Bestuursbesluit over uitkeringen uit de deposito afdeling, na de val van
de IJslandse banken in de herfst van 2008 en later - samenvatting

-

Landsbanki Íslands hf. was het eerste aangesloten bedrijf bij de deposito afdeling van
TIF dat insolvent werd beschouwd om betalingen te verrichten die gelijkwaardig zijn
aan de waarde van de deposito's, waardebrieven of baar geld, zie par. 1 art. 9 wet nr.
98/1999 over depositogaranties en het garantiestelsel voor investeerders (itrl) naar
beoordeling van de IJslandse Financiële Toeziende Authoriteit (FME)

-

Alle financiële middelen en andere bezittingen van de deposito afdeling van TIF, die
op 27 oktober 2008 aanwezig waren, met de rentes die deze middelen vanaf die tijd
gedragen hebben, zullen gebruikt worden voor de uitkeringen aan depositoeigenaren
van Landsbanki Íslands hf.

-

De uitkeringen worden in IJslandse kronen verricht. In het geval van Landsbanki
Íslands hf. wordt daarom de uiteindelijke koers van 27 2008 oktober gebruikt, bij het
berekenen van de deposito's.

-

Het ligt voor dat het eigen vermogen van TIF in het jaar 2008 ongeveer 16 miljard ISK
bedroeg, maar de vorderingen die op TIF gemaakt zijn beslaan een veelvoud van dit
bedrag. Het is daarom duidelijk dat het fonds bij de eerste betalingen aan eigenaren
van vorderingen op Landsbanki Íslands hf, volledig uitgeput zal worden.

-

Het is te voorzien dat TIF er niet in zal slagen om aan de depositoeigenaren van
Landsbanki Íslands hf bij de eerste betaling de minimale garantie uit te keren.
Daarom neemt het bestuur van TIF de stelling aan dat de gelden die bij de
ontbindingsbehandeling van Landsbanki Íslands hf teruggewonnen worden voor de
vorderingen van TIF, gebuikt moeten worden voor aanvullende uitkeringen aan die
eigenaren van vorderingen die niet de minimale garantie uitgekeerd hebben
gekregen.

-

De gelden die ontvangen worden bij de ontbindingsbehandeling van Landsbanki
Íslands hf. worden gebruikt om aanvullende uitkeringen te verrichten aan die
depositoeigenaren van Landsbanki Íslands hf., die bij de eerste betalingen uit het
fonds niet de minimale garantie betaald kregen. De minimale garantie, volgens par. 1
art. 10 wet nr. 98/1999, in het geval van Landsbanki Íslands hf, wordt uitgerekend
door de koers van de euro op 27 oktober 2008, aankoop, te gebruiken.
De
uiteindelijke koers (aankoop) van de euro, bij de IJslandse Nationale Bank op die
dag, was 151,58 en dus is het IJslandse bedrag van de minimale garantie ISK
3.166.051.

-

Een gevolg van deze beslissing is, dat er van uit wordt gegaan dat er geen
bezittingen bij TIF aanwezig waren toen de beoordeling van FME werd uitgegeven
over de insolventie van Kaupþing banki hf en Glitnir banki hf. Het wordt dus voorzien
dat eigenaren van vorderingen op die banken geen uitkeringen van TIF zullen krijgen.

-

De betalingen van contributies aan TIF vormden een nieuw fonds, vanaf de
vervaldatum in het jaar 2009, en het is juist om het zo te bekijken, dat die middelen
beschikbaar zijn voor de uitkeringen aan depositoeigenaren bij financiële bedrijven
die FME ná dat tijdstip insolvent verklaarde.

-

Wanneer TIF over zal gaan tot betaling van de gegarandeerde deposito's, beschouwt
het bestuur van TIF het zo, dat het fonds de hele vordering van de depositoeigenar
jegens het betreffende financiele bedrijf overneemt, in overeenstemming met par. 3
ar. 10 van wet nr. 98/1999. TIF ontvangt daarom de totale betaling, bij het
terugwinnen van geld van het aangesloten bedrijf, en betaalt daarna aan de
depositoeigenaar wat hem toekomt, na aftrekking van het bedrag dat de eigenaar van
de vordering reeds uit de deposito afdeling van TIF betaald heeft gekregen.

-

Daarom heeft TIF in haar beslissing de eigenaren van vorderingen op Landsbanki
Íslands hf aangemoedigd om hun vorderingen aan TIF over te dragen, binnen twee
maanden vanaf de publicatie van de beslissing. Weigert een depositoeigenaar om
zijn vordering aan TIF over te dragen, dan zal geëist worden dat hij afstand doet van
zijn recht om uitkeringen uit het fonds te ontvangen.

-

Gezien het regelement nr. 370/2010 over valuta, dat tijdelijk de bewegingen van geld
en handel met valuta naar en van IJsland tegenhoudt, worden de betalingen aan de
depositoeigenaren op een rekening in een IJslandse bank, naar keuze van elk voor
zich, gelegd. Als er geen speciale wens van de depositoeigenaar naar voren komt
over een rekening waar de uitkering op gestort moet worden, wordt de uitkering
bewaard op een speciale kredietrekening bij TIF, totdat er een betalingsorder van de
eigenaar van de vordering komt.

-

TIF zal gebruik maken van de machtiging die Landsbanki Íslands hf. heeft om
vorderingen jegens de depositoeigenaar op te laten wegen tegen diens vorderingen
op de bank. Degenen die schulden hebben bij de bank die geschikt zijn voor een
dergelijke afwikkeling, ontvangen hun betaling in de vorm van een schuldverlaging,
en niet in baar geld.

-

TIF zal de belangen van de depositoeigenaren behartigen op de manier die het fonds
op het betreffende moment het beste lijkt, met inachtneming van de kosten en de
kansen dat die activiteiten resultaat opleveren. Mocht het TIF niet correct lijken om
een conflict met een aangesloten bedrijf of de boedel daarvan, voor de rechtbank te
beslechten, kan het fonds de vordering terug naar de depositoeigenaar overdragen,

als deze een dergelijke overdracht verlangt. Het bestuur van TIF vindt dat het fonds
verplicht is om de vordering in dergelijke gevallen terug naar de depositoeigenaar
over te dragen, afgezien van het gedeelte van de vordering dat TIF al aan de
depositoeigenaar betaald heeft.
-

-

-

Gezien de twijfel die nog steeds bestaat, worden betalingen uit het fonds uitgesteld,
totdat het mogelijk is om te beoordelen wie de rechtmatige eigenaren van
vorderingen zijn, en hoeveel aan elk van hen uitgekeerd kan worden. Uitkeringen
aan depositoeigenaren van Landsbanki Íslands hf zullen niet plaatsvinden voordat die
onzekerheid is verdwenen, of dermate beperkt is dat het voor TIF, naar oordeel van
het bestuur, aanvaardbaar is.
TIF heeft alle eigenaren van vorderingen aangemoedigd om hun schriftelijke
aanmerkingen en protesten vanwege deze beslissing binnen twee maanden na de
publicatie van de aankondiging over het besluit van het bestuur in te dienen. Anders
kunnen depositoeigenaren het recht dat ze zouden kunnen hebben op uitkeringen,
door nalatigheid verliezen.
Schriftelijke protesten, aanmerkingen of vragen dienen aan TIF toegestuurd te
worden, óf via het e-mail adres tif@tif.is óf op het volgende postadres: TIF, t.a.v. het
bestuur van TIF, Borgartún 35, 105 Reykjavík - IJsland

