Aanvang afwikkeling securitisatieprogramma's DSB Bank

Wognum, 17 januari 2020
Zoals volgt uit de verslagen van de curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement ("DSB Bank"), heeft
DSB Bank – voorafgaand aan de faillietverklaring – een deel van haar leningenportefeuille
gesecuritiseerd, waarvan een vijftal securitisatieprogramma's nog actief zijn. In het laatste openbaar
verslag hebben curatoren reeds aangekondigd dat zij de mogelijke verkoop van de resterende activa
van DSB Bank (voornamelijk de leningenportefeuille) voorbereiden, hetgeen in de loop van
2020/2021 plaats zou kunnen vinden.
In het kader van de voorbereiding van voornoemde mogelijke verkoop, heeft DSB Bank te kennen
gegeven aan de Issuer van een van deze securitisatieprogramma's, Chapel 2003-1 B.V. (de "Issuer"
respectievelijk "Chapel 2003"), dat DSB Bank de leningenportefeuille van Chapel 2003 zal
terugnemen door middel van het uitoefenen van een zogenoemde Clean-Up Call Option. Met het
uitoefenen van deze optie zal DSB Bank de leningenportefeuille van Chapel 2003 weer volledig
onbezwaard in eigendom verkrijgen per 17 februari 2020. Dit heeft geen gevolgen voor de klanten
van DSB Bank en Finqus. Het uitoefenen van deze optie heeft wel gevolgen voor de investeerders in
het securitisatieprogramma van Chapel 2003. DSB Bank verwacht thans dat door het uitoefenen van
deze optie, in ieder geval de investeerders in de klasse B en klasse C notes geheel afgelost kunnen
worden door Chapel 2003. DSB Bank verwacht dat de investeerders met lager gerangschikte posities
niet of niet volledig afgelost kunnen worden door Chapel 2003.
DSB Bank overweegt daarnaast biedingen uit te brengen op de leningenportefeuilles van twee
andere securitisatieprogramma's, Chapel 2007 B.V. ("Chapel 2007") en Monastery 2004-I B.V.
("Monastery 2004"). Thans verwacht DSB Bank ten aanzien van Chapel 2007 dat – mocht een bieding
van DSB Bank geaccepteerd worden – de investeerders in de hoger gerangschikte asset backed notes
uitgegeven door Chapel 2007 geheel kunnen worden afgelost. Het is onzeker in hoeverre
investeerders met lager gerangschikte posities afgelost kunnen worden door Chapel 2007. Ten
aanzien van een eventuele bieding van DSB Bank op de leningenportefeuille van Monastery 2004
verwacht DSB Bank dat – als een dergelijke bieding geaccepteerd zou worden – alle investeerders in
de notes uitgegeven door Monastery 2004 grotendeels afgelost kunnen worden door Monastery
2004.
DSB Bank overweegt tevens een bieding uit te brengen op de leningenportefeuilles van de overige
twee securitisatieprogramma's, Monastery 2006-I B.V. en Dome 2006-I B.V. Echter, deze voornemens
zijn nog onvoldoende concreet en zullen derhalve op korte termijn niet tot biedingen leiden.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat DSB Bank zich het recht voorbehoudt om voornoemde
voornemens in te trekken dan wel te wijzigen zonder dat daarover noodzakelijkerwijs opnieuw
informatie openbaar gemaakt wordt. Een en ander met inachtneming van relevante wet- en
regelgeving.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl), waar onder
meer het meest recente (39e) Openbaar Verslag van DSB Bank is gepubliceerd.

