FINAAL

TUSSENTIJDS FAILLISSEMENTSVERSLAG
In verband met de overdracht van de resterende leningen
Faillissementsverslag nummer 45 van de curatoren van

DSB Bank N.V.
17 november 2021

De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ("DSB Bank") worden online beschikbaar
gesteld op de website www.dsbbank.nl. De curatoren van DSB Bank ("Curatoren") zullen via deze
website in de toekomst ook andere informatie over (de voortgang van) het faillissement openbaar
maken.

Opmerkingen vooraf:
Zie hiervoor de "opmerkingen vooraf" zoals vermeld op blz. 4 van het 44e OV van 29
oktober 2021 die eveneens van toepassing zijn op dit tussentijds OV.
1.

Overdracht leningenportefeuille

1.1.
Algemeen
In het 43e Openbaar Verslag ("OV") van DSB Bank is bekendgemaakt dat Curatoren en
Finqus op 16 juli 2021 een koopovereenkomst met (een dochteronderneming van) NIBC
Bank N.V. ("NIBC Bank") hebben gesloten ten aanzien van de resterende
leningenportefeuille. In datzelfde OV is vermeld dat de daadwerkelijke overdracht nog
afhankelijk was van toestemming van De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") en de
Autoriteit Consument en Markt (“ACM"). Op 6 augustus 2021 is de instemming voor deze
overdracht verkregen van ACM en op 8 november 2021 van DNB.
Op 17 november 2021 heeft de overdracht van de leningenportefeuille daadwerkelijk
plaatsgevonden. Er is circa € 1.4 miljard ontvangen, Dit is het saldo van de koopsom van
circa € 1.650 miljoen per 1 februari 2021 na aftrek van de ontvangsten sedert die datum
en met verrekening van kosten.
Hierbij is een link naar het persbericht van heden waarin de overdracht is aangekondigd:
https://www.dsbbank.nl/nl/home/nieuws
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1.2.
Structuur van de overdracht van de leningenportefeuille
De structuur van de overdracht houdt in dat DSB Bank na ontvangen van de koopprijs (i)
de onderliggende contracten van de leningenportefeuille middels contractsovername
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heeft overgedragen aan (een dochtermaatschappij van) NIBC Bank, en, (ii) Finqus de
vorderingen uit hoofde van die leningen middels cessie heeft overgedragen aan (een
dochtermaatschappij van) NIBC Bank.
In verband met de verkoop is van het ontvangen bedrag EUR 45 miljoen op geblokkeerde
rekeningen gestort voor een maximale periode van 1 jaar.
1.3.
Klanten van DSB Bank/Finqus
Klanten met een lening van Finqus hebben reeds bericht ontvangen over de aanstaande
overdracht van hun lening aan een (dochteronderneming van) NIBC Bank. Deze week
ontvangen klanten nog een bericht dat de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden
(zie ook https://www.finqus.nl/).

2.

Slotuitdeling en einde faillissement

2.1.
Slotuitdeling
De opbrengst van de leningenportefeuille is zodanig dat – mede rekening houdende met
alle afwikkelingskosten – de resterende schuldeisers van DSB Bank het restant van hun
geverifieerde vorderingen kunnen ontvangen. Onder voorbehoud van een aantal
formaliteiten verwachten curatoren dat de slotuitdeling nog dit jaar kan plaatsvinden.
Tot nu toe is aan alle concurrente schuldeisers 80,5% uitbetaald en heeft nog geen
uitbetaling aan achtergestelde schuldeisers plaatsgevonden. Curatoren zullen begin
december een slotuitdelingslijst neerleggen bij de Rechtbank Amsterdam om het restant
van 19,5% voor de concurrente schuldeisers en 100% voor de achtergestelde
schuldeisers uit te delen. In totaal zal hier circa € 752 miljoen mee gemoeid zijn.
2.2.
Einde faillissement van DSB Bank
Met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst eindigt het faillissement van DSB
Bank, waarbij Curatoren de slotuitdeling zullen uitkeren. Curatoren verwachten dat de
slotuitdelingslijst voor het einde van de maand december 2021 verbindend zal worden.
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3.
Fase na slotuitdeling en einde faillissement
Door het einde van het faillissement wordt de rente van schuldeisers die DSB Bank
verschuldigd is over de periode van het faillissement opeisbaar. Zoals vermeld in het 44e
OV, voorzien Curatoren dat na betaling van de slotuitdeling en de afwikkeling van lopende
zaken nog een surplus zal resteren. De verwachting is dat mede vanwege de ontvangst
van het bedrag van circa € 1,4 miljard (zie paragraaf 1.1), en de slotuitdeling van circa
€ 752 miljoen (zie paragraaf 2.1), het surplus ruim € 600 miljoen zal bedragen.
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DSB Bank treft momenteel voorbereidingen voor een efficiënte uitkering van het
resterende surplus aan schuldeisers. De rentevorderingen van deze schuldeisers hebben
Curatoren eind 2020 geschat op € 731 miljoen, maar dit bedrag zal nog toenemen met
rente vanaf 1 januari 2021. Bovendien moet dit bedrag nog nader exact worden bepaald.
Curatoren voorzien dat het bedrag van de opgelopen rente niet geheel kan worden
voldaan en dat betaling aan dergelijke schuldeisers in ieder geval niet voor het tweede
kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. Curatoren zullen in een volgend OV meer informatie
verstrekken over de voorgenomen wijze van afwikkeling.

4.
Publicatie volgend verslag
Het volgende OV verschijnt naar verwachting zodra het faillissement van DSB Bank is
geëindigd en zal daarmee naar verwachting het laatste OV van DSB Bank in faillissement
zijn. Dit eindverslag omvat tevens een terugblik op de gehele periode van het
faillissement. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal eerder een
tussentijds OV worden uitgebracht.

Wognum, 17 november 2021
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