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Lán til fyrirtækja
Allir stærðarflokkar
Heildarlánasafn - fyrirtæki
Nettó virði 306 ma kr

Flokkun – staða viðskiptavina
Aukin þörf á endurskipulagningu
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Aðgerðir og leiðir í endurskipulagningu
Aðgerðir ákvarðast af lífvænleika og lagalegri stöðu
Hefðbundnar leiðir
• Endurskipulagning lánaskilmála og
gjalddaga
• Skuldum breytt í hlutafé (ákvörðun
stjórnar)
• Nýtt eigið fé / nýir fjárfestar
• Umsjónarmenn skipaðir af bankanum

Möguleikar sem ákvarðast af lagalegri stöðu
• Greiðslustöðvun
• Lögfræðilegt fullnustuferli og yfirtaka
veðsettra eigna
• Slit félags, greiðsluþrot og gjaldþrotaskipti

Aðrar leiðir
• Frysting lána
• Höfuðstólslækkun húsnæðislána
• Greiðslujöfnun (húsnæðis- og bílalána)
• Greiðsluaðlögun
• Staðlaður vinnurammi í úrlausnum
fyrirtækja
• Höfuðstólslækkun fyrirtækjalána

Yfirtaka veðsettra eigna
• Í höndum lögfræðiteymis
• Lögfræðiteymi ábyrgt fyrir sölu eða leigu
fullnustueigna
• Hlutir í yfirteknum félögum færðir í aðskilið
eignaumsýslufélag, Miðengi ehf., sem er í
100% eigu bankans.

Höfuðstólslækkun fyrirtækjalána
Úrræði fyrir fyrirtæki
•

Fyrir hverja - meginviðmið
– Fyrirtæki með innlent tekjustreymi
– Lán í skilum og tekin fyrir 15.10.2008
– Hófum að taka við umsóknum 5. maí

•

Lækkunin að meðaltali um 25%
– Fer eftir myntum
– Allt að 32% m.v. gengi dagsins (JPY)

•

Höfuðstólslækkun á eignaleigusamningum
– Hófst í janúar 2010
– Allt að 25% - fer eftir myntum

Vinnurammi um skuldaaðlögun
Aðferðafræði Íslandsbanka
•

Byggir á sameiginlegum reglum SFF

•

Skuldir lagaðar að greiðslugetu og verðmæti eigna

•

Möguleg eftirgjöf skulda

•

Ýmis skilyrði og kvaðir

Fyrirtæki í eignasafni Íslandsbanka
Dæmi um fyrirtæki þar sem bankinn á beina hagsmuni – fyrir hrun

Í eignasafni fyrir hrun
Fyrirtæki

Eignarhald

Staða

Laugarakur

100%

Sala eigna

Skeljungur og systurfélög

49%

Í sölumeðferð

Steypustöðin

100%

Í sölumeðferð

Eignarhaldsfélagið Fasteign

39%

-

Sjóklæðagerðin

33%

-

Fyrirtæki í eignasafni Íslandsbanka
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Eignarhaldsfélagið Miðengi
Skýrar innri reglur til þess að tryggja samræmd vinnubrögð

Stjórn Miðengis
Fimm stjórnarmenn – þrír óháðir Íslandsbanka

Óháðir stjórnarmenn:
Gunnar Svavarsson, stjórnarformaður,
Gylfi Árnason
Kirstín Flygenring

Fulltrúar Íslandsbanka:
Ingvi Hrafn Óskarsson
Sigrún Ragna Ólafsdóttir.

Starfsreglur og ferlar
Samkeppnissjónarmið mikilvæg
•

Skýrar starfsreglur Miðengis
– Ráðstöfun eigna félagsins skal að jafnaði fara
fram í gegnum opið tilboðsferli þegar því
verður við komið

•

Samstarf við Samkeppnisstofnun
– Sátt í tilfellum þar sem fyrirtæki eru yfirtekin
– Bankanum settar takmarkanir og skorður
– Fræðsla innanhúss og áhersla á
samkeppnissjónarmið

•

Sjálfstæður og óháður eftirlitsaðili
– Bankinn hefur fengið sjálfstæðan og óháðan
eftirlitsaðila
– Skýrslugjöf til Samkeppnisstofnunar og
aðgangur að upplýsingum

Fyrirtæki á markað?
Áhersla á opin samskipti og upplýsingagjöf

•

Íslandsbanki hefur ekki leyst til sín fjölda fyrirtækja

•

Bankinn leggur áherslu á að setja fyrirtæki sem fyrst í söluferli

•

Söluferlið er opið og gagnsætt ef því verður komið við

•

Skráning á hlutabréfamarkað?

Takk fyrir!

