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Optioner i to PLUS 7 Index Super 2012 og 2013 påvirkes af konkurs i Amagerbanken

De to strukturerede obligationsprodukter PLUS 7 Index Super 2012 og 2013, der er udstedt af BIGselskaberne tilbage i 2005, påvirkes af konkursen i Amagerbanken.
I forbindelse med Amagerbanken A/S’ konkurs er indestående på sikringskonti pantsat til sikkerhed for
obligationsejernes krav i henhold til obligationsvilkårene blevet nedskrevet.
Dette vil påvirke den del af indfrielseskursen, der afhænger af udviklingen i den pantsatte option i
obligationsserien PLUS 7 Index Super 2012 i negativ retning. På nuværende tidspunkt vurderes det, at
påvirkning af kursen på obligationerne kan beregnes til en reduktion på ca. 6,79 kurspoint.
For PLUS 7 Index Super 2013 kan der beregnes en reduktion på ca. 1,06 kurspoint.
Sikkerhedsobligationerne, der også er pantsat til fordel for obligationsejerne, er ikke påvirket af Amagerbanken
A/S’ konkurs.
Den endelige påvirkning af indfrielseskursen kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da den afhænger af
udviklingen i optionerne frem til obligationernes udløbsdato 27. december 2012 hhv. 27. december 2013.
”Det er stærkt beklageligt, at Amagerbanken er kommet under konkursbehandling. Dette betyder, at
afkastet på de to nævnte PLUS-produkter bliver lavere, men det får ingen betydning for de
sikkerhedsobligationer, der ligger til grund for produkterne. Tabene er opstået på de to PLUSprodukters sikringskonti, der teknisk set løbende opsamler noget af den fremtidige gevinst på
optionerne fra optionsudstederne,” siger Andrea Panzieri, investeringsdirektør i BankInvest.
Amagerbanken er i dag obligationsejernes repræsentant i de to PLUS-produkter og kontoførende for de to
produkters sikringskonti. Hverken udsteder af PLUS-produkterne, BIG-selskaberne, eller arrangøren af
produkterne, BI Asset Management A/S, har kunnet disponere over disse sikringskonti.
Amagerbanken blev den 6. februar 2011 overdraget til et nyt datterselskab under statens afviklingsselskab
Finansiel Stabilitet. De sunde dele af Amagerbanken fx filialnet og privatkunder ventes solgt. De usunde dele af
Amagerbanken afvikles med tab under Finansiel Stabilitet.
Dette betyder, at kreditorer og indskydere med større beløb indestående i Amagerbanken må imødese tab på
ca. 41 pct. i forbindelse med bankens afvikling. Dette har også ramt de to PLUS-produkters sikringskonti i
Amagerbanken.
Læs mere om 7 Plus Index Super 2012 + 2013 på www.plusinvest.dk
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Om PLUS Invest
PLUS Invest er varemærke for en række strukturerede obligationer. PLUS-obligationer består af to
grundelementer:



En hovedstolssikring med det formål at sikre den forventede minimumskurs på 100 ved udløb
Et derivat - typisk en option - med udgangspunkt i aktieindeks, valutaer og/eller råvarer.

Obligationsudstedelserne fra PLUS Invest arrangeres af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, der
er et selskab i BankInvest Gruppen.
Se en nærmere beskrivelse af vilkårene for de enkelte PLUS-obligationer på www.plusinvest.dk
For yderligere kommentarer:
Andrea Panzieri, investeringsdirektør i BankInvest, 3070 2196
Dag Holmstad, kommunikationschef i BankInvest, 2425 6081
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