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VÆRDIPAPIRER, FEBRUAR 2019 

Udlandet køber danske 
bankobligationer 

Danske banker har i alt udstedt obligationer for 406 

mia. kr. ved udgangen af februar 2019. Hovedparten 

er udstedt i valuta og er dermed rettet mod uden-

landske investorer. Udlandet ejer ca. 80 pct. af de 

danske bankobligationer.  

Fra maj 2018 er danske banker begyndt at udstede 

en ny type bankobligation kaldet ikke-foranstillet se-

niorgæld.  

Introduktionen af de nye bankobligationer hænger 

sammen med kravet om, at banker skal have til-

strækkeligt med nedskrivningsegnede passiver, NEP, 

der i en afviklingssituation kan bære tab før såkaldte 

simple kreditorer som fx indlånere. NEP-kravet skal 

være med til at sikre, at nødlidende banker kan kri-

sehåndteres uden brug af offentlige midler. 

I februar 2019 havde de systemisk vigtige banker1  

samlet set udstedt ikke-foranstillet seniorgæld for 68 

mia. kr. Langt størstedelen af de nye bankobligatio-

ner er udstedt i valuta, og udenlandske investorer 

ejer for 63 mia. kr.2 Udenlandsk ejerskab medvirker 

til at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, 

da eventuelle tab primært bliver båret af udenland-

ske investorer.  

NEP-kravet for de systemisk vigtige banker udgør i 

alt 307 mia. kr.3 og skal være opfyldt den 1. juli 2019. 

Kravet kan opfyldes med kapital og ikke-foranstillet 

seniorgæld. Dog kan kravet også opfyldes med alle-

rede eksisterende gældsudstedelser4 frem til 1. ja-

nuar 2022. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 

1
  Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank og Spar Nord.  2
  I tillæg har Nykredit Realkredit udstedt for 3,7 mia. kr. ikke-foranstillet 

seniorgæld.  3
  Det angivne beløb er opgjort på baggrund af ultimo 2017 indberet-

ninger fra Danske Bank og Nykredit Bank samt ultimo 2016 indberet-

ninger for Jyske Bank og Sydbank. Spar Nord Bank indgår ikke.  
4
  Jf. Finanstilsynet, Endelige afviklingsplaner og NEP-krav for systemiske 

pengeinstitutter, Pressemeddelelse, 28. marts 2018 (link). 

 Udlandet ejer det meste af bankernes 

ikke-foranstillet seniorgæld 
Figur   

 

 

 

 

Anm.: De systemisk vigtige bankers (Danske Bank, Jyske Bank, 

Sydbank, Nykredit Bank og Spar Nord) udstedelser af ikke-

foranstillet seniorgæld (non-preferred senior debt). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Vaerdipapirer-20190328.aspx
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/NEPkrav-260318

