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Landbrugets FinansieringsBank´s kunder skal have et ”varigt hjem”
LFB blev i 2012 etableret med en forventet levetid på 5 år, der nu er ved at være gået. Derfor
påbegyndes nu en proces, der kan sikre at LFB's kunder finder et "varigt hjem". Samtidigt overvejes, hvordan de produkter LFB tilbyder, kan videreføres i en ny konstruktion i sammenhæng
med de muligheder, som Vækstfonden og Dansk Landbrugskapital tilbyder”
LFB blev etableret som et selvstændigt pengeinstitut som en del af et politisk initiativ med det
formål at få løst op for den fastlåste finansielle situation. Det skulle ske ved at tilbyde rekonstruktioner af dygtige og effektive landmænd med for meget gæld, samt bidrage med finansiering til nye unge, effektive landmænd, som ikke kunne tiltrække den fornødne bankfinansiering.
Ejerne af LFB (Landbrug & Fødevarer, Finansiel Stabilitet og den finansielle sektor i Danmark)
har besluttet at indlede en proces, der kan sikre, at kunderne i LFB bliver forankret i et set-up,
der har et længevarende perspektiv.
Processen skal sikre, at de kunder, som LFB har overtaget primært fra Finansiel Stabilitet og
rekonstrueret over et forløb på 5 år, fortsat oplever en betjening og rådgivning, der lever op til
rekonstruktionsaftalen. Kun ganske få pengeinstitutter har gjort brug af LFB´s rekonstruktionsløsning, og denne forventes ikke videreført i den nye konstellation.
De lån og garantier, som LFB har givet til investeringer og generationsskifter, vil fortsætte til
udløb. Det vil blive overvejet, om disse finansieringsmuligheder skal videreføres til nye kunder i
den ny konstruktion.
LFB vil indtil videre fortsat tilbyde generationsskiftegarantier. Sammen med Vækstfondens ansvarlige lån, har det vist sig, at garantierne giver gode muligheder for at få en driftskredit, og
dermed lettes finansieringen af generationsskifter.
”Forbedringen af afregningspriserne i slutningen af 2016 har fået flere unge købere på banen.
De har stadig svært ved at få en driftskredit i et pengeinstitut. Så det er glædeligt at se eksempler på, at LFB´s generationsskiftegarantier, kan bidrage til at få generationsskiftet i gang, da
det er de dygtige unge landmænd, der skal medvirke til at sikre dynamik og fornyelse i erhvervet”, udtaler bestyrelsesformand, Jørn Kristian Jensen.
Processen er allerede i gang, og den forventes at løbe frem til primo juni, hvor en ny konstellation forventes at være fundet. Rådgivningen og betjeningen af kunderne forventes at kunne
fortsætte i det nye regi efter sommerferien.
Alle igangværende sager gøres færdige.
”Medarbejderne er orienteret og vi er allerede klar til at svare på eventuelle spørgsmål fra kunderne og vores samarbejdspartnere. Vi er begunstiget af nogle meget dygtige og professionelle
medarbejdere, der samtidig med at bidrage til processen, fortsat yder rådgivning til kunderne,
gør de igangværende sager færdige og indtil videre tager imod nye generationsskiftekunder”,
udtaler Administrerende direktør, Jesper Lyhne.
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