
  

 

Voortgang afwikkeling securitisatieprogramma's DSB Bank 

 

Wognum, 17 augustus 2020  

Zoals volgt uit de persberichten van de curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement ("DSB Bank") 

van 17 januari 2020 en 2 juni 2020, heeft DSB Bank in 2020 diverse securitisatieprogramma´s 

afgewikkeld en is DSB Bank gestart met de voorbereiding van de mogelijke verkoop van de activa van 

DSB Bank (voornamelijk de leningenportefeuille) in de komende twaalf maanden. Vanwege de 

impact van de COVID-19 pandemie, had DSB Bank voornoemde trajecten tijdelijk uitgesteld.  

Na zorgvuldige afweging, acht DSB Bank het thans opportuun voorwaarts te gaan met de hiervoor 

genoemde plannen en een van de resterende securitisatieprogramma's af te wikkelen. 

In dit kader heeft DSB Bank bij de issuer van een van de resterende securitisatieprogramma's, 

Monastery 2004-I B.V. (de "Issuer" respectievelijk "Monastery 2004") een bieding uitgebracht tot 

terugkoop van de leningenportefeuille van Monastery 2004. Indien deze bieding wordt geaccepteerd 

door de Issuer, zal DSB Bank de leningenportefeuille van Monastery 2004 weer volledig onbezwaard 

in eigendom verkrijgen per 17 september 2020. Alhoewel dit geen gevolgen heeft voor de klanten 

van DSB Bank en Finqus, heeft dit wel gevolgen voor de investeerders in het securitisatieprogramma 

van Monastery 2004. DSB Bank verwacht thans dat – mocht de bieding van DSB Bank geaccepteerd 

worden – de investeerders in de hoger gerangschikte asset backed notes uitgegeven door Monastery 

2004 in elk geval geheel kunnen worden afgelost. Daarnaast verwacht DSB Bank thans dat – mocht 

de bieding van DSB Bank geaccepteerd worden – de investeerders met lager gerangschikte, 

achtergestelde posities niet, of niet volledig 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 (40e) Openbaar Verslag van DSB Bank is gepubliceerd.  

 

http://www.dsbbank.nl/

