LFB Pressemeddelelse, 15. august, 2017

Landbrugets FinansieringsBank afvikles og administrationen af udlånsporteføljen m.v. overdrages til DLR Kredit.
Som meddelt d. 30. marts indledte ejerne af LFB en proces, der skulle sikre, at kunderne i LFB
blev forankret i et set-up, der har et længerevarende perspektiv. Efterfølgende har LFB foretaget en ændring af strategien med henblik på at afvikle selskabet gradvist over en kortere årrække, og i den forbindelse overdrages administrationen af LFB's udlånsportefølje til DLR Kredit.
Ejerne af LFB (Landbrug & Fødevarer, Finansiel Stabilitet og den finansielle sektor i Danmark) er
glade for, at det er lykkedes at finde en partner med stor landbrugskompetence, der kan videreføre rådgivningen og betjeningen af LFB’s kunder, og som kan sikre, at de kunder som LFB
har overtaget, primært fra Finansiel Stabilitet og rekonstrueret over et forløb på 5 år, kan få et
”varigt hjem”.
LFB har stoppet al aktivitet vedrørende nye kunder, herunder garantier for driftskreditter i forbindelse med generationsskifter og er i gang med en proces for aflevering af banklicensen og
tilpasning af organisationen. De lån og garantier, som LFB har givet til investeringer og generationsskifter i samarbejde med andre pengeinstitutter, fortsætter som udgangspunkt til udløb
uden ændringer for kunderne.
Som led i strategiændringen i LFB planlægges banklicensen at blive afleveret og på det tidspunkt vil administrationen af LFB’s udlånsportfølje blive overdraget til DLR Kredit. Medarbejdere, som ikke er opsagt, vil i samme forbindelse blive overdraget til DLR Kredit med henblik på
fortsat håndtering af kunderne og selskabet i afviklingsperioden. Overdragelsen forventes at ske
d. 1. november 2017, og alle kunder vil i den forbindelse modtage yderligere information.
Ejerkredsen vil gerne takke bestyrelse, direktion og LFB’s øvrige medarbejdere for den store
indsats, som LFB har ydet siden LFB’s etablering. LFB blev skabt med henblik på at sikre levedygtige landbrug bedre muligheder for at opnå finansiering. Det har ikke været et nemt udgangspunkt for en bankforretning, men det er i al væsentlighed lykkedes at imødegå yderligere
værditab og hjælpe de kunder, som på grund af de særlige omstændigheder, var bragt i en
vanskelig situation. Dette skyldes en meget prisværdig, kvalificeret og vedholdende indsats af
LFB’s ledelse og medarbejdere. Overdragelsen af administrationen til DLR Kredit gennemføres
nu med henblik på at sikre en ordentlig og effektiv afvikling af selskabets aktiviteter.
”Medarbejderne er orienteret og strategiændringen er sat i gang. Vi er klar til at svare på eventuelle spørgsmål fra kunderne og vores samarbejdspartnere omkring afviklingen af banken og
den efterfølgende overdragelse af administrationen til DLR Kredit”, udtaler administrerende direktør, Jesper Lyhne.
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