestemt i punkt 2.1.
”Låneoptagelsesdatoen” betyder mandag den 25. januar 2021.
”Regulatorisk Kapital Begivenhed” betyder at der sker en ændring i den forskriftsmæssige klassificering af Lånet, som efter den kompetente myndigheds vurdering sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra Vestjysk Banks og/eller Vestjysk
Bank Koncernens (hvis relevant) kapitalgrundlag eller omklassificeres til kapitalgrundlag af lavere kvalitet, og under forudsætning af, at:

(a)
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den kompetente myndighed anser denne ændring for at være tilstrækkeligt sikker, og

(b) Vestjysk Bank godtgør over for den kompetente myndighed, at omklassificeringen
af Lånet ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for Lånets optagelse.
”Rentebetalingsdag” har den betydning som bestemt i punkt 7.2.
”Skattemæssig Begivenhed” betyder at sker der en ændring i den gældende skattebehandling af Lånet for Vestjysk Bank, som Vestjysk Bank over for den kompetente
myndighed godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for Lånets udstedelse.
“Tabsabsorberende Instrumenter” betyder (i) Vestjysk Banks og/eller Vestjysk
Bank Koncernens hybride kernekapitalinstrumenter (bortset fra Lånet) og (ii) Vestjysk
Banks og/eller Vestjysk Bank Koncernens andre forpligtelser eller kapitalinstrumenter,
der skal absorbere tab på pro rata basis med Lånet, og hvis hovedstol i begge tilfælde
skal nedskrives (i henhold til denne Låneaftale) i tilfælde af, at Vestjysk Banks og/eller
Vestjysk Bank Koncernens egentlige kernekapitalprocent falder under et vist niveau
(uanset trigger-niveauet for sådanne hybride kernekapitalinstrumenter, andre forpligtelser eller kapitalinstrumenter).
”Trigger-begivenhed” betyder at Vestjysk Banks eller Vestjysk Bank Koncernens
(hvis relevant) egentlige kernekapitalprocent som bestemt af Vestjysk Bank eller den
kompetente myndighed på et hvilket som helst tidspunkt falder til under 5,125%.
”Trigger-begivenhed Indfrielsesrestriktioner” har den betydning som bestemt i
punkt 10.3.
“Udestående Hovedstol” betyder i forhold til Lånet, den udestående hovedstol af
Lånet som justeret fra tid til anden i forhold til enhver nedskrivning i overensstemmelse med punkt 10 (Nedskrivning) og en eventuel efterfølgende opskrivning efter
nedskrivning i henhold til punkt 11 (Eventuel opskrivning efter nedskrivning).
“Vestjysk Bank Koncernen” betyder Vestjysk Bank sammen med dets datterselskaber og andre enheder (hvis nogen), der konsolideres ind i Vestjysk Banks beregning af
den egentlige kernekapitalprocent på konsolideret basis i henhold til CRR-forordningen og CRD-direktivet.
2
2.1

Lånet
Lånets hovedstol udgør i alt DKK 45.700.000 (fordelt på fem forskellige långivere)
(herefter ”Lånet”). Lånet ydes som et stående lån uden afdrag.

2.2

Lånet udgør på Låneoptagelsesdatoen hybrid kernekapital i henhold til CRR-forordningen for Vestjysk Bank og Vestjysk Bank Koncernen.

2.3

Lånet udbetales af Långiver til Vestjysk Bank på Låneoptagelsesdatoen ved overførsel
af hovedstolen til en af Vestjysk Bank angivet bankkonto i Vestjysk Bank.
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3
3.1

Udløbsdato og uopsigelighed
Lånet har en uendelig løbetid.

3.2

Lånet er uopsigeligt for Långiver.

4
4.1

Førtidig indfrielse
Med forbehold for punkt 4.4 og efter at have givet mindst 15 dages og maksimalt 45 dages varsel herom til Långiver i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser) kan
Vestjysk Bank fra femårsdagen for Låneoptagelsesdatoen og herefter til enhver tid helt,
men ikke delvist, indfri Lånet.

4.2

Med forbehold for punkt 4.4 og efter at have givet mindst 15 dages og maksimalt 45 dages varsel herom til Långiver i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser) kan
Vestjysk Bank til enhver tid helt, men ikke delvist, indfri lånet, hvis der indtræffer en
Skattemæssig Begivenhed eller en Regulatorisk Kapital Begivenhed.

4.3

Enhver indfrielse i henhold til dette punkt 4 skal ske til kurs pari (100) tillige med de
på indfrielsestidspunktet påløbne, men endnu ikke betalte renter (bortset fra renter,
der er annulleret).

4.4

Enhver indfrielse af Lånet i henhold til dette punkt 4 må kun ske såfremt :
(a)

Vestjysk Bank har meddelt den kompetente myndighed om indfrielsen og den
kompetente myndighed har givet tilladelse til indfrielsen, og den kompetente
myndighed ikke efterfølgende har tilbagekaldt en sådan tilladelse, i overensstemmelse med reglerne i CRR-forordningen, CRD-direktivet og BRRD-direktivet
(som på datoen for Låneaftalen findes i artikel 77 og 78 i CRR); og

(b) ingen Trigger-begivenhed Indfrielsesrestriktioner er gældende i relation til en sådan indfrielse.
4.5

Vestjysk Bank må ikke give meddelelse om indfrielse, hvis Vestjysk Banks og/eller
Vestjysk Bank Koncernens (hvis relevant) egentlige kernekapitalprocent er faldet til
under 5,125%. Falder Vestjysk Banks og/eller Vestjysk Bank Koncernens (hvis relevant) egentlige kernekapitalprocent til under 5,125%, effektueres indfrielsen ikke, uanset om der forinden er givet meddelelse herom.

4.6

Hvis den kompetente myndighed tilbagekalder en tilladelse til indfrielse af Lånet i
henhold til dette punkt 4 efter at meddelelse om en sådan indfrielse er sendt til Långiver i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser), skal meddelelsen om indfrielsen
automatisk anses for at være tilbagekaldt og ikke længere gælde, og en ny indfrielse af
Lånet i overensstemmelse med dette punkt 4 kan først ske når alle betingelser herfor
igen er opfyldt, herunder at den kompetente myndighed igen har givet tilladelse til indfrielsen.

4.7

Manglende tilladelse fra den kompetente myndighed til en indfrielse i henhold til dette
punkt 4 udgør ikke en misligholdelse under denne Låneaftale.
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5
5.1

Status og rangering
Lånet udgør direkte, ubetingede, usikrede og efterstillede forpligtelser for Vestjysk
Bank og rangerer til enhver tid:
(a)

medmindre sådan sideordnet (pari passu) rangering strider mod punkt (b)(iii)
nedenfor og/eller punkt (c)(iv) nedenfor, sideordnet (pari passu) med (i) enhver
forpligtelse eller kapitalinstrument af Vestjysk Bank, der udgør hybrid kernekapital og (ii) alle Vestjysk Banks andre forpligtelser eller kapitalinstrumenter, der
rangerer eller angiver at rangere sideordnet (pari passu) med Lånet, i hvert tilfælde, i forhold til retten til at modtage periodiske betalinger (såfremt sådanne
periodiske betalinger ikke er blevet annulleret) i tilfælde af Vestjysk Banks likvidation eller konkurs og retten til at modtage tilbagebetaling af hovedstol i tilfælde
af Vestjysk Banks likvidation eller konkurs;

(b) foranstillet (i) ejere af Vestjysk Banks egentlige kernekapitalinstrumenter (herunder Vestjysk Banks aktiekapital), (ii) medmindre sådan foranstillet rangering strider mod punkt (c)(iv) nedenfor, alle Vestjysk Banks andre forpligtelser eller kapitalinstrumenter, der rangerer eller angiver at rangere efterstillet i forhold til Lånet og (iii) Vestjysk Banks kreditorer der som resultat af enhver implementering i
dansk ret af artikel 48(7) af BRRD-direktivet rangerer eller angiver at rangere efterstillet i forhold til Lånet, i hvert tilfælde, i forhold til retten til at modtage periodiske betalinger (såfremt sådanne periodiske betalinger ikke er blevet annulleret) i tilfælde af Vestjysk Banks likvidation eller konkurs og retten til at modtage
tilbagebetaling af hovedstol i tilfælde af Vestjysk Banks likvidation eller konkurs;
og
(c)

efterstillet eksisterende eller fremtidige krav fra (i) Vestjysk Banks indskydere, (ii)
Vestjysk Banks ikke-efterstillede kreditorer (herunder ikke-efterstillede kreditorer i henhold til konkurslovens § 97 og ikke-efterstillede kreditorer i forhold til
efterstillede nedskrivningsegnede instrumenter), (iii) medmindre en sådan efterstillet rangering strider mod enhver implementering i dansk ret af artikel 48(7) af
BRRD-direktivet, Vestjysk Banks andre efterstillede kreditorer, bortset fra eksisterende eller fremtidige krav fra kreditorer, der rangerer eller angiver at rangere
sideordnet (pari passu) med eller efterstillet i forhold til Lånet og (iv) Vestjysk
Banks kreditorer der som resultat af enhver implementering i dansk ret af artikel
48(7) af BRRD-direktivet rangerer eller angiver at rangere foranstillet Lånet.

5.2

Vestjysk Bank forbeholder sig ret til at foretage yderligere optagelse af lån eller udstedelse af kapitalinstrumenter, herunder af ikke-efterstillet gæld, efterstillede nedskrivningsegnede instrumenter, efterstillet gæld i form af hybrid kernekapital, supplerende
kapital eller anden efterstillet gæld.

6
6.1

Modregning og netting
Långiver skal ikke i tilfælde af Vestjysk Banks likvidation eller konkurs være berettiget
til at udøve modregning eller netting (herunder ved slutafregning) mod pengebeløb der
skyldes af Vestjysk Bank i henhold til denne Låneaftale.
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7
7.1

Forrentning
Den Udestående Hovedstol forrentes fra og med Låneoptagelsesdatoen med en fast årlig rente på 5,25%.

7.2

Renten betales bagud den 25. januar hvert år (hver en ”Rentebetalingsdag”), første
gang den 25. januar 2022, justeret som anført i punkt 8 (Rentebetalinger og indfrielse).

7.3

Den første renteperiode løber fra og med Låneoptagelsesdatoen frem til, men eksklusive, den første Rentebetalingsdag. De efterfølgende renteperioder løber fra og med en
Rentebetalingsdag frem til, men eksklusive den næste Rentebetalingsdag. Renteperioderne justeres ikke i tilfælde af en annullering af en rentebetaling.

7.4

Renteberegningen sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i en renteperiode
og antallet af faktiske kalenderdage det pågældende år (rentekonventionen faktisk/faktisk).

7.5

Renten ændres ikke på baggrund af ændringer i kreditsituationen for Vestjysk Bank
eller Vestjysk Bank Koncernen eller en eventuel ændring i kreditvurderingen af Vestjysk Bank eller Vestjysk Bank Koncernen.

8
8.1

Rentebetalinger og indfrielse
Alle rentebetalinger og enhver indfrielse af Lånet sker ved frigørende virkning for Vestjysk Bank ved overførsel de pågældende forfaldsdage til kontoen anvist af Långiver og
meddelt til Vestjysk Bank i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser).

8.2

Er en forfaldsdag for renter ikke en Bankdag vil betalingen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag.

8.3

Långiver vil ikke have krav på yderligere rente eller andre beløb i anledning af en sådan udskudt rentebetaling.

9
9.1

Bortfald af forrentning
Betaling af renter kan kun ske af Vestjysk Banks poster, der kan udloddes (som nærmere fastsat i CRR-forordningen), og:
(a)

Vestjysk Bank kan til enhver tid frit vælge at annullere betaling af renter (helt eller delvist) for en ubegrænset periode og på et ikke-kumulativt grundlag, og Vestjysk Bank kan anvende sådanne annullerede rentebetalinger uden begrænsninger;

(b) betaling af renter vil obligatorisk blive annulleret (helt eller delvist), såfremt:
(i)

beløbet af en sådan rentebetaling, hvis denne blev foretaget, i tillæg til, hvor
relevant, (x) de øvrige betalinger, refereret til i artikel 141(2) i CRD-direktivet (og enhver efterfølger hertil), eller (y) betalinger som refereret til i enhver lignende udlodningsrestriktion i forhold til kapitalbuffere under CRRforordningen, CRD-direktivet eller BRRD-direktivet (herunder, men ikke

begrænset til artikel 16a i BRRD-direktivet) og/eller krav om nedskrivningsegnede passiver under CRR-forordningen, CRD-direktivet eller BRRD-direktivet (herunder, men ikke begrænset til artikel 16a i BRRD-direktivet) (eller, efteromstændighederne enhver implementering i dansk ret af sådanne
udlodningsrestriktioner), vil medføre et brud på enhver forpligtelse eller forbud mod betalinger på hybrid kernekapital i forhold til ethvert gældende
maksimalt udlodningsbeløb, eller
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(ii) som ellers påkrævet af CRR-forordningen, CRD-direktivet eller BRRD-direktivet eller hvor den kompetente myndighed kræver at Vestjysk Bank annullerer den relevante betaling helt eller delvist.
9.2

Annullerer Vestjysk Bank betaling af renter, skal det meddeles til Långiver så hurtigt
som muligt i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser). Manglende meddelelse
til Långiver påvirker ikke gyldigheden af annulleringen af rentebetaling eller Vestjysk
Banks mulighed for at foretage annullering af rentebetalingen og udgør ikke misligholdelse.

9.3

Annullering af rentebetaling er permanent, og der kan således ikke på disse annullerede betalinger tilskrives renter eller ske udbetaling heraf på et senere tidspunkt.

9.4

Annullering af betaling af renter udgør ikke misligholdelse af Lånet, og Långiver har
ingen krav på betaling af de annullerede renter, heller ikke i tilfælde af Vestjysk Banks
konkurs eller likvidation. Vestjysk Bank pålægges ingen restriktioner som følge af annullering af betaling af renter.

10
10.1

Nedskrivning
Den Udestående Hovedstol nedskrives, hvis en Trigger-begivenhed indtræffer. Det er
Vestjysk Bank og/eller den kompetente myndighed, der til enhver tid afgør, om en
Trigger-begivenhed er indtruffet, og enhver sådan beslutning er bindende over for
Långiver.

10.2

Ved enhver Trigger-begivenhed skal Vestjysk Bank straks informere Långiver i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser) og den kompetente myndighed om, at der
er indtruffet en Trigger-begivenhed. Manglende meddelelse til Långiver og/eller den
kompetente myndighed påvirker ikke gyldigheden af eller muligheden for at gennemføre nedskrivningen og udgør ikke misligholdelse.

10.3

Hvis en Trigger-begivenhed er indtruffet efter der er givet meddelelse om indfrielse i
overensstemmelse med punkt 4 (Førtidig indfrielse), men før den relevante indfrielsesdato er indtruffet, skal en sådan indfrielse og meddelelse herom anses som værende
tilbagekaldt uanset om alle betingelserne for at gennemføre en sådan førtidig indfrielse
måtte være opfyldt på tidspunktet for afgivelsen af meddelelsen herom. Hvis der er givet meddelelse om indtrædelse af en Trigger-begivenhed må der ikke gives meddelelse
om indfrielse i henhold til punkt 4 (Førtidig indfrielse). Begrænsningerne for indfrielse som beskrevet i dette punkt 10.3 udgør ”Trigger-begivenhed Indfrielsesrestriktioner”.
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10.4

Nedskrivningen foretages på en dato valgt af Vestjysk Bank efter konsultation med den
kompetente myndighed dog senest en måned efter indtrædelsen af Trigger-begivenheden. Vestjysk Banks fastsættelse af en nedskrivning af den Udestående Hovedstol i
henhold til dette punkt 10 skal være bindende overfor Långiver.

10.5

Vestjysk Bank skal på uigenkaldelig vis gennemføre en nedskrivning af den Udestående Hovedstol pro rata med Vestjysk Banks andre Tabsabsorberende Instrumenter
med det relevante nedskrivningsbeløb. Med forbehold for overholdelse af de til enhver
tid gældende regler og krav i CRR-forordningen, CRD-direktivet og BRRD-direktivet
sker nedskrivningen med det mindste af følgende beløb:
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(a)

det beløb, der kræves for at bringe Vestjysk Bank og/eller Vestjysk Bank Koncerns
egentlige kernekapitalprocent op på 5,125% (under hensyn til den forøgelse af den
egentlige kernekapitalprocent, der sker ved nedskrivning og/eller konvertering af
Vestjysk Banks andre Tabsabsorberende Instrumenter, hvis nogen), og

(b) det beløb, der ved en nedskrivning vil nedskrive hele den Udestående Hovedstol.
10.6

Manglende nedskrivning eller konvertering, som relevant, af Vestjysk Banks andre
Tabsabsorberende Instrumenter (uanset årsagen hertil) påvirker ikke nedskrivningen
af Lånet, og nedskrivningen af Lånet skal således gennemføres i henhold til denne Låneaftale, uanset om nedskrivning eller konvertering, som relevant, af Vestjysk Banks
andre Tabsabsorberende Instrumenter finder sted.

10.7

Nedskrivning eller konvertering, som relevant, af Vestjysk Banks Tabsabsorberende
Instrumenter vil ske, efterhånden som deres trigger-niveau måtte blive ramt. Har Vestjysk Bank udstedt kapitalinstrumenter eller optaget lån (herunder Lånet og Tabsabsorberende Instrumenter) med forskellige trigger-niveauer, og rammes disse niveauer
samtidigt, nedskrives de berørte lån og kapitalinstrumenter pro rata, indtil den laveste
af de berørte triggere ikke længere er udløst. Herefter nedskrives yderligere fra lån og
kapitalinstrumenter, efter samme princip, hvor nedskrivnings-trigger stadig er udløst.

10.8

Tabsabsorberende Instrumenter, der efter sit indhold skal nedskrives eller konverteres, som relevant, med hele sin hovedstol i tilfælde af, at dets trigger-niveau rammes,
skal nedskrives eller konverteres fuldt ud og Lånets pro rata nedskrivning med andre
Tabsabsorberende Instrumenter i overensstemmelse med dette punkt 10 medfører
ikke, at den Udestående Hovedstol skal nedskrives fuldt ud. For at undgå tvivl, den
Udestående Hovedstol skal i sådan tilfælde pro rata nedskrives i overensstemmelse
med dette punkt 11.

10.9

Enhver rentebetaling, der foretages efter en nedskrivning af Lånet, skal baseres på den
Udestående Hovedstol (korrigeret for en eventuel efterfølgende opskrivning i overensstemmelse med punkt 11 (Eventuel opskrivning efter nedskrivning)).

10.10

En Trigger-begivenhed kan indtræde flere gange, og Lånet kan nedskrives ad flere omgange.
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11
11.1

Eventuel opskrivning efter nedskrivning
Er der sket nedskrivning af den Udestående Hovedstol, kan Vestjysk Bank diskretionært vælge at opskrive den Udestående Hovedstol helt eller delvist med de restriktioner, der gælder i CRR-forordningen. Vestjysk Bank er på intet tidspunkt forpligtet til at
effektuere en opskrivning. Opskrivningen skal ske pro rata med Vestjysk Banks andre
Lignende Tabsabsorberende Instrumenter, der er blevet midlertidigt nedskrevet (hvis
nogen) og som indeholder tilsvarende nedskrivning og opskrivning efter nedskrivning
bestemmelser.

11.2

Opskrivningen af den Udestående Hovedstol sammen med rentebetalinger på den
Udestående Hovedstol kan maksimalt udgøre Vestjysk Banks eller Vestjysk Bank Koncernens overskud (som bekræftet af Vestjysk Bank eller Vestjysk Bank Koncernen ved
en formel beslutning, der bekræfter Vestjysk Banks eller Vestjysk Bank Koncernens endelige overskud) multipliceret med det beløb, der fås ved: (i) summen af det nominelle
beløb for alle Vestjysk Banks hybride kernekapitalinstrumenter inden nedskrivning,
der er blevet nedskrevet divideret med (ii) Vestjysk Banks eller Vestjysk Bank Koncernens, hvor relevant, samlede kernekapital.

11.3

En eventuel opskrivning af den Udestående Hovedstol skal ikke ske, hvis en sådan opskrivning vil betyde, at opskrivningsbeløbet i tillæg til eventuelle rentebetalinger på
den Udestående Hovedstol og, hvor relevant, (x) de øvrige betalinger, refereret til i artikel 141(2) i CRD-direktivet (og enhver efterfølger hertil), eller (y) betalinger som refereret til i enhver lignende udlodningsrestriktion i forhold til kapitalbuffere under CRRforordningen, CRD-direktivet eller BRRD-direktivet (herunder, men ikke begrænset til
artikel 16a i BRRD-direktivet) og/eller krav om nedskrivningsegnede passiver under
CRR-forordningen, CRD-direktivet eller BRRD-direktivet (herunder, men ikke begrænset til artikel 16a i BRRD-direktivet)) (eller, efter omstændighederne enhver implementering i dansk ret af sådanne udlodningsrestriktioner), vil medføre et brud på
enhver forpligtelse eller forbud mod betalinger på hybrid kernekapital i forhold til ethvert gældende maksimalt udlodningsbeløb.

11.4

En opskrivning af den Udestående Hovedstol må ikke forhindre en rekapitalisering af
Vestjysk Bank. Opskrivningen kan maksimalt ske til Lånets oprindelige hovedstol. Den
Udestående Hovedstol må ikke opskrives, hvis dette medfører, at en Trigger-begivenhed indtræffer.

11.5

Såfremt den Udestående Hovedstol er blevet opskrevet i overensstemmelse med punkt
11 skal rente påløbe den Udestående Hovedstol fra og med datoen for gennemførelse af
opskrivningen og betaling heraf skal ske i overensstemmelse med denne Låneaftale.

11.6

Den Udestående Hovedstol opskrives ikke ved Vestjysk Banks likvidation eller konkurs.

12
12.1

Ændring af Låneaftalen
Der kan efter forudgående meddelelse til den kompetente myndighed herom og såfremt den kompetence myndighed ikke har gjort indsigelser herimod ske ikke væsentlige ændringer af Låneaftalen med forudgående skiftlig accept fra Vestjysk Bank og
Långiver.
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12.2

Der kan efter forudgående meddelelse til den kompetente myndighed herom og tilladelse fra den kompetente myndighed ske væsentlige ændringer af Låneaftalen med forudgående skriftlig accept fra Vestjysk Bank og Långiver.

12.3

Vestjysk Bank er dog, uden forudgående accept fra Långiver og meddelelse til den
kompetente myndigheds, berettiget til at foretage ændringer, der har til formål at rette
åbenlyse fejl og som ikke forringer Långivers retsstilling. Enhver sådan ændring er bindende for Långiver og skal meddeles til Långiver så hurtigt som muligt i overensstemmelse med punkt 13 (Meddelelser).

13
13.1

Meddelelser
Enhver meddelelse mellem Vestjysk Bank og Långiver i henhold til Låneaftalen kan
alene ske til de nedenfor nævnte adresser og kan foretages elektronisk ved e-mail. Hver
af Vestjysk Bank og Långiver kan med 5 Bankdages skriftligt varsel meddele en ny
adresse til hvor meddelelser skal sendes til.

13.2

Til Vestjysk Bank:

11 af 12

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4
7620 Lemvig
Att: Michael Nelander Petersen
E-mail: mnp@vestjyskbank.dk
13.3

Til Långiver
[…]

14
14.1

Fortolkning
Ved enhver fortolkningstvivl af denne Låneaftale skal de fortolkes således, at Lånet udgør hybrid kernekapital i henhold til CRR-forordningen.

14.2

Vilkårene for Lånet er ikke til hinder for en rekapitalisering af Vestjysk Bank.

15
15.1

Forældelse
Forældelsesfristen for krav vedrørende den Udestående Hovedstol er 10 år og for renter 3 år fra forfaldsdagen i overensstemmelse med dansk lovgivnings almindelige regler.

16
16.1

Overdragelse
Låneaftalen kan hverken af Vestjysk Bank eller Långiver overdrages til tredjemand.

17
17.1

Misligholdelse
Der er ingen misligholdelsesbeføjelser for Långiver. Långiver kan på intet tidspunkt
indgive konkursbegæring eller begæring om likvidation af Vestjysk Bank.
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17.2

Såfremt Vestjysk Bank træder i likvidation, eller der afsiges konkursdekret mod Vestjysk Bank, kan Långiver fremsætte krav på betaling af den på det tidspunkt Udestående Hovedstol sammen med påløbne men ikke betalte renter (i det omfang disse ikke
er annulleret). Ethvert sådan krav skal rangere som angivet i punkt 5 (Status og rangering).

18
18.1

Ansvar
Vestjysk Bank er erstatningsansvarlig, hvis Vestjysk Bank på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

18.2

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Vestjysk Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
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(a)

nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse
systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Vestjysk Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,

(b) svigt i Vestjysk Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller
forvaltningsakter, naturkatastrofer, pandemier, epidemier, krig, oprør, borgerlige
uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),
(c)

strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller
iværksat af Vestjysk Bank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Vestjysk Bank,

(d) andre omstændigheder, som er uden for Vestjysk Banks kontrol.
18.3

Vestjysk Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:
(a)

Vestjysk Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen
blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet,

(b) lovgivningen under alle omstændigheder gør Vestjysk Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.
19
19.1

Lovvalg, værneting og anerkendelse af nedskrivning- og konverteringsbeføjelser
Låneaftalen er underlagt dansk ret.

19.2

Søgsmål, som vedrører Låneaftalen eller som udspringer heraf, skal anlægges ved Retten i Holstebro.

19.3

Fonden anerkender og accepterer at enhver forpligtelse under Låneaftalen er genstand
for Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser
(herunder i forhold til artikel 48 og artikel 59 i BRRD-direktivet).
[Separat underskriftsside følger]

