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Pressemeddelelse       29. juni 2020 

 

Forlængelse af ErhvervsKroner og KundeKroner 
Nykredit-koncernen følger regeringens og Finanstilsynets opfordring og undlader at udbetale udbytte i 2020. 
Trods dette kan Nykredit-koncernen i dag forlænge ErhvervsKroner samt KundeKroner til erhvervskunder til 
og med 2021. Det skyldes, at Nykredits hovedejer, Forenet Kredit, dags dato har meddelt, at beslutningen 
om at undlade udbyttebetaling ikke får indflydelse på foreningens finansielle opbakning til koncernens 
kundeprogrammer. 
 
Allerede i marts blev KundeKroner til boligejere forlænget til og med 2021. Med dagens forlængelse er det 
dermed slået fast, at alle kundetyper – både boligejere, virksomheder og landbrug – som i dag modtager 
KundeKroner eller ErhvervsKroner, også gør det næste år.  
 

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler: 
- Det er en god dag i dag. Vi kan nu sige helt klart til de mange boligejere, virksomheder og landbrug, der har 
et realkreditlån hos os, at KundeKroner og ErhvervsKroner fortsætter næste år på det niveau, de kender. 
Dermed kan alle de kunder, der i dag får KundeKroner eller ErhvervsKroner, se frem til, at de også i 2021 
modtager 1.500 kr. pr. lånt mio. kr. 
 
- Vi er stolte af, at vi på trods af coronakrisen kan give vores kunder den tryghed. Det kan vi , fordi vi har en 
stærk, velkapitaliseret hovedejer i ryggen, foreningen Forenet Kredit, der har meddelt, at de er klar til at 
understøtte KundeKroner og ErhvervsKroner, selvom foreningen ikke får udbytte i år. Det viser virkelig 
styrken ved, at Nykredit er ejet af en forening af kunder.  
 
- Sidste år gav vi til vores kunder godt 1 mia. kr. i KundeKroner og knap 300 mio. kr. i ErhvervsKroner. Med 
baggrund i den stærke kundetilgang, vi oplever i Nykredit-koncernen, forventer vi, at de tal bliver større i år 
og endnu større næste år. Vi forventer, at vi i 2021 giver vores kunder op mod 1,5 mia. kr. i alt i 
KundeKroner og ErhvervsKroner. 
 

Fakta og baggrund: 
Nykredit-koncernen forlænger i dag KundeKroner til erhvervskunder med lån i Totalkredit og ErhvervsKroner 
til erhvervskunder med lån i Nykredit Realkredit på de nuværende satser til og med 2021. Samtidig 
bekræfter Nykredit-koncernen forlængelsen, der blev udmeldt i marts, af KundeKroner til boligejere med lån i 
Totalkredit på de nuværende satser til og med 2021.   
 
KundeKroner er en rabat, der sænker bidragsbetalingerne for de boligejere og virksomheder, der har 
realkreditlån fra Totalkredit. ErhvervsKroner er en rabat, der fungerer på tilsvarende måde for virksomheder 
og landbrug med et realkreditlån fra Nykredit Realkredit. Begge rabatter er på 0,15% af kundernes restgæld, 
svarende til 1.500 kr. ved en restgæld på 1. mio. kr. For erhvervskunder gælder rabatten på store lån kun på 
de første 20 mio. kr.  
 
KundeKroner og ErhvervsKroner finansieres ved, at Forenet Kredit har givet dele af sine udbyttebetalinger 
tilbage som tilskud til Nykredit-koncernen, der derefter har besluttet at give tilskuddet videre til kunderne i 
form af bl.a. KundeKroner og ErhvervsKroner. På den måde er store dele af udbytterne gået tilbage til 
kunderne. Eksempelvis blev KundeKroner og ErhvervsKroner i 2019 finansieret på baggrund af udbytte 
udbetalt i 2018. For 2020 bliver rabatterne finansieret på baggrund af udbytte udbetalt i 2019. Med baggrund 
i coronakrisen har regering og myndigheder imidlertid bredt opfordret finansielle virksomheder til at undlade 
at udbetale udbytte i 2020. Det er en opfordring, som Nykredit efterkommer. Trods dette forlænges 
KundeKroner og ErhvervsKroner til og med 2021. Det skyldes, at Forenet Kredit dags dato har meddelt, at et 
manglende udbytte i 2020 ikke får indflydelse på  foreningens finansielle opbakning til koncernens 
kundeprogrammer. 
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