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Flytning af refinansieringstidspunkt på rentetilpasningslån
-

Sammenlægning af obligationsserier med henblik på at opnå bedre kurser og lavere renter

Renten på lån i de helt små obligationsserier bliver relativt set for høj
Den seneste tids udvikling på obligationsmarkedet, herunder konsekvenserne af nye fælles europæiske
likviditetsregler for pengeinstitutter (LCR), har medført, at kurserne på de helt små obligationsserier er
faldet, set i forhold til kurserne på tilsvarende obligationer, udstedt i lidt større obligationsserier.
For at sikre en god kursdannelse og dermed den lavest opnåelige rente har DLR iværksat en række
tiltag for at sammenlægge flere mindre obligationsserier til få større serier.
Nye lån af samme type tilbydes nu i samme obligationsserie hele året
For nyudstedte rentetilpasningslån betyder det, at DLR nu tilbyder lån af samme type i samme obligationsserie hele året. Som eksempel kan nævnes, at alle F3-lån aktuelt tilbydes med refinansiering i oktober.
Ny beregningsmodel giver mulighed for at flytte refinansieringstidspunktet på eksisterende lån
Med henblik på også at kunne flytte refinansieringstidspunktet på eksisterende rentetilpasningslån uden
at påvirke lånets samlede løbetid eller længden af en eventuelt aftalt periode med afdragsfrihed, har
DLR udviklet en ny beregningsmodel for rentetilpasningslån.
Med den nye model er der mulighed for, at lånet og en eventuel aftalt afdragsfri periode kan udløbe i
forbindelse med alle opkrævningsterminer. Med den tidligere model var det en forudsætning, at såvel
lånet som en eventuel afdragsfri periode udløb i forbindelse med en refinansiering.
På visse lån skal der laves aftale om flytningen, før den kan gennemføres
For følgende lån kan refinansieringstidspunktet flyttes uden indgåelse af ny aftale:
 Lån med refinansiering i april eller oktober
 Lån med refinansiering i januar, hvor der efter 1. januar 2015 er gennemført profilskifte.
Kunder med lån, hvor refinansieringstidspunktet med baggrund i ovenstående ønskes flyttet, vil således
i perioden op til refinansieringen modtage en nærmere orientering om flytningen og konsekvenserne
heraf.
For alle øvrige rentetilpasningslån kræver flytning af refinansieringstidspunkt indgåelse af en ny aftale.
Kunder med sådanne lån vil modtage en henvendelse med tilbud om flytning af refinansieringstidspunktet.
Hvilke lån vil blive omfattet af denne flytning
Grundlæggende er formålet med flytning af lånene, som beskrevet ovenfor, at samle lån af samme type
i én obligationsserie. Udgangspunktet er, at eksisterende lån (i DKK) flyttes således, at de refinansieres i
de samme serier, som anvendes til udbetaling af nye lån. Som eksempel kan nævnes, at F1- og F2-lån i
danske kroner tilstræbes samlet med refinansiering i april. Da omfanget af F1-lån med refinansiering i
januar imidlertid fortsat er tilstrækkeligt stort til at sikre en god kursdannelse, vil F1-lån med refinansiering i januar indtil videre fortsat blive refinansieret i januar.
Formålet er at sikre god kursdannelse
Det kan for god ordens skyld præciseres, at de ovennævnte tiltag for at samle obligationsserierne i større og mere likvide serier alene gennemføres for at sikre en god kursdannelse og dermed den lavest
mulige rente.
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