
 

Finansministeriet • Christiansborg Slotsplads 1 • 1218 København K • T  33 92 33 33 • E  fm@fm.dk • www.fm.dk 

 

Folketingets Europaudvalg 

Christiansborg 

Finansministeren 

8. juli 2010 

 

Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 15 af 30. juni 2010 (Alm. 
del) vedr. KOM(2009)362 stillet efter ønske fra Jesper Petersen 
(SF). 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes – som lovet på Europaudvalgets møde den 29. juni 2010 - over-

sende et notat, der uddyber og konkretiserer, hvad der forstås ved ”contingent 

capital” som en form for aflønning, jf. Europa-Parlamentets ændringsforslag til 

kapitalkravsdirektivet. 

Svar: 

Finansministeriet er ikke bekendt med, at der fra Europa-Parlamentets side fore-

ligger en nærmere uddybning og konkretisering af det omtalte forslag om ”contin-

gent capital”, som en form for aflønning. 

Med ”contingent capital” menes formentlig et tilgodehavende, f.eks. udskudt bo-

nusaflønning, som under visse betingelser kan konverteres til egenkapital og f.eks. 

indgå i kapitalgrundlaget for den virksomhed, der skulle have udbetalt dette tilgo-

dehavende, og dermed kan medgå til opfyldelse af virksomhedens regulerings-

mæssige kapitalkrav, solvens m.v. 

På baggrund af formålet med den pågældende revision af kapitalkravsdirektivet, 

formodes det, at en sådan konvertering f.eks. kunne udløses af et fald i virksom-

hedens solvens, således at den udskudte bonusaflønning kan fungere som en eks-

tra stødpude for virksomheden f.eks. i en krisesituation. 

Det bemærkes, at Europa-Parlamentets forslag om ”contingent capital” ikke ind-

går eksplicit i det kompromis vedr. revisionen af kapitalkravsdirektivet, der blev 

opnået enighed om d. 30. juni 2010.  

Kompromiset gør det imidlertid muligt at bruge andre instrumenter end aktier og 

aktierelaterede instrumenter til variabel aflønning. Disse andre instrumenter skal 

afspejle instituttets kreditkvalitet. Det forudsættes således, at disse andre instru-

menter i deres aftalegrundlag gør det muligt at konvertere dem til aktie-, garanti-, 

eller andelskapital, såfremt virksomheden ikke opfylder solvenskravet, eller at de 
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på tilsynsmyndighedens initiativ kan konverteres til aktie-, garanti- eller andelska-

pital, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er nærliggende risiko herfor. Her-

ved lever disse andre instrumenter op til kravene til hybrid kernekapital af bedste 

kvalitet og kan dermed medregnes i virksomhedens kapitalgrundlag i et omfang 

svarende til op til 50 pct. af kernekapitalen. Det vurderes på den baggrund, at 

kompromiset på dette punkt opfylder samme formål som Europa-Parlamentets 

forslag om ”contingent capital”. 

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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