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Revision af tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer

24. april 2015

Finanssektorens Hus

Finanstilsynet har sendt et udkast til ændring af tilsynsdiamanten for penge-
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institutters pejlemærke for store eksponeringer i høring.

1256 København K

Det påtænkte nye pejlemærke vil indebære en skærpelse i forhold til det
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gældende pejlemærke for store eksponeringer, da grænseværdien sættes i
forhold til summen af samtlige 20 største eksponeringer og ikke blot summen af store eksponeringer, der udgør mere end 10 procent af instituttets
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justerede kapitalgrundlag.
Kontakt Michael Friis

Finansrådet finder på den baggrund, at der er behov for visse justeringer i
det foreslåede nye pejlemærke:
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Grænseværdien bør forhøjes til 200 procent: Den påtænkte grænseværdi på 175 procent er sat for lavt. Flere sunde pengeinstitutter, der har
klaret sig godt gennem finanskrisen, ville omregnet til de nye regler have
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ligget tæt på 175 procent-grænsen eller over. En grænseværdi på 200 pro-
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cent vil efter Finansrådets vurdering sikre en mere passende afvejning mellem hensynet til institutternes mulighed for at føre en fleksibel og forsvarlig
kreditpolitik og hensynet til at gribe ind over for en uhensigtsmæssig kreditpolitik, der i for høj grad baserer sig på mange store eksponeringer.
Kapitalgrundlaget bør være før fradrag for sektoraktier: Anvendelse
af CET1 i nævneren er en stramning i forhold til det justerede kapitalgrundlag, som anvendes i den nuværende tilsynsdiamant og i CRR’s regler for
store eksponeringer. Henset til denne stramning, bør det overvejes at anvende CET1-kapitalen før fradrag for aktier i sektorselskaber. Fradraget i
CET1-kapitalen for kapitalandele i fællesejede selskaber rammer især mindre institutter på grund af deres nødvendige medejerskab af disse selskaber.

Indfasningsperioden bør forlænges til den 1. januar 2018: Vi ser in-
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gen grund til, at der på dette område skal være forskel på den indfasning,
der er vedtaget for realkreditten, og den indfasning, der skal gælde for pengeinstitutterne. Vi skal derfor foreslå, at ikrafttræden bliver den 1. januar
2018.
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Med venlig hilsen

Michael Friis
Direkte +45 3370 1120
mfr@finansraadet.dk

