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 Sag nr. 1/2012 

Indledning 

Denne sag vedrører et tilbagesøgningskrav fra BankInvest vedrørende for 

meget betalt udbytte i forbindelse med foreningens sammenlægning af to 

afdelinger.  

Sagens omstændigheder. 

Klageren har oplyst, at hun i 2006 arvede ”en lille sum penge”. Hun blev kun-

de i den daværende Amagerbanken, nu BankNordik, hvor midlerne blev 

placeret i Amagerbanken aktier med henblik på at opnå lavere rente på en 

kassekredit og i investeringsbeviser i BankInvest.  

Klageren har oplyst, at investeringerne udviklede sig negativt som følge af Fi-

nanskrisen i 2008 og Amagerbankens konkurs.  

Blandt klagerens investeringer var der 671 styk BankInvest investeringsbeviser i 

afdelingen Lange Danske Obligationer.  

På BankInvests generalforsamling den 12. april 2012 blev det besluttet at 

sammenlægge afdelingerne Lange Danske Obligationer og Lange Danske 

Obligationer Pension og Erhverv med sidstnævnte som fortsættende afdeling.  

Ombytningen af investeringsbeviser i den ophørende afdeling (Lange Danske 

Obligationer) med investeringsbeviser i den fortsættende afdeling (Lange 

Danske Obligationer Pension og Erhverv)skulle ske den 16. maj 2012.  

Sammenlægningen blev godkendt af Finanstilsynet den 2. maj 2012.  

Den 10. maj 2012 gennemførte BankNordik klagerens salg af 671 styk BankIn-

vest Lange Danske Obligationer til en kursværdi på 69.649,80 kr. (103,80 kr. pr. 

styk). Handlen blev gennemført kl. 14.47 med pengeinstituttet som modpart, 

og med valør den 15. maj 2012.  

Ifølge en udskrift fra klagerens såkaldte reinvesteringskonto i banken solgte 

klageren med valør den 15. maj 2012 yderligere fem værdipapirer til en kurs-

værdi på i alt cirka 70.000 kr.  

Med valør ligeledes den 15. maj 2012 blev der indsat 8.219,75 kr. på kontoen 

med posteringsteksten ”Udlodnin […224]”. Beløbet vedrørte ifølge det oplyste 

et ekstraordinært udbytte på 12,25 kr. pr. investeringsbevis, der blev udloddet 

i forbindelse med sammenlægningen af BankInvest afdelingerne. Om bag-

grunden herfor har BankInvest oplyst, at sammenlægningen blev gennemført 

som en skattepligtig fusion med retsvirkning og regnskabsmæssig virkning fra 

den 1. januar 2012. En skattepligtig fusion medfører, at den indskydende af-

deling anses for likvideret, hvilket vil sige, at alle afdelingens aktiver anses for 
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realiseret til markedsværdien, hvilket medfører, at der indtræder en udlod-

ningsforpligtelse for afdelingen. 

Et resterende værdipapir i klagerens beholdning blev solgt med valør den 16. 

maj 2012 for 4.384,97 kr. Samme dag blev klagerens konto opgjort med et in-

destående på i alt 159.233,95 kr. Klageren har oplyst, at beløbet blev overført 

til en højrentekonto i et andet pengeinstitut.  

Den 7. august 2012 henvendte BankInvest sig til blandt andre BankNordik om 

forkert betalt udbytte i forbindelse med sammenlægningen af afdelingerne 

Lange Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer Pension og Erhverv  

BankInvest oplyste, at beregningsdagen for det ekstraordinære udbytte på 

12,25 kr. pr. investeringsbevis i den ophørende afdeling (Lange Danske Obli-

gationer) fejlagtigt havde været den 14. maj 2012 i stedet for korrekt den 16. 

maj 2012. Det betød, at udbyttet i forbindelse med handler den 10. og 11. 

maj 2012 med valør henholdsvis den 15. og 16. maj 2012 fejlagtigt var blevet 

udbetalt til sælgere af investeringsbeviserne i stedet for korrekt til købere.  

BankInvest ønskede derfor at få tilbageført udbytte, der var udbetalt i forbin-

delse med salg de pågældende dage, for i stedet at overføre udbyttet til kø-

bermodparten. 

På baggrund af henvendelsen fra BankInvest henvendte banken sig til klage-

ren med anmodning om tilbagebetaling af udbyttet på 8.219,75 kr. 

Parternes påstande. 

Den 30. oktober 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med på-

stand om, at BankInvest skal frafalde tilbagebetalingskravet vedrørende ud-

byttet på 8.219,75 kr.  

BankInvest har nedlagt påstand om frifindelse. 

Parternes argumenter. 

Klageren har anført, at hun ikke vidste eller burde havde vidst, at der ved op-

gørelsen af kontoen indgik et beløb, som hun ikke var berettiget til.  

Baggrunden for omlægningen af investeringerne til kontant indskud på høj-

rentekonto var netop et ønske om at opnå stabilitet omkring hendes midler. 

Handelsdatoen var tilfældig.  

BankInvest må selv bære ansvaret for sin fejl. 

Der gik tre måneder fra investeringsbeviserne blev solgt til hun modtog hen-

vendelsen om tilbagebetaling.  
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BankInvest har anført, at klageren ikke var berettiget til udbyttet på 12,25 kr. 

pr. investeringsbevis, i alt 8.219,75 kr.  

Salgsprisen på 103,80 kr. pr. bevis var inklusive udlodning på 12,25 kr. pr. bevis. 

Dette illustreres af, at prisen pr. bevis fra den 10. til den 11. maj 2012 udover 

regulering som følge af den almindelige kursudvikling faldt med et beløb sva-

rende til udlodningen, eller fra cirka 104 kr. pr. bevis til cirka 92 kr. pr. bevis. 

Klageren har således modtaget udbyttet to gange.  

Hvis BankInvest skal frafalde tilbagesøgningskravet, vil klageren opnå en 

ugrundet berigelse på bekostning af de øvrige investorer i foreningen.  

Dette må anses for at være i strid med et ligebehandlingsprincip for forenin-

gens medlemmer. 

Ankenævnets bemærkninger og konklusion. 

Den 10. maj 2012 solgte klageren 671 styk investeringsbeviser i BankInvests af-

deling Lange Danske Obligationer til en kursværdi på 69.649,80 kr. svarende til 

103,80 kr. pr. styk.  

Salgsprisen indeholdt reelt et ekstraordinært udbytte på 12,25 kr. pr. styk som 

skulle udbetales i forbindelse med, at afdelingen pr. den 16. maj 2012 blev 

sammenlagt med en anden BankInvest afdeling.  

Som følge af en fejl hos BankInvest fik klageren udbyttet udbetalt i forbindelse 

med salget, i det der den 15. maj 2012 og med valør samme dag blev indsat 

8.219,75 kr. (12,25 kr. x 671 = 8.219,75 kr.) på klagerens bankkonto. Indsættel-

sen medførte reelt, at klageren modtog udbyttet på 8.219,75 kr. to gange. 

Samtidig med salget af investeringsbeviserne solgte klageren sine øvrige 

værdipapirer, der var fordelt på fem fondskoder, og som havde en værdi på i 

alt cirka 75.000 kr. Handlerne blev afregnet til samme konto som udbyttet. 

Umiddelbart efter blev kontoen opgjort, og det samlede indestående på i alt 

cirka 160.000 kr. blev efter det oplyste overført til en højrentekonto i et andet 

pengeinstitut. 

Fejludbetalingen af udbyttet skete i forbindelse med, at klageren realiserede 

sine samlede investeringer. Indsættelsen af udbyttet fremstod ikke som en fejl 

og adskilte sig ikke væsentligt fra de øvrige beløb, der blev indsat på klage-

rens konto som følge af afviklingen af investeringerne. Beløbet udgjorde heller 

ikke en væsentlig del af det samlede indestående på kontoen. 

I hvert fald under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at det må læg-

ges til grund, at klageren hverken indså eller burde have indset, at indsættel-

sen af beløbet på 8.219,75 kr. beroede på en fejl. Sammenholdt med den for-
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løbne tid på cirka tre måneder fra tidspunktet fra fejludbetalingen til tilbage-

søgningskravet blev rejst og beløbets relativt beskedne størrelse finder Anke-

nævnet, at BankInvest skal frafalde tilbagesøgningskravet på 8.219,75 kr. mod 

klageren. 

Klageren får herefter medhold i klagen. 

Et medlem – Finn Kjærgaard – bemærker: 

Det må generelt forudsættes, at også investorer, der investerer via en investe-

ringsforening, følger med i, hvordan deres investering udvikler sig, herunder 

bemærker ekstraordinært store udbyttebetalinger og lignende. Da klageren 

modtog udbyttet i forbindelse med en generel omlægning af sin portefølje til 

kontante midler, finder jeg dog i denne sag ikke, at klageren burde have ind-

set, at beløbet var udbetalt til hende ved en fejl. 

Ankenævnets afgørelse 

BankInvest skal inden 30 dage frafalde sit tilbagesøgningskrav på 8.219,75 kr. 

mod klageren.  

Klageren får klagegebyret tilbage.  


