Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt
i forbindelse med finansiering af almene boliger
I medfør § 173, stk. 2 i lov nr. xx af yyy om ændring af lov om almene boliger m.v. af
tekstanmærkning nr. 137, stk. 2, ad § 28.81.09 i finansloven for 2018 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde
§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger og renoveringer støttet af Landsbyggefonden.

Statsgarantier
§ 2. Finansministeren meddeler herved statsgaranti for realkreditobligationer, særligt dækkede
realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, som opfylder følgende betingelser:
1)

Provenuet fra obligationsudstedelsen skal anvendes til at yde lån omfattet af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] 2018, og

2)

Obligationerne skal udstedes i en serie eller en gruppe af fælles hæftende serier med fælles
seriereservefond henholdsvis i et register, som ikke omfatter andre typer lån end de lån, som
er nævnt i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] 2018, og som ikke hæfter for
andre forpligtelser.

3)

Obligationerne skal udstedes i et interessefællesskab gennem en værdipapircentral (CSD),
som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og
om værdipapircentraler.

Stk. 2. En værdipapircentral, jf. stk. 1, nr. 3, skal forud for udstedelsen overfor Udbetaling Danmark dokumentere, at værdipapircentralen i tilfælde af udsteders misligholdelse kan forestå betaling
med frigørende virkning til de ifølge registret berettigede, for dansk ret i henhold til § 184, stk. 1 i
kapitalmarkedsloven, for Udbetaling Danmark på statens vegne. Værdipapircentralen skal løbende
kunne dokumentere dette.

Stk. 3. Statsgarantien er en selvskyldnerkaution på vegne af staten og gælder i de pågældende
obligationers løbetid.
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Stk. 4. Statsgarantien i medfør af stk. 1 omfatter samtlige forpligtelser fra serien henholdsvis registeret over for obligationsejerne.

Stk. 5. Det er en betingelse for statsgarantiens dækning, at det følger af obligationsvilkårene for
de i stk. 1 nævnte obligationer, at obligationsejerne ikke kan gøre misligholdelsesvirkning vedrørende
obligationerne gældende, såfremt Udbetaling Danmark har overtaget samtlige forpligtelser, jf. § 3.
§ 3. Såfremt udsteder misligholder sine forpligtelser, overtager Udbetaling Danmark på statens
vegne, når de bliver vidende herom, samtlige forpligtelser og foretager uden ugrundet ophold betaling heraf via den i § 2 nævnte værdipapircentral.
§ 4. I det omfang der er foretaget udbetaling i medfør af § 3 indtræder Udbetaling Danmark på
vegne af staten i obligationsejernes rettigheder i henhold til obligationerne. Udbetaling Danmark
tager herefter sædvanlige skridt til inddrivelse af kravet.
§ 5. Kreditinstitutter, som har udstedt obligationer med statsgaranti efter denne bekendtgørelse,
skal senest den 20. januar hvert år sende en oversigt over obligationerne pr. 31. december året før
til Udbetaling Danmark med oplysning om den eller de værdipapircentraler, hvori de er udstedt. På
baggrund af oversigterne opgør Udbetaling Danmark statens samlede eksponering i henhold til
statsgarantierne efter denne bekendtgørelse, og sender uden ugrundet ophold opgørelsen til Finansministeriet.

Revisorerklæring
§ 6. Kreditinstitutter, som har udstedt obligationer med statsgaranti efter denne bekendtgørelse,
skal senest den 1. marts hvert år indsende en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed fra instituttets generalforsamlingsvalgte revisor til Udbetaling Danmark i henhold til gældende internationale
revisionsstandarder (ISA) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning vedrørende det foregående år. Revisor skal erklære sig om de i medfør af § 5 indberettede oplysninger, herunder om de indberettede obligationer opfylder betingelserne for statsgaranti efter denne bekendtgørelse.

Pligt til at indhente bud fra Danmarks Nationalbank forud for salg
§ 7. Kreditinstitutter, som ønsker at udstede obligationer med statsgaranti efter denne bekendtgørelse, skal forud for hver udstedelse af sådanne obligationer indhente tilbud på køb fra Danmarks
Nationalbank på vegne af den danske stat, inden obligationerne sælges til andre. Staten er ikke forpligtet til at afgive tilbud eller købe de pågældende obligationer.

Stk. 2. Henvendelser til Danmarks Nationalbank efter stk. 1 skal ske onsdage og torsdage mellem
kl. 10.30 og 12.00 eller efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og Danmarks Nationalbank. Ved
udstedelse via auktion skal Danmarks Nationalbank informeres mindst fem bankdage forud for auktionen eller efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og Danmarks Nationalbank.

Ikrafttræden
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Finansministeriet, den XX 2018
Kristian Jensen
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/ Thomas Larsen
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