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Bestyrelsen anbefaler en ligeværdig fusion med Sparekassen  
Vendsyssel 
 

Kære Jutlander Bank-aktionær  
 
Du får dette informationsmateriale, idet bestyrelserne for Jutlander Bank A/S (herefter ”Jutlander 
Bank”) og Sparekassen Vendsyssel den 14. juni 2021 har besluttet at indstille til generalforsamlingen 
i Jutlander Bank og repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel, at de to pengeinstitutter sam-
menlægges via en ligeværdig fusion (herefter ”Fusionen”). 
 
Sparekassen Vendsyssel vil som garantsparekasse være det fortsættende pengeinstitut under nav-
net Sparekassen Danmark af 1871 (herefter ”Sparekassen Danmark” eller ”Sparekassen”). Ved Fusi-
onen opløses Jutlander Bank uden likvidation ved overdragelse af Jutlander Banks samlede aktiver 
og passiver, forpligtelser og rettigheder til Sparekassen Vendsyssel, der ændrer navn til Sparekassen 
Danmark, og Jutlander Bank afnoteres fra Nasdaq Copenhagen A/S.  
 
Når en enig bestyrelse i Jutlander Bank anbefaler Fusionen og dermed skabelsen af Sparekassen 
Danmark, skyldes det et ønske om at etablere et større og endnu stærkere, lokalt forankret penge-
institut, der vil blive Danmarks største og mest velkonsoliderede garantsparekasse med en egenka-
pital på over 9 mia. kr.  
 
Det er Jutlander Banks bestyrelses vurdering, at bestyrelsen har forhandlet et attraktivt vederlag til 
Jutlander Banks aktionærer, der for hver aktie á nominelt 10 kr. modtager 350 kr. garantkapital i 
Sparekassen Danmark. Aktionærerne er således sikret en betydelig kursgevinst, ligesom værdisæt-
ningen stort set svarer til Jutlander Banks regnskabsmæssige værdier.  
 
Da en garantsparekasse er en selvejende institution, har den ingen ejere, der forventer at få del i et 
årligt overskud. Garantkapitalen forventes efter fusionen at udgøre 5,7 mia. kr., hvoraf 3,2 mia. i al 
væsentlighed ejes af Sparekassen Danmarks kunder. 15 forskellige fonde (herefter ”Fondene”) op-
stået primært i forbindelse med sammenlægninger og omdannelser af garantsparekasser til aktie-
selskaber vil efter fusionen besidde garantkapital for 2,5 mia. kr. Fondene forventes at foretage ud-
delinger svarende til de beløb som de modtager i garantrente. 
 
Sparekassemodellen giver derfor mulighed for, at en stor del af indtjeningen gennem både direkte 
uddelinger fra Sparekassen og indirekte uddelinger fra Fondene kan bidrage til udviklingen af de 
lokalsamfund, hvor Sparekassen driver sin forretning. Dertil kommer, at stort set hele den øvrige 
garantkapital er ejet af Sparekassens kunder, der som regel også bor og arbejder i de lokalsamfund, 
hvor Sparekassen har sit forretningsområde. 
 
Det er bestyrelsernes ambition, at Sparekassen Danmark skal prioritere samfundsansvar og bære-

dygtighed højt. Det er blandt andet målet, at de fonde, der ejer garantkapital i Sparekassen Danmark, 

fremover skal kunne donere 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål som følge af 

Sparekassens forrentning af garantkapitalen, herunder fondenes garantkapital. 

De to pengeinstitutter deler de samme værdier og grundlæggende principper for driften af et pen-

geinstitut, og Sparekassen Danmarks forretningsmodel vil derfor overordnet svare til Jutlander Banks 

(og Sparekassen Vendsyssels) nuværende forretningsmodel. Fusionen forventes ikke at indebære 

væsentlige ændringer for kunderne – hverken i relation til vilkår eller kundeoplevelsen i øvrigt.  

Da det er to kapitalmæssigt stærke pengeinstitutter, der fusionerer, vil Sparekassen Danmark også 

have stærke kapitalforhold. 

Den endelige gennemførelse af Fusionen forudsætter, at en række betingelser opfyldes, jf. afsnittet 
”6. Vedtagelse af Fusionen samt betingelser for dens gennemførelse” i dette informationsmateriale.  
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Informationsmateriale indeholder en beskrivelse af vilkårene og baggrunden for Fusionen, herunder 
en overordnet beskrivelse af Sparekassen Danmark, samt en beskrivelse af processen vedrørende 
ombytningen af aktier til garantkapital.  
 
Der er udarbejdet en række dokumenter til brug for generalforsamlingen, hvor fusionsforslaget er 
på dagsordenen. Dette er blandt andet:  
 

 Fælles fusionsplan og -redegørelse af 29. juni 2021 i henhold til selskabslovens §§ 237-238. 
 Udkast til vedtægter for Sparekassen Danmark efter fusionen. 

 Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen i henhold til selskabslovens § 241.  
 Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242.  

 
Dokumenter findes på Jutlander Banks hjemmeside https://jutlander.dk/sparekassendanmark 
eller Sparekassen Vendsyssels hjemmeside https://www.sparv.dk/sparekassen-danmark 

Den forventede tidsplan for Fusionen er følgende:  
Medio august 2021 Forventet godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
25. august 2021 Ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank. 
Ultimo august 2021 Afslutning af afstemning blandt medarbejderne i Sparekassen Vendsys-

sel vedrørende en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i be-
styrelsen. 

31. august 2021 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel. 
1. september 2021 Forventet godkendelse fra Finanstilsynet. 

Registrering i Erhvervsstyrelsen af Fusionen. 
Sidste handelsdag for aktierne i Jutlander Bank. 

September - oktober 
2021 

Ombytning af Jutlander Bank-aktier, der ligger i depot i andre institutter 
end Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, til garantkapital i Spare-
kassen Danmark. Ombytningen sker i takt med, at aktionærerne hen-
vender sig. 

Medio oktober 2021 Jutlander Bank-aktier, der ikke er blevet ombyttet til garantkapital, an-
ses som anmodet kontantindløst af Sparekassen Danmark, og i det om-
fang anmodningerne kan imødekommes, gennemføres kontantindløs-
ningen.  

 
Aktionærer, der ikke har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, opfordres til at under-
søge muligheden for at oprette dette, således at ombytningen af deres aktier til garantkapital sker 
automatisk.  
 
Yderligere information om ombytningen fremgår af afsnittet ”4. Ombytningen af aktier til garantka-

pital” i dette informationsmateriale.  
 
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Jutlander Bank på telefonnr. +45 9657 5800.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Finn H. Mathiassen  Per Sønderup  
bestyrelsesformand   ordførende direktør  
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1. Udtalelser om Fusionen  
 
Finn H. Mathiassen – bestyrelsesformand i Jutlander Bank  
 

 

”Bestyrelsen i Jutlander Bank er meget positive overfor den aftale, vi har 
indgået med Sparekassen Vendsyssel om en fusion. Vi ser det som en rigtig 
god mulighed for at etablere et større og endnu stærkere, lokalt forankret 
pengeinstitut til gavn for Jutlander Banks aktionærer, kunder og medarbej-
dere. Vi mener i bestyrelsen, at vederlaget for aktierne i Jutlander Bank ud-
gør en attraktiv betaling, hvorfor vi anbefaler aktionærerne at stemme for 
fusionen på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Det er glæde-
ligt, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan oplyse, at aktionærer, som 
ejer over 70 pct. af aktiekapitalen i Jutlander Bank, støtter fusionen.”  
 

 
 
Per Sønderup – Ordførende bankdirektør i Jutlander Bank 
 

 

”Vi er stærke hver for sig, men bliver endnu stærkere sammen. Vi har fundet 
sammen af lyst og ikke af nød. Det overordnede værdigrundlag vil fortsat 
være baseret på lokal nærhed, og kunderne kan fortsat være trygge ved, at 
den personlige rådgivning er til kundernes fordel. Vi vil sammen blive en 
endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor nuværende og kommende medar-
bejdere vil få mange flere muligheder.”  
 

 
 
Birte Dyrberg – bestyrelsesformand i Sparekassen Vendsyssel  
 

 

”Vi er i bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel glade for, at vi har fået mulig-
heden for at indgå en fusion med et stærkt pengeinstitut som Jutlander 
Bank, som samtidig har de samme grundlæggende værdier som os. Vi ser 
frem til sammen at skabe et endnu stærkere nordjysk pengeinstitut til gavn 
for kunder og lokalsamfund.”  
 

 
 
Vagn Hansen – administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel  
 

 

”Vores to pengeinstitutter passer rigtig godt sammen. Vi deler værdi-
grundlag og brænder for den lokale forankring. Sparekassen Danmark vil 
i kraft af de store fonde få den samfundsmæssige mest bæredygtige for-
retningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokal-
samfund, hvor pengene tjenes. Danmarks største garantsparekasse vil for 
de mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, i kraft af forretnings-
modellen, være en oplagt samarbejdspartner.”  
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2. Baggrund for Fusionen  

2.1 Jutlander Bank  

Jutlander Bank er et dansk pengeinstitut med solid lokal forankring. Banken er resultatet af en lige-
værdig fusion mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro primo 2014 under det 
nye navn Jutlander Bank A/S.  
 
Sparekassen Hobro blev stiftet den 8. marts 1851 og Sparekassen Himmerland blev stiftet den 14. 
december 1871. Begge sparekasser har således en lang historik bag sig, og indtil fusionen primo 2014 
havde begge sparekasser indgået i en række fusioner og opkøb. Efter fusionen i 2014 har Jutlander 
Bank både købt samt etableret nye afdelinger. 
 
Bankens hovedkontor er beliggende i Aars, og i Hobro har banken et områdecenter. Derudover har 
banken 24 afdelinger fordelt i Nord- og Østjylland, i Trekantområdet samt i København, og i efteråret 
2021 åbnes en ny afdeling på Amager. Banken er et full-service pengeinstitut, der betjener såvel 
privatkunder som erhvervs- og landbrugskunder. 
 
Bankens eksponeringer er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher fordelt på ca. 
117.000 kunder. Af Jutlander Banks samlede udlån og garantier pr. 31. december 2020 udgjorde 
privatkunder 66 pct. og erhvervskunder 34 pct. Antallet af medarbejdere (omregnet til fuldtid) ud-
gjorde 462 i 2020. 
 
Bankens samlede forretningsomfang målt på udlån, garantier, indlån og kundedepoter udgjorde 43 
mia. kr. pr. 31. december 2020. Derudover havde banken formidlet realkreditlån for 37 mia. kr., der 
også bidrager til indtjeningen.   
 
Mange af bankens kunder er tillige aktionærer i banken. Pr. 31. december 2020 havde banken 26.926 
aktionærer. Jutlander Fonden Himmerland ejer 46,5 pct. af aktiekapitalen og Jutlander Fonden Ho-
bro ejer 18,3 pct. af aktiekapitalen. Fondene er de eneste aktionærer, der ejer mere end 5 pct. af 
aktiekapitalen. Fondenes indflydelse er reduceret via en stemmeretsbegrænsning på 5 pct. af aktie-
kapitalen for den enkelte aktionær. Både Jutlander Fonden Himmerland og Jutlander Fonden Hobro 
har givet bindende forhåndstilsagn om at stemme for fusionen. 
 

2.2 Sparekassen Vendsyssel 

Med en historie, der rækker tilbage til 1871, er Sparekassen Vendsyssel et solidt, lokalt forankret 
pengeinstitut. Ud af Sparekassen Vendsyssels ca. 179.000 kunder er næsten en tredjedel garanter, 
og den tillid, som kunderne dermed viser deres pengeinstitut, betaler Sparekassen Vendsyssel til-
bage ved at være en vigtig samarbejdspartner og drivkraft bag den lokale udvikling i sparekassens 
primære markedsområde. 
 
Sparekassen Vendsyssel har gennem årene indgået i en række fusioner og opkøb, og er i dag Nord-
jyllands største lokale pengeinstitut. Sparekassen Vendsyssel har hovedsæde i Vrå. Sparekassen 
Vendsyssel har derudover 31 afdelinger, der geografisk strækker sig fra Skagen i nord til Viborg i syd 
og fra Frederikshavn og Sæby i øst til Lemvig i vest, samt 2 afdelinger i København. I efteråret 2021 
åbnes endnu en afdeling i Aalborg. Ultimo 2020 beskæftigede Sparekassen Vendsyssel 674 medar-
bejdere (omregnet til fuldtid), hvoraf en del er samlet i kompetencecentre for bolig, forsikring, pen-
sion, investering, landbrug og erhverv. 
 
Sparekassen Vendsyssels eksponeringer er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher. 
Af Sparekassen Vendsyssels samlede udlån og garantier pr. 31. december 2020 udgjorde privatkun-
der 58 pct., erhvervskunder 41 pct. og offentlige myndigheder 1 pct.  
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Sparekassen Vendsyssels samlede forretningsomfang målt på udlån, garantier, indlån og kundede-
poter udgjorde 61 mia. kr. pr. 31. december 2020. Derudover havde sparekassen formidlet realkre-
ditlån for 55 mia. kr., der også bidrager til indtjeningen.   
 

2.3 En stærk Sparekassen Danmark klar til fremtidens udfordringer 

Formålet med fusionen er at skabe et større og endnu stærkere, lokalt forankret pengeinstitut, Spa-
rekassen Danmark, der vil blive Danmarks største og mest velkonsoliderede garantsparekasse med 
en egenkapital på over 9 mia. kr. I en garantsparekasse er det et flertal blandt garanterne, der vælger 
Sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som herefter vælger en bestyrelse. Garantspare-
kassen er selvejende, og hverken stiftere, garanter eller andre er ejere af Sparekassens formue eller 
overskud. Sparekassen har derfor ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud. Sparekas-
semodellen giver derfor mulighed for, at en stor del af indtjeningen kan bidrage til udviklingen af de 
lokalsamfund, hvor Sparekassen driver sin forretning.  
 
Den finansielle sektor mødes løbende af stigende regulering og øgede kapitalkrav, hvilket stiller sta-
dig større administrative og operationelle krav til pengeinstitutterne. Det giver derfor også på dette 
område god mening at sammenlægge de to pengeinstitutter. Sparekassen Danmark vil i kraft af dens 
størrelse, kapitalforhold og forventede indtjening stå stærkt i forhold til at håndtere fremtidens ud-
fordringer og vil kunne bevare en stærk indflydelse på leverandører og samarbejdspartnere. 
 
Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel deler de samme værdier og grundlæggende principper 
for drift af et sundt pengeinstitut, hvor tilfredse kunder og udvikling af lokalområderne vægtes højt 
uden at gå på kompromis med rentabiliteten for at opretholde et højt, langsigtet kvalitets- og ser-
viceniveau samt et godt kapitalmæssigt fundament, hvilket giver handlefrihed og tryghed for alle 
interessenter. Således forventer Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel en smidig overgang til et 
fælles pengeinstitut, hvor kunder, medarbejdere, partnere og lokale foreninger vil opleve få ændrin-
ger som følge af Fusionen.  
 
Sparekassen Danmark vil få en balance på over 50 mia. kr., et forretningsomfang inkl. formidlede 
realkreditlån på over 190 mia. kr., ca. 300.000 kunder og ca. 84.000 garanter. Sparekassen Danmark 
vil beskæftige ca. 1.200 medarbejdere. 
 
Et større forretningsomfang vil, alt andet lige, medføre en øget styrke og udbredelse, der kan fast-
holde og forøge markedsandelen samt give mulighed for at optimere driften gennem realisering af 
synergier.  
 
Det forventes, at det vil være muligt at sænke de samlede driftsomkostninger over tid gennem opti-
mering af afdelingsnetværket, kapitalstruktur og lignende stordriftsfordele. Jutlander Bank og Spa-
rekassen Vendsyssel vurderer derfor, at Fusionen vil medvirke til at forbedre konkurrence- og ind-
tjeningsevnen på sigt, hvilket vil komme nuværende garanter og aktionærer til gode, da det fælles 
pengeinstitut vil have bedre forudsætninger for at give garanterne en stabil høj garantrente og sam-
tidig fastholde støtten i lokalsamfundet. Støtten til lokalsamfundet er yderligere beskrevet i afsnittet 
”2.4 Prioritering af lokalsamfundet” nedenfor.  
 
Det forventes, at Fusionen vil give forretningsmæssige synergier på ca. 50 mio. i 2022 og yderligere 
50 mio. i 2023. Sparekassen forventer i 2022 et resultat før skat på ca. 900 mio. kr.  
 
Størstedelen af Jutlander Banks afdelinger ligger geografisk i Vesthimmerland, Fjerritslev, Mariager-
fjord, Rebild, Aalborg, Randers, Aarhus, Trekantområdet og København, mens størstedelen af Spa-
rekassen Vendsyssels afdelinger ligger geografisk placeret i Vendsyssel samt omkring Limfjorden, 
Skive og Mariager Fjord.  
 
Dermed komplementerer afdelingsnetværkerne hinanden godt, hvilket er illustreret på det efterføl-
gende kort med indsatte afdelinger. 
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Parterne er enige om, at der efter Fusionen skal ske sammenlægning af de to institutters afdelinger 
i Fjerritslev, Mariager, Hobro, Hadsund, Aalborg City Syd og Aalborg C. Sparekassen Danmark vil her-
efter have 56 afdelinger. 
 
Der vil ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen. En forventet reduktion af 
medarbejderstaben vil således i al væsentlighed ske ved naturlig afgang. 
 
Da det er to kapitalmæssigt stærke pengeinstitutter, der fusionerer, vil Sparekassen Danmark også 
have stærke kapitalforhold, jf. yderligere information i afsnittet ”8.3 Sparekassen Danmark – Kapi-

talplan og NEP-forhold”. 
 

2.4 Prioritering af lokalsamfundet  

Både Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel er flittige sponsorer for foreninger i lokalsamfundet, 
ikke mindst inden for idræts-, ungdoms- og kulturaktiviteter. Endvidere uddeler Jutlander Fonden 
Himmerland og Jutlander Fonden Hobro, samt de mange lokale fonde, der er opstået i forbindelse 
med Sparekassen Vendsyssels sammenlægninger med andre sparekasser, samt Sparekassen Hobros 
sammenlægninger forud for fusionen med Sparekassen Himmerland, hvert år millioner af kroner til 
lokale, almennyttige og velgørende formål og er på denne måde med til at holde hånden under vig-
tige lokale aktiviteter og dermed gøre lokalsamfundene mere attraktive.  
 
Efter Fusionen vil det fortsat være en målsætning for Sparekassen Danmark både direkte og indirekte 

at støtte udviklingen af lokalsamfundet i det fusionerede pengeinstituts geografiske forretningsom-

råde. Det er blandt andet målet, at ovennævnte fonde – via modtagne garantrenter - fremover skal 

kunne donere 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål i Sparekassens virkeområde. 

 

3. Beskrivelse af Sparekassen Danmark 
Sparekassen Danmark vil være en lokalt forankret garantsparekasse, hvis hovedaktivitet er at udbyde 
samlede finansielle løsninger til privatkunder, offentlige myndigheder samt erhvervs- og landbrugs-
kunder.  
 
Sparekassens navn vil være Sparekassen Danmark af 1871, og Sparekassen optager endvidere binav-
nene Sparekassen Jutlander og Sparekassen Vendsyssel. 
 
Sparekassen Vendsyssels nuværende hovedsæde i Vrå vil også efter Fusionen være hovedsæde for 
det fortsættende pengeinstitut. Sparekassen Danmark vil endvidere have to hovedcentre beliggende 
i henholdsvis Aars og Hobro. Fordelingen af stabsfunktionerne er endnu ikke fastlagt, men parterne 
er enige om, at fordelingen af disse i videst mulige omfang skal være lige. 
 
Sparekassen vil – som de to institutter – samarbejde med en række partnere inden for den finansielle 
sektor med henblik på at kunne tilbyde gode løsninger til Sparekassens kunder.  Sparekassen vil lige-
ledes være ejer eller medejer af en række selskaber, herunder sektorselskaber, såsom Egnsinvest 
Holding A/S, Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S, Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S, Opendo 
Holding A/S, DLR Kredit A/S, BI Holding A/S, Sparinvest Holdings SE, Syd Fund Management A/S, SDC 
A/S, PRAS A/S og Letpension A/S. 
 
Den i Jutlander Bank bundne sparekassereserve på 336 mio. kr. videreføres i Sparekassen Danmark. 
Videreførelsen af den bundne sparekassereserve er en del af vederlæggelsen for nettoaktiverne i 
Jutlander Bank. 
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3.1 Ledelsen 

3.1.1 Repræsentantskab  

Repræsentantskabet vil være den øverste myndighed i Sparekassen Danmark, og det vil blive til-
stræbt, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i erhvervsmæssig og geografisk henseende. 
 
I perioden fra Fusionen til og med den 31. december 2023 består repræsentantskabet af op til 216 
medlemmer, idet repræsentantskabet vil blive udgjort af repræsentantskaberne for henholdsvis Jut-
lander Bank og Sparekassen Vendsyssel på tidspunktet for Fusionen.  
 
Valg til repræsentantskabet afholdes fra og med 2023 hvert 4. år i 4. kvartal og gælder fra førstkom-
mende 1. januar efter valget. Ved valg til repræsentantskabet har hver stemmeberettiget garant én 
stemme for hver 1.000 kr. tegnet garantkapital, dog højst 20 stemmer. 
  
I perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027 udgøres repræsentantskabet af 108 
medlemmer. 80 medlemmer vælges af garanterne, og 28 medlemmer udpeges af ti fonde, der ejer 
væsentlige andele af garantkapitalen i Sparekassen. 
 
Fra og med den 1. januar 2028 udgøres repræsentantskabet af 80 medlemmer valgt af garanterne. 
 
For yderligere information om valg til repræsentantskabet samt repræsentantskabsmøder mv. hen-
vises til §§ 6-7 i vedtægterne for Sparekassen. 
 

3.1.2 Bestyrelsen  

I perioden fra Fusionen til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024 består bestyrelsen af mel-
lem 10 og 12 medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet, samt 6 medlemmer, der er valgt af 
og blandt medarbejderne, idet Sparekassen vil have etableret en frivillig ordning for medarbejderre-
præsentation i bestyrelsen. 
 
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne udløber på det ordinære repræsentantskabsmøde i 
2024. 
 
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024 udgøres bestyrelsen af 8 repræsentantskabs-
valgte medlemmer samt 4 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne. Ved valget i 2024 vælges 
4 af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, og 4 medlemmer 
vælges for en 3-årig periode. Ved efterfølgende valg vælges de repræsentantskabsvalgte bestyrel-
sesmedlemmer for 2-årige valgperioder. 
 
I forbindelse med Fusionen er det aftalt, at bestyrelsen frem til det ordinære repræsentantskabs-
møde i 2024 vil blive ledet af et formandskab bestående af de to formænd, direktør Finn Hovalt 
Mathiassen, Aars og advokat Birte Dyrberg, Hjørring. 
 
For yderligere information om valg til bestyrelsen samt bestyrelsens arbejde henvises til §§ 9-10 i 
vedtægterne for Sparekassen. 
 
Udover Finn Hovalt Mathiassen foreslår bestyrelsen i Jutlander Bank følgende 5 repræsentantskabs-
valgte medlemmer til bestyrelsen for Sparekassen Danmark: Troels Bülow-Olsen, Thomas Frisgaard, 
Jens Buus Pedersen, Preben Randbæk og Helle Aagaard Simonsen, mens bestyrelsesmedlemmerne 
valgt af og blandt Jutlander Banks medarbejdere vil være Tina Sondrup Andersen, Jacob Engelsted 
Christensen og Henrik Sørensen. 
 
Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel vil efter et bestyrelsesmøde medio august 2021 udmelde deres 
forslag til de 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer samt de 3 medarbejdervalgte medlemmer til 
bestyrelsen i Sparekassen Danmark. 
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Det er aftalt, at bestyrelsen nedsætter følgende fem bestyrelsesudvalg: 

 Aflønningsudvalg 
 Digitaliseringsudvalg 
 Revisionsudvalg 
 Risikoudvalg  
 Nomineringsudvalg 

 
Bestyrelsesudvalgene vil bestå af 4-8 bestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen af de fem udvalg 
vil blive fastsat snarest efter Fusionens gennemførelse. 
 

3.1.3 Direktionen 

Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, varetager den daglige ledelse af Sparekassen Danmark. 
 
Bestyrelsen fastsætter, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed mv., skriftlige retnings-
linjer for Sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori bl.a. arbejdsfordelingen mellem besty-
relsen og direktionen fastlægges.  
 
Efter Fusionen består Sparekassen Danmarks direktion af følgende medlemmer: 

 
Fra Jutlander Bank 

 
Fra Sparekassen Vendsyssel 

Per Sønderup, administrerende direktør 
Fødselsår: 1956 
Direktør siden: 2005 

Vagn Hansen, administrerende direktør 
Fødselsår: 1958 
Direktør siden: 1998 

Lisa Frost Sørensen 
Fødselsår: 1962 
Direktør siden 2014 

Kim Mouritsen 
Fødselsår: 1969 
Direktør siden: 2021 

Lars Thomsen 
Fødselsår: 1971 
Direktør siden 2014  

Jan Skov 
Fødselsår: 1964 
Direktør siden: 2013 

 
De to administrerende direktører Per Sønderup og Vagn Hansen vil lede direktionens arbejde. 
 

3.2 Proforma hovedtal for Sparekassen Danmark  

På baggrund af årsrapporterne for 2020 for henholdsvis Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel 
kan følgende proforma hovedtal vises for Sparekassen Danmark, såfremt institutterne havde været 
fusioneret pr. 31. december 2020: 

  
 

Jutlander Bank 
31/12 2020 

 
Sparekassen  
Vendsyssel 
31/12 2020 

Sparekassen  
Danmark 
Proforma 

31/12 2020 
 
Årets resultat  

 
230 mio. kr. 

 
386 mio. kr. 

 
616 mio. kr. 

Udlån 8,5 mia. kr. 15,7 mia. kr. 24,2 mia. kr. 
Garantier 6,0 mia. kr. 9,6 mia. kr. 15,6 mia. kr. 
Indlån inkl. indlån i puljer 16,5 mia. kr. 24,9 mia. kr. 41,4 mia. kr. 
Egenkapital 3,4 mia. kr. 5,2 mia. kr. 8,6 mia. kr. 
Balance 20,7 mia. kr. 31,6 mia. kr. 52,3 mia. kr. 

 
Proforma hovedtallene er udarbejdet ved en simpel sammenlægning af tallene pr. 31. december 
2020 for Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel. Der er ikke indarbejdet fusionsrelaterede kor-
rektioner eller taget hensyn til forhold, der er opstået i 2021. Det skal bemærkes, at både Jutlander 
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Bank og Sparekassen Vendsyssel anvender SDC A/S som datacentral, hvorfor der ikke skal betales 
udtrædelsesgodtgørelse til en datacentral i forbindelse med Fusionen. 
 
For yderligere information om Jutlander Banks og Sparekassen Vendsyssels finansielle hoved- og 
nøgletal for de seneste fem regnskabsår (2016-2020) henvises til afsnittet ”8. Finansielle hoved- og 

nøgletal”. 
  

4. Ombytningen af aktier til garantkapital  
Såfremt Fusionen mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel gennemføres, ombyttes akti-
erne i Jutlander Bank til garantkapital i Sparekassen Danmark. Aktionærerne vil således ophøre med 
at være aktionærer (ejere) i Jutlander Bank og vil som følge heraf ikke længere have de rettigheder 
og forpligtelser, de havde som aktionærer. I stedet bliver aktionærerne garanter i Sparekassen Dan-
mark med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser, som nærmere beskrevet i afsnittet ”5. Be-

skrivelse af garantkapital”. 
 

4.1 Ombytningsforholdet  

Ombytningsforholdet mellem aktier og garantkapital er fastsat på grundlag af forhandlinger mellem 
bestyrelserne i Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel på baggrund af primært institutternes 
bogførte værdier samt den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på aktierne i Jutlander Bank 
forud for offentliggørelsen af fusionsplanerne. På denne baggrund er der opnået enighed om et byt-
teforhold, hvor hver aktie i Jutlander Bank á nominelt 10 kr. ombyttes til 350 kr. garantkapital i Spa-
rekassen Danmark, idet visse aktionærer dog helt eller delvist vil blive kontantindløst, jf. nedenfor 
under "4.3 Gennemførelse af ombytningen".  
 

4.2 Forrentning af den ombyttede garantkapital  

Aktionærer, der i forbindelse med Fusionen får ombyttet aktier til garantkapital, er med virkning fra 
ombytningsdagen (forstået som dagen, hvor den enkelte aktionær registreres som ejer af garantka-
pital) berettiget til at modtage eventuel forrentning af sin garantkapital.  
 

4.3 Gennemførelse af ombytningen  

4.3.1 Generelt  

Som nævnt ovenfor skal aktionærer, der i forbindelse med Fusionen får ombyttet sine aktier til ga-
rantkapital, som minimum besidde garantkapital for 1.000 kr., ligesom ingen kan besidde garantka-
pital for et beløb, der ikke er deleligt med 1.000.  
 
Aktionærer, som ejer to aktier eller derunder (svarende til 350 eller 700 kr. garantkapital), vil derfor 
blive kontantindløst, hvorimod aktionærer, som har mere end to aktier i et depot, vil for hvert depot 
modtage garantkapital og eventuelt et kontant udligningsbeløb.  

4.3.2 Eksempler på bytteforhold  

 
Antal aktier pr. depot 

 
Garantkapital 

 
Kontant beløb 

 
I alt 

 
2 aktier  

 
0 kr. 

 
700 kr. 

 
700 kr. 

3 aktier 1.000 kr. 50 kr. 1.050 kr. 
50 aktier 17.000 kr. 500 kr. 17.500 kr. 
100 aktier 35.000 kr. 0 kr. 35.000 kr. 
150 aktier 52.000 kr. 500 kr. 52.500 kr. 
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4.3.3 Aktionærer, der har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel  

Aktionærer, der har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, skal ikke foretage sig noget, 
da der sker en automatisk ombytning fra aktier i Jutlander Bank til garantbeviser i Sparekassen, lige-
som der sker en automatisk udbetaling af eventuelle kontantbeløb. Konkret bliver aktierne i Jutlan-
der Bank på ombytningsdagen udtaget af det værdipapirdepot, hvor de er placeret, og samtidig vil 
aktionæren få oprettet en konto med garantkapital. Når aktionæren er registreret som ejer af ga-
rantkapital, vil dette fremgå af aktionærens oversigt i netbanken. 
 

4.3.4 Aktionærer, der ikke har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel  

Aktionærer, der ikke har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, vil ikke automatisk få 
ombyttet aktier i Jutlander Bank til garantbeviser i Sparekassen, idet den påkrævede information, 
herunder hvidvaskdokumentation, til at foretage ombytningen ikke er tilgængelig. Aktionærer, der 
ikke har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, skal derfor rette henvendelse til Spa-
rekassen med henblik på at lade sig identificere, således at de kan blive registreret som ejere af den 
garantkapital, de modtager i vederlag for aktierne.  
 
Aktionærer, der ikke har depot i Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, og som ikke henvender 
sig til Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, vil ca. seks uger efter Fusionens gennemførelse 
modtage en meddelelse om, at Sparekassen anser deres manglende henvendelse som en tilkende-
givelse om, at de ikke ønsker at modtage deres garantkapital, men at de i stedet ønsker at få udbetalt 
et kontant beløb.  
 
De vil endvidere få oplyst, at i det omfang Sparekassen kan imødekomme denne anmodning, vil de 
blive kontantindløst via udbetaling til deres afregningskonto. Kontantindløsningen vil således ske i 
samme omfang som anmodninger om kontantindløsning af garantkapital imødekommes.  
 
Sparekassen hverken må eller kan garantere, at aktionærerne bliver kontantindløst, da dette afhæn-
ger af Sparekassens kapitalsituation på tidspunktet herfor.  
 
Kontantindløsning af Jutlander Bank aktier, der har været opbevaret i en pensionsordning i et andet 
pengeinstitut end Jutlander Bank eller Sparekassen Vendsyssel, vil tilgå pensionsordningen. Ønsker 
aktionæren efterfølgende at erhverve garantkapital, skal dette ske for frie midler og ikke pensions-
midler, medmindre pensionsordningen flyttes til Sparekassen.  
 

4.3.5 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne  

Der henvises til afsnittet ”9. Skat og pension – konsekvenser af Fusionen for aktionærerne” i dette 
informationsmateriale for yderligere information om de skattemæssige konsekvenser af ombytnin-
gen af aktier til garantkapital. 
 
 

5. Beskrivelse af garantkapital  

5.1 Generelt om garantkapital  

Garantkapital er - ligesom aktiekapital - ansvarlig kapital og indgår som en del af Sparekassen Dan-
marks egenkapital, hvilket betyder, at garantkapitalen er efterstillet Sparekassens øvrige gæld, og at 
hvis Sparekassen kommer i alvorlige problemer, kan garantkapitalen mistes helt eller delvist. Der-
med er indskud i garantkapital – ligesom aktier – at betragte som risikovillig kapital og derfor ikke 
dækket af Garantiformuen. Ligesom aktier er garantkapital også risikomærket gult i henhold til be-
kendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter.  
 
Sparekassen Vendsyssels garantkapital udgjorde 2,6 mia. kr. pr. 31. december 2020.  
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Af følgende figur fremgår de seneste 5 års ind- og udbetalinger af garantkapital samt den akkumule-
rede garantkapital i Sparekassen Vendsyssel: 
 

 
 
I 2020 er der indbetalt ny garantkapital for 792 mio. kr. En stor del af nytegningen kan henføres til 
ombytning af aktier i tidligere Salling Bank A/S til garantkapital i forbindelse med Salling Banks fusion 
med Sparekassen Vendsyssel i efteråret 2020. 
 

5.2 Forventet garantkapital efter Fusionen  

På fusionsdagen forventes garantkapitalen at udgøre 5,7 mia. kr. fordelt således: 
  

Garantkapital (mia. kr.) 

Lokale fonde med tilknytning til Sparekassen Vendsyssel 0,5 
Lokale fonde med tilknytning til Jutlander Bank 2,0 
Øvrige garanter 3,2 
I alt 5,7 

 
I forbindelse med Sparekassen Vendsyssels tidligere fusioner med andre sparekasser er der opstået 
en række fonde, og en væsentlig del af Fondenes bundne kapital er placeret i garantkapital i Spare-
kassen Vendsyssel. 
 
Jutlander Fonden Himmerland, Jutlander Fonden Hobro, Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond og Galten 
Sparekasses Fond, der alle er aktionærer i Jutlander Bank, vil ved Fusionen få ombyttet deres aktier 
i Jutlander Bank til garantkapital i Sparekassen Danmark for ca. 2 mia. kr. 
 

5.3 Garantkapital og overdragelse  

Enhver indskyder i Sparekassen Danmark har ret til at tegne garantkapital, og dette sker uden geby-
rer eller andre omkostninger. Når man tegner garantkapital, noteres garantkapitalen på en særlig 
konto i den enkelte garants navn. Garantkapitalen kan frit overdrages til en person, der er indskyder 
i Sparekassen, idet overdragelsen dog først får gyldighed, når overdragelsen er noteret af Sparekas-
sen.  
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5.4 Garantkapital - minimum og maksimum  

Garantkapital i Sparekassen skal tegnes i hele tusinder og for mindst 5.000 kr. og højst 500.000 kr. 
Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde godkende indskud, der er større end 500.000 kr.  
 
Jutlander Banks aktionærer, der som led i ombytningen af aktier til garantkapital i forbindelse med 
Fusionen kommer i besiddelse af mindre end 5.000 kr. eller mere end 500.000 kr. garantkapital i 
Sparekassen, er berettiget til at besidde dette, idet de dog ikke må øge besiddelser af garantkapital 
på mere end 500.000 kr. yderligere uden forudgående tilladelse fra Sparekassen.  
 
Bestyrelsen i Sparekassen Danmark er til enhver tid bemyndiget til at ændre vilkårene forbundet 
med garantkapitalen under hensyntagen til garantkapitalens størrelse, herunder at fastsætte en 
øvre grænse for, hvor stor garantkapital en enkelt garant kan tegne, og fastsætte yderligere be-
grænsninger for adgangen til tegning af garantkapital. 
 

5.5 Forrentning af garantkapitalen  

Sparekassen Danmark er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente garantkapitalen. 
 
Repræsentantskabet fastsætter årligt på det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten 
fremlægges til godkendelse, størrelsen af forrentningen med udgangspunkt i årets resultat og frie 
reserver før betaling af forrentning af garantkapital og Sparekassens økonomiske stilling i øvrigt. For-
rentning af garantkapital kan være nul. Forrentningen må ikke fastsættes højere end foreslået eller 
tiltrådt af bestyrelsen.  
 
Forrentningen af garantkapitalen i Sparekassen Vendsyssel udgjorde 3,0 pct. p.a. for regnskabsåret 
2020, hvilket svarede til 68,3 mio. kr.  
 
Bestyrelsen fastsætter en forrentningspolitik, der udtrykker bestyrelsens ønske for forrentningen af 
garantkapitalen. Sparekassens plan for den årlige forrentning kan fraviges, hvis overskuddet, de frie 
reserver eller Sparekassens økonomiske stilling i øvrigt tilsiger dette.  
 
Af følgende figur fremgår de seneste 5 års forrentning af garantkapitalen i Sparekassen Vendsyssel. 

 

 
 
Den af repræsentantskabet fastsatte rente udbetales umiddelbart efter fastsættelsen og overføres 
automatisk til en af kunden oprettet løbende konto i Sparekassen.  
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Rente af garantkapital, der er erhvervet af fysiske personer for frie midler, medregnes i kapitalind-
komsten, som beskattes med en sats på ca. 24-42 pct. ekskl. kirkeskat. 
 
Rente af garantkapital, der indgår i en pensionsordning, indgår i grundlaget for PAL-skatten på 15,3 
pct. efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Skatten vil automatisk blive afregnet af Spare-
kassen.  
 
Rente af garantkapital medregnes generelt i juridiske personers skattepligtige indkomst. 
 

5.6 Fordele som garant  

Garanter i Sparekassen Danmark får - udover rente på garantkapitalen - en række fordele, herunder:  
 Indflydelse på ledelsen i Sparekassen gennem valg til repræsentantskabet (hver garant har 

én stemme pr. 1.000 kr. garantkapital – dog maksimalt 20 stemmer).  
 Mulighed for at stille op til repræsentantskabsvalget.  

 Deltagelse i garantarrangementer. 
 Muligheder for yderligere fordelsprodukter og -vilkår gennem Sparekassen Danmark.  

 
For yderligere information om garantkapital og garantfordele henvises til Sparekassen Vendsyssels 
hjemmeside under https://www.sparv.dk/privat/produkter/garanter. 
 

5.7 Indløsning  

Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantkapital indløse – hverken helt eller delvist – og ingen 
garant har krav herpå. Såfremt en garant ønsker at indløse sin garantkapital, skal garanten give med-
delelse til Sparekassen, der herefter noterer dette. Der gælder ikke et opsigelsesvarsel eller en be-
stemt bindingsperiode for garantkapitalen, ligesom indløsning sker uden omkostninger for kunden. 
 
Indløsning af garantkapital forudsætter, at antallet af garantstemmer ikke derved bringes under 
100.000, at garantkapitalen ikke bliver mindre end 1.000.000 kr., at Sparekassen opfylder de lovplig-
tige krav til Sparekassens kapitalgrundlag, og at Sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgå-
ende tilladelse fra Finanstilsynet.  
 
Indløsning af garantkapital sker til kurs 100 og (forudsat førnævnte betingelser er opfyldt) i takt med, 
at andre kunder tegner ny garantkapital eller indløsningen kan ske indenfor en ramme, som Spare-
kassen har fået Finanstilsynets tilladelse til. Der må påregnes en vis ekspeditionstid for indløsning. I 
perioden forud for Fusionen har Sparekassen Vendsyssel indløst opsagt garantkapital månedsvis.  
 

6. Vedtagelse af Fusionen samt betingelser for dens gennemførelse 

6.1 Jutlander Bank  

6.1.1 Vedtagelseskrav  

Generalforsamlingen i Jutlander Bank skal behandle forslaget om Fusionen på en ekstraordinær ge-
neralforsamling i Jutlander Bank den 25. august 2021. 
 
Aktionærer, der besidder aktier i Jutlander Bank på registreringsdatoen onsdag den 18. august 2021 
kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, 
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt med-
delelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse 
i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren har anmodet om adgangskort som 
beskrevet nedenfor. 
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En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med 
en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.  
 
Hvert aktiebeløb på 10 DKK giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær 
maksimalt afgives stemmer svarende til 5 pct. af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til 
bankens vedtægter punkt 12.  
 
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag 
den 20. august 2021 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via investorpor-
talen på bankens hjemmeside jutlander.dk eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af 
bankens afdelinger. 
 
Aktionærer, der ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt eller brevstemme. 
 
På Jutlander Banks InvestorPortal kan aktionærer via jutlander.dk afgive fuldmagt og brevstemme 
elektronisk ved anvendelse af NemID. Såfremt aktionæren ikke ønsker at afgive fuldmagt eller brev-
stemme elektronisk, kan blanketterne hentes på jutlander.dk. Den underskrevne blanket skal sendes 
til Investor Service A/S, VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post eller på 
mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagten skal - uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev 
- være Investor Service, VP Securities A/S i hænde senest fredag den 20. august 2021 kl. 23.59, og 
brevstemmen skal være Investor Service, VP Securities A/S i hænde senest tirsdag den 24. august 
2021 kl. 12.00. 
 
Vedtagelse af Fusionen i Jutlander Bank kræver i henhold til vedtægternes punkt 13.2 tiltrædelse af 
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stem-
meberettigede kapital.  
 

6.1.2 Bindende forhåndstilsagn mv. 

Bestyrelsen i Jutlander Bank har fået forhåndstilsagn fra Jutlanders to største aktionærer, Jutlander 
Fonden Himmerland og Jutlander Fonden Hobro, der ejer henholdsvis 46,5 pct. og 18,3 pct. af akti-
erne i Jutlander Bank, om at de vil stemme for fusionen. 
 
På grund af stemmeretsbegrænsning i Jutlanders vedtægter kan Jutlander Fonden Himmerland og 
Jutlander Fonden Hobro hver især på generalforsamlingen alene afgive stemmer svarende til 5 pct. 
af aktiekapitalen i Jutlander Bank. 
 
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, der ejer 4,5 pct. af aktierne i Jutlander Bank, har tilkendegi-
vet, at de bakker op om fusionen.  
 

6.2 Sparekassen Vendsyssel  

6.2.1 Vedtagelseskrav  

Repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel skal behandle forslaget om Fusionen på et ekstraor-
dinært repræsentantskabsmøde den 31. august 2021. 
 
Vedtagelse af Fusionen i Sparekassen Vendsyssel kræver, at mindst halvdelen af repræsentantskabs-
medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for Fusionen, idet enkelte 
dele af vedtægtsændringerne dog skal vedtages af 2/3 af medlemmerne i konkrete valgkredse. Så-
fremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, kan forslaget på et inden for to måneder indkaldt nyt 
repræsentantskabsmøde vedtages med 2/3 af stemmerne uden hensyn til antallet af de mødte re-
præsentantskabsmedlemmer.  
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6.3 Betingelser for Fusionens gennemførelse  

Fusionens gennemførelse er betinget af: 

 Vedtagelse af Fusionen på en generalforsamling i Jutlander Bank,  
 Vedtagelse af Fusionen på et repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel, 
 Finanstilsynets godkendelse i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, 
 Vedtagelse af en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen ved en ja/nej-

afstemning blandt medarbejderne i Sparekassen Vendsyssel, og 
 Konkurrencemyndighedernes godkendelse på vilkår, der er tilfredsstillende for de fusione-

rende institutters bestyrelser. 
 

7. Risikofaktorer  
Sparekassen Danmarks aktiviteter vil som andre virksomheders aktiviteter være behæftet med risici, 
der vil kunne få negativ indvirkning på Sparekassens virksomhed, resultat og finansielle stilling.  
 
Risikofaktorerne angivet nedenfor er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge efter væsentlighed eller 
sandsynlighed. Det er heller ikke nødvendigvis de eneste risikofaktorer og usikkerheder, som Spare-
kassen Danmark vil være eksponeret imod. Aktionærerne anbefales derfor at overveje oplysnin-
gerne i dette afsnit omhyggeligt og eventuelt konsultere egne juridiske og finansielle rådgivere inden 
Fusionens vedtagelse.  
 
Bestyrelserne i henholdsvis Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel har fastsat strategiske mål-
sætninger for det respektive instituts risikoprofil. Målsætningerne beskriver de risikoniveauer, som 
institutterne har fastsat for de væsentlige risikotyper. De fastsatte risikoniveauer skal sikre, at den 
samlede risikoprofil er hensigtsmæssig i forhold til institutternes kapital- og likviditetsmæssige for-
hold. Der er ikke væsentlige forskelle i de risikomålsætninger, der er fastsat for Jutlander Bank og 
Sparekassen Vendsyssel. Bestyrelsen i det fortsættende institut, Sparekassen Danmark, vil efter Fu-
sionens gennemførelse fastsætte nye risikomålsætninger. 
 
Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel har begge offentliggjort detaljerede informationer om 
finansielle risici og styringen heraf i deres årsrapporter og risikorapporter. De seneste risikorapporter 
vedrører regnskabsåret 2020, der suppleres af kvartalsvise risikorapporttillæg. Årsrapporter og risi-
korapporter er tilgængelige på institutternes hjemmesider: www.jutlander.dk og www.sparv.dk. 
 

7.1 Kreditrisici  

Kreditrisikoen er risikoen for, at Sparekassen Danmark lider et tab som følge af, at Sparekassens 
låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, når de forfalder.  
 
Sparekassen er primært udsat for kreditrisici i forbindelse med udlån og garantier til privat- og er-
hvervskunder, herunder landbrug. Sparekassen kan lide tab, hvis kunderne ikke opfylder deres for-
pligtelser over for Sparekassen, og de over for Sparekassen eventuelt stillede sikkerheder ikke dæk-
ker kundernes forpligtelser.  
 
Kreditrisici vurderes at være Sparekassens væsentligste risiko.  
 
De overordnede rammer for de kreditrisici, som Sparekassen ønsker at påtage sig, fastsættes af be-
styrelsen og udmøntes i en kreditpolitik og en instruks til direktionen. Direktionen uddelegerer be-
villingsrammer til relevante personer, og i dagligdagen er det Sparekassens kreditafdeling, der er 
ansvarlig for styring af Sparekassens kreditpolitik og -risiko.  
 
Sparekassen vil som udgangspunkt ikke have kunder, der er geografisk placeret uden for Sparekas-
sens primære markedsområde. Der kan dog gøres undtagelser hertil, såfremt kunderne på anden vis 
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har en tilknytning til Sparekassen. Sparekassen vil endvidere ikke have enkelteksponeringer, der er 
så store, at tab på disse vurderes at ville kunne true Sparekassens eksistens.  
 
Sparekassen foretager individuelle nedskrivninger og hensættelser på eksponeringer, når det ud fra 
nærmere fastlagte objektive kriterier er sandsynligt, at kunden ikke vil være i stand til helt eller del-
vist at tilbagebetale lån eller kreditter mv.  
 
Sparekassens krediteksponering mod privatkunder, der forventes at udgøre ca. 61 pct. af Sparekas-
sens samlede udlån og garantier efter nedskrivninger og hensættelser, vedrører primært finansiering 
af boliger. Faldende boligpriser, stigende renter og arbejdsløshed vurderes derfor at være blandt de 
væsentligste faktorer, der vil kunne forringe kreditboniteten på denne del af Sparekassens ekspone-
ringer med deraf følgende øgede kreditrisici.  
 
Sparekassens krediteksponering mod erhvervskunder, der forventes at udgøre ca. 38 pct. af Spare-
kassens samlede udlån og garantier efter nedskrivninger og hensættelser, vedrører primært mindre 
og mellemstore virksomheder, herunder landbrug, jagt og fiskeri (”landbrugssektoren”). Sparekas-
sens primære markedsområde er kendetegnet ved, at specielt landbruget er et dominerende er-
hverv. Eksponeringen mod landbrugssektoren forventes at udgøre ca. 12 pct. af Sparekassens sam-
lede udlån og garantier efter nedskrivninger og hensættelser. Sparekassen er endvidere ved med-
ejerskabet af realkreditinstituttet DLR Kredit A/S yderligere eksponeret over for sektoren.  
 
Erhvervskunder påvirkes generelt af de økonomiske konjunkturer i samfundet, hvorfor faldende ef-
terspørgsel og faldende driftsaktivitet i samfundet vurderes at være faktorer, der vil kunne øge Spa-
rekassens kreditrisici. De væsentligste risikoparametre for indtjeningen i landbrugssektoren vurde-
res at være negative udsving i afregningspriser samt – som følge af den høje gældsætning – stignin-
ger i rentemiljøet.  
 
Sparekassens krediteksponering mod ejendomssektoren forventes at udgøre ca. 9 pct. af Sparekas-
sens samlede udlån og garantier efter nedskrivninger og hensættelser. Endvidere har Sparekassen 
en indirekte eksponering mod erhvervsejendomme, idet kunder i øvrige brancher kan have investe-
ret i ejendomme enten som en del af driften eller som investering. Ejendomssektoren er generelt 
følsom over for negative økonomiske konjunkturer, blandt andet i form af økonomiske problemer 
hos eksisterende lejere og/eller ændrede vilkår og forudsætninger for (gen-)udlejning, faldende 
ejendomspriser, forringede belånings- og refinansieringsmuligheder samt likviditetsmæssige udfor-
dringer.  
 
Sparekassens krediteksponering mod offentlige myndigheder, der forventes at udgøre ca. 1 pct. af 
Sparekassens samlede udlån og garantier efter nedskrivninger og hensættelser, vedrører primært 
kommuner. 
 

7.2 Risici relateret til globale og nationale økonomiske forhold  

Dansk økonomi har siden slutningen af 2012 været inde i et opsving med støt, balanceret vækst i 
bruttonationalproduktet og beskæftigelsen. Opsvinget blev imidlertid bremset af COVID-19-
pandemien og nedlukningen af store dele af Danmark fra marts 2020 til april 2021.  
 
I Danmark har staten via forskellige hjælpepakker understøttet både virksomheder og lønmodta-
gere, og den endelige effekt af nedlukningen af samfundet har endnu ikke vist sig. Der er på nuvæ-
rende tidspunkt som følge af COVID-19 pandemien en betydelig usikkerhed vedrørende udviklingen 
i globale og nationale økonomiske forhold.  
 
Sparekassen Danmarks aktiviteter kan blive påvirket negativt af tilbageslag, uanset årsag, i den glo-
bale, europæiske eller danske økonomi. Særligt vil Sparekassens drift kunne blive påvirket af en sti-
gende arbejdsløshed eller negativ udvikling i landbrugets afregningspriser.  
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7.3 Markedsrisici  

Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af Sparekassen Danmarks aktiver og passiver æn-
drer sig, herunder eksempelvis aktier, obligationer, renter og valutakurser, som følge af ændringer i 
markedsforhold.  

7.3.1 Rente- og kreditspændrisiko 

Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenter. Sparekassens primære ren-
terisici er knyttet til beholdningen af obligationer og sekundært til fastforrentede indlån og -udlån. 
Sparekassens renterisiko opgøres som tabet ved en stigning i renteniveauet på 1 pct.-point.  
 
Jutlander Banks og Sparekassen Vendsyssels renterisiko udgjorde pr. 31. december 2020 henholdsvis 
42 mio. kr. og 57 mio. kr., svarende til henholdsvis 1,5 pct. og 1,2 pct. af kernekapitalen efter fradrag.  
 
Kreditspændrisikoen er risikoen for, at kreditspændene på udstederne i obligationsbeholdningen 
ændrer sig til ugunst for Sparekassen. Tab kan eksempelvis opstå som følge af, at kreditrisikoen (kre-
ditspændet) på realkreditobligationer i forhold til statsobligationer ændres. Dette er historisk set 
sket i et vist omfang i forbindelse med større ændringer i det generelle renteniveau samt i situationer 
med finansiel ustabilitet. Med udgangspunkt i stress af de kreditspændudvidelser, som Finanstilsy-
net anbefaler i deres vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitut-
ter, skal Sparekassen ved opgørelse af solvensbehovet reservere kapital til kreditspændrisikoen. Pr. 
31. december 2020 havde Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel reserveret henholdsvis 88 mio. 
kr. og 56 mio. kr. Dette svarer til henholdsvis 0,6 procentpoint og 0,3 procentpoint af de opgjorte 
solvensbehov på henholdsvis 9,4 pct. og 9,9 pct. 

7.3.2 Aktierisiko 

Aktierisikoen er risikoen for, at aktiekurserne på Sparekassens aktiebeholdning falder. Aktier vurde-
res generelt at indebære en større risiko end obligationer. Den største del af Sparekassens aktiebe-
siddelser er af strategisk karakter i form af ejerandele i sektorselskaber, herunder DLR Kredit A/S, 
PRAS A/S, BI Holding A/S og Sparinvest Holdings SE. 
 
Fordelingen af aktier pr. 31. december 2020 fremgår af følgende tabel (mio. kr.): 

 Jutlander  
Bank 

Sparekassen 
Vendsyssel 

 
I alt 

Aktier notereret på OMX eller andre børser 159 154 313 
Sektoraktier 926 1.127 2.053 
Andre unoterede aktier 34 225 259 
I alt 1.119 1.506 2.625 

 
Såfremt aktiekurserne eller forretningen i sektorselskaberne udvikler sig negativt, vil det indebære 
en øget risiko for Sparekassen.  

7.3.3 Valutarisiko 

Valutarisiko er risikoen for tab som følge af, at Sparekassen har positioner i flere valutaer. Valuta-
kursbevægelser kan påvirke Sparekassen negativt som følge af, at Sparekassen kan have positioner 
i flere valutaer. Positionerne vil primært være i EUR, SEK, GBP, USD og NOK. Væsentlige valutaposi-
tioner vil løbende blive afdækket for at eliminere Sparekassens samlede valutarisiko.  
 
Jutlander Banks og Sparekassen Vendsyssels valutapositioner (valutaindikator 1) udgjorde pr. 31. 
december 2020 henholdsvis 23 mio. kr. og 12 mio. kr., svarende til henholdsvis 0,9 pct. og 0,3 pct. af 
kernekapitalen efter fradrag.  
 



Jutlander Bank A/S  Aktionærinformation af 3. august 2021 side 22 af 30 

7.4 Kapitalrisici  

Kapitalrisiko er risikoen for ikke løbende at have tilstrækkelig kapital til at kunne dække kapitalkra-
vene i henhold til lovgivningen. Gennem de senere år er disse krav generelt blevet skærpet fra lov-
givers side, og implementeringen af de skærpede krav er endnu ikke tilendebragt. 
  
For at minimere denne risiko er det blandt andet vigtigt for Sparekassen Danmark at have en stabil 
tilfredsstillende indtjening, der løbende kan øge Sparekassens egentlige kernekapital, ligesom det er 
vigtigt, at Sparekassen har mulighed for at refinansiere efterstillet kapital ved first call af denne. 
 
Udviklingen i Sparekassens kapitalgrundlag og solvensoverdækning vil endvidere afhænge af udvik-
lingen i regulatoriske krav samt Sparekassens andre risici, som beskrevet i dette afsnit om risikofak-
torer, herunder særligt kreditrisici, idet størrelsen af Sparekassens risikoeksponeringer er et afgø-
rende parameter i opgørelsen af Sparekassens kapitalforhold.  
 
Kapitalforholdene pr. 31. december 2020 fremgår af følgende tabel: 

  
Jutlander Bank 

Sparekassen  
Vendsyssel 

 Mio. kr. Pct. af 
RWA 

Mio. kr. Pct. af 
RWA 

Egentlig kernekapital efter fradrag 2.754 20,4 4.252 19,6 
Kernekapital efter fradrag 2.754 20,4 4.538 20,9 
Kapitalgrundlag 2.754 20,4 4.913 22,6 
NEP-grundlag 2.830 20,9 5.104 23,5 
Risikoeksponeringer (RWA) 13.519  21.697  

 
Sparekassens kapitalgrundlag vil hovedsageligt bestå af egenkapital og i mindre grad af hybrid ker-
nekapital og efterstillet kapital. Til opfyldelse af kravene til nedskrivningsegnede passiver (NEP) vil 
Sparekassen udover kapitalgrundlaget tillige have udstedt Senior Non-Preferred obligationer. 
 
Pr. 31. december 2020 udgjorde Jutlander Banks kapitalgrundlag 2.754 mio. kr. baseret på egentlig 
kernekapital. Jutlander Bank havde udstedt Senior Non-Preferred obligationer for 76 mio. kr., og 
NEP-grundlaget udgjorde dermed 2.830 mio. kr. svarende til 20,9 pct. af risikoeksponeringerne. 
 
Sparekassens Vendsyssels kapitalgrundlag udgjorde 4.913 mio. kr. pr. 31. december 2020. Heri indgik 
udover den egentlige kernekapital på 4.252 mio. kr., hybrid kernekapital på 287 mio. kr. og supple-
rende kapital på 374 mio. kr. Sparekassen Vendsyssel havde endvidere udstedt Senior Non-Preferred 
obligationer for 191 mio. kr., og NEP-grundlaget udgjorde dermed 5.104 mio. kr. svarende til 23,5 
pct. af risikoeksponeringerne. 
 
For detaljerede oplysninger om henholdsvis Jutlander Banks og Sparekassen Vendsyssels kapitalfor-
hold pr. 31. december 2020 henvises til institutternes årsrapporter for 2020.  
 

7.5 Likviditetsrisici  

Likviditetsrisici omfatter likviditetsrisiko, der er risikoen for, at Sparekassen Danmark ikke har likvi-
ditet til at kunne indfri sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, samt fundingrisiko, 
der primært er risikoen for, at Sparekassen ikke kan imødekomme sine forpligtelser uden store stig-
ninger i finansieringsomkostningerne.  
 
Sparekassens fundingbehov afhænger blandt andet af Sparekassens forretningsomfang, balancen 
mellem indlån og udlån samt Sparekassens resultater.  
 
Sparekassens finansiering forventes hovedsageligt at ske via indlån og egenkapital, og kun i beske-
dent omfang via interbankmarkedet, f.eks. via optagelse af lån hos andre kreditinstitutter eller ud-
stedelse af obligationer.  



Jutlander Bank A/S  Aktionærinformation af 3. august 2021 side 23 af 30 

 
Det vil være Sparekassens målsætning, at udlån skal kunne finansieres via indlån og egenkapital, og 
denne målsætning er også opfyldt efter Fusionen. Da Sparekassens finansieringsgrundlag i vid ud-
strækning stammer fra indlån, er der risiko for, at Sparekassens likviditet vil blive påvirket af et fort-
sat negativt renteniveau på indlån, såfremt indskyderne søger mod en alternativ placering heraf.  
 
Likviditeten opgøres med udgangspunkt i ”LCR” (Liquidity Coverage Ratio), der er udtryk for et mini-
mumskrav til beholdningen af likvide aktiver i forhold til Sparekassens likviditetsbehov under en 30-
dages akut likviditetskrise. I henhold til CRR forordningen skal LCR udgøre minimum 100 pct. 
 
Pr. 31. december 2020 udgjorde LCR’en for Jutlander Bank 632 pct. og for Sparekassen Vendsyssel 
359 pct. 
  

7.6 Operationelle risici  

Den operationelle risiko er risikoen for, at der enten direkte eller indirekte opstår økonomiske tab 
som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæs-
sige fejl eller som følge af eksterne begivenheder såsom f.eks. fejl eller nedbrud af teknisk infrastruk-
tur eller kriminelle handlinger, herunder at kunder misbruger Sparekassen til hvidvask mv.  
  
Sparekassens aktiviteter indebærer førnævnte operationelle risici, da Sparekassen er afhængig af 
bearbejdning af en lang række komplekse transaktioner på tværs af et stort antal forskellige produk-
ter. Registrering og bearbejdning af disse transaktioner er udsat for risikoen for menneskelige eller 
systemmæssige fejl samt risiko for fejl i interne kontrolsystemer. Endvidere er det en iboende risiko 
ved pengeinstitutvirksomhed at blive misbrugt til hvidvask. Hvis førnævnte risici materialiserer sig, 
kan det blandt andet indebære mistet indtjening for Sparekassen eller bøder fra myndighederne.  
 
Sparekassen udarbejder politikker, forretningsgange mv. blandt andet med henblik på at minimere 
førnævnte risici. Der er dog en risiko for, at identificerede risici, benyttede modeller eller systemer 
samt implementerede kontrolforanstaltninger ikke vil være tilstrækkelige.  
 
Sparekassens forretning er særligt afhængig af velfungerende IT-systemløsninger. Sparekassen har 
indgået aftale med datacentralen SDC A/S om levering af serviceydelser på IT-området.  
 
Sparekassen vil løbende arbejde på at optimere processerne på områderne, ligesom der foretages 
kontroller på tværs i Sparekassens organisation. 
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8. Finansielle hoved- og nøgletal 
 

8.1 Jutlander Bank – femårsoversigt 

 

 

 

 

Jutlander Bank

Hoved- og nøgletal

Perioden 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020

Resultatopgørelsen (mio. kr.):

Netto renteindtægter 418 385 386 387 391

Udbytteindtægter 19 7 16 31 16

Netto gebyrer og provisionsindtægter 269 289 325 392 383

Netto rente- og gebyrindtægter 706 681 727 810 790

Andre driftsindtægter 5 7 8 6 6

Udgifter til personale og administration -463 -488 -509 -546 -538

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver -24 -23 -25 -23 -36

Andre driftsudgifter -1 -1 -1 -1 -2

Resultat før nedskrivninger på udlån mv. og kursreguleringer mv. 223 176 200 246 220

Nedskrivninger på udlån mv. -45 66 16 38 -29

Kursreguleringer 61 74 49 160 91

Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder 0 0 2 0 0

Resultat før skat 239 316 267 444 282

Skat -46 -59 -46 -69 -52

Årets resultat 193 257 221 375 230

Balancen (mio. kr.):

Udlån 7.850 8.453 9.295 9.125 8.504

Beholdning af aktier og obligationer 5.128 5.123 5.333 6.376 7.407

Materielle aktiver 311 298 278 271 345

Gæld til kreditinstitutter 92 86 69 4 1

Indlån, inkl. indlån i puljeordninger 12.303 13.103 14.443 15.456 16.500

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital 2.594 2.806 2.912 3.251 3.431

Balancesum 15.733 16.753 18.248 19.564 20.662

Nøgletal (pct.):

Kapitalprocent 20,4 20,9 19,9 21,8 20,4

Kernekapitalprocent 18,6 19,2 18,3 20,3 20,4

Egenkapitalforrentning før skat 9,3 11,4 9,3 14,1 8,4

Egenkapitalforrentning efter skat 7,5 9,3 7,7 11,9 6,8

Udlånsvækst -2,2 7,7 11,0 -1,8 -6,8

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 70,6 70,1 70,6 63,9 55,3

Nedskrivningsprocent 0,4 +0,5 +0,1 +0,2 0,2

Akkumuleret nedskrivningsprocent 7,4 5,9 6,5 5,2 4,2
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8.2 Sparekassen Vendsyssel – femårsoversigt 

 

8.3 Sparekassen Danmark – kapitalplan og NEP-forhold 

I forbindelse med arbejdet med planerne om Fusionen er der udarbejdet en kapitalplan for Spare-

kassen Danmark. Kapitalplanen beskriver Sparekassens forventninger til sammensætning af kapital-

grundlaget i perioden 2021-2025.  

Da et stærkt kapitalgrundlag er forudsætningen for fortsat vækst og udvikling, vil det være en af 

Sparekassen Danmarks vigtigste finansielle målsætninger at øge egenkapitalen via en sund vækst i 

garantkapital og indtjening. 

Sparekassen Vendsyssel

Hoved- og nøgletal

Perioden 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020

Resultatopgørelsen (mio. kr.):

Netto renteindtægter 598 620 683 645 669

Udbytteindtægter 9 2 7 32 6

Netto gebyrer og provisionsindtægter 266 343 375 463 502

Netto rente- og gebyrindtægter 873 965 1.065 1.140 1.177

Andre driftsindtægter 6 4 145 9 61

Udgifter til personale og administration -447 -498 -617 -637 -696

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver -16 -19 -20 -30 -37

Andre driftsudgifter -2 -2 -2 -2 -2

Resultat før nedskrivninger på udlån mv. og kursreguleringer mv. 414 450 571 480 503

Nedskrivninger på udlån mv. -255 -159 -181 -135 -91

Kursreguleringer 74 97 43 243 92

Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder 24 21 19 18 12

Resultat før skat 257 409 452 606 516

Skat -39 -63 -89 -81 -130

Årets resultat 218 346 363 525 386

Balancen (mio. kr.):

Udlån 10.842 11.908 13.983 14.265 15.681

Beholdning af aktier og obligationer 3.029 3.185 3.488 4.845 6.760

Materielle aktiver 207 249 393 580 754

Gæld til kreditinstitutter 42 27 48 70 129

Indlån, inkl. indlån i puljeordninger 13.418 15.498 18.236 20.072 24.948

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital 2.560 3.015 3.423 4.080 4.904

Balancesum 17.308 19.679 22.856 25.399 31.626

Nøgletal (pct.):

Kapitalprocent 20,2 20,3 19,6 21,7 22,6

Kernekapitalprocent 16,0 17,3 17,4 19,8 20,9

Egenkapitalforrentning før skat 10,5 14,6 14,0 15,9 11,2

Egenkapitalforrentning efter skat 8,9 12,3 11,3 13,8 8,3

Udlånsvækst 2,5 9,8 18,4 2,2 9,7

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 92,3 87,3 86,6 80,3 69,7

Nedskrivningsprocent 1,6 0,9 0,8 0,6 0,3

Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,7 8,9 8,2 7,7 6,4
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Sparekassen Danmarks kapital- og NEP-grundlag vil løbende ændres med Sparekassens resultat fra-

trukket garantrente, ind- og udbetalinger af garantkapital samt ændringer i fradrag for bl.a. imma-

terielle aktiver og finansielle kapitalandele. Ny regulering vil tillige kunne påvirke Sparekassens kapi-

tal- og NEP-grundlag. 

Herudover vil kapital- og NEP-grundlaget ændre sig ved optagelse eller indfrielse af supplerende ka-

pital, hybrid kernekapital eller Senior Non-Preferred obligationer (SNP). 

Sparekassen Danmark vil pr. Fusionen have følgende udstedelser af supplerende kapital, hybrid ker-

nekapital samt SNP-obligationer: 

 Supplerende kapital for nom. 375 mio. kr., der har udløb den 2. december 2026, men kan 
indfries med Finanstilsynets godkendelse den 2. december 2021 (first call).  

 Hybrid kernekapital for henholdsvis nom. 200 mio. kr. og nom. 90 mio. kr. Den hybride 
kernekapital har uendelig løbetid, men kan af Sparekassen med Finanstilsynets godken-
delse indfries 5 år efter udstedelsen, hvilket vil være i henholdsvis 2023 og 2025.  

 SNP-obligationer for i alt nom. 418,8 mio. kr. SNP-obligationerne er fordelt på 5 udstedelser 
mellem nom. 12,5 mio. kr. og 150 mio. kr., der har udløb i perioden 2022 til 2026, og som 
med Finanstilsynets godkendelse kan indfries 1 år før udløb. 

 

Udviklingen i Sparekassens risikoeksponeringer, herunder ny regulering i CRR2 forordningen, vil end-

videre påvirke Sparekassens kapital- og NEP-forhold.  

Da Sparekassens balance overstiger EUR 3 mia., medfører dette et såkaldt ”semi SIFI-tillæg” til NEP-

kravet. Tillægget forventes indfaset med 3,6 pct. i 2023 og derefter en stigning på 0,1 pct.-point 

årligt. 

De estimerede kapital- og NEP-forhold for Sparekassen Danmark pr. 31. december 2021 er følgende: 

 Estimerede 
kapital- og 
NEP-krav 

Estimerede 
kapital- og 

NEP-forhold 

 
Estimeret 

overdækning 
Individuelt solvensbehov 9,6 pct. 22,9 pct. 13,3 pct. 
NEP-krav 12,7 pct. 24,3 pct. 11,6 pct. 
NEP-krav inkl. kapitalbuffere 15,2 pct. 24,3 pct. 9,1 pct. 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes Sparekassen fortsat at have solide kapitalforhold 

ultimo 2021, og i henhold til kapitalplanen forventes der at være en tilfredsstillende kapitalmæssig 

overdækning i hele fremskrivningsperioden. 

 

9. Skat og pension – konsekvenser af Fusionen for aktionærerne 
De skattemæssige forhold beskrevet i dette afsnit gælder kun for aktionærer, der er fuldt skatteplig-

tige i Danmark. Fuldt skattepligtige aktionærer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark eller 

opholder sig her i mindst seks måneder, samt selskaber, der er er indregistreret eller har ledelsens 

sæde i Danmark.  

Beskrivelsen har generel karakter, særregler og detaljer omtales derfor ikke. Det bemærkes, at den 

skattemæssige behandling afhænger af den enkelte aktionærs forhold, ligesom den kan ændre sig 

fremover afledt af ændringer i lovgivningen eller aktionærens forhold i øvrigt.  

Aktionærerne anbefales at søge individuel skatterådgivning om den skattemæssige behandling hos 

egen revisor eller rådgiver.  
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9.1 Generelt  

Ombytningen af aktierne i Jutlander Bank til garantkapital i Sparekassen Danmark og eventuelle kon-

tanter behandles skattemæssigt som et salg af aktier. Salgssummen er 350 kr. for én aktie á nominelt 

10 kr.  

9.2 Personer – frie midler 

Når aktierne er erhvervet for personers frie midler, beskattes gevinst og tab efter reglerne i aktie-

avancebeskatningsloven.  

Gevinst og tab på noterede aktier opgøres efter realisationsprincippet og opgøres som forskellen 

mellem salgssummen og anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen opgøres med tillæg af købsom-

kostninger, og afståelsessummen opgøres med fradrag af salgsomkostninger. Hvis aktierne er an-

skaffet til forskellige kurser, og der efterfølgende er sket salg af aktier, er det den gennemsnitlige 

anskaffelsessum, der er grundlaget for opgørelsen af skattepligtig gevinst/tab.  

Gevinst og tab på aktierne medregnes i aktieindkomsten efter reglerne for aktier, der er optaget til 

handel på et reguleret marked (noterede aktier).  

En nettogevinst på noterede aktier mv. indgår i årets aktieindkomst. En samlet positiv aktieindkomst 

på op til 56.500 kr. (2021-niveau) beskattes med 27 pct. En eventuel overskydende aktieindkomst 

beskattes med 42 pct. For et ægtepar er grænsebeløbet det dobbelte, nemlig 113.000 kr. (2021-

niveau).  

Et tab på noterede aktier kan ikke fratrækkes i aktieindkomsten, men kan alene modregnes i udbyt-

ter og gevinster fra noterede aktier og visse aktiebaserede investeringsbeviser. Et eventuelt uudnyt-

tet tab kan overføres til modregning hos en eventuel ægtefælle. Uudnyttet tab herudover fremføres 

til modregning i senere indkomstår uden tidsbegrænsning eventuelt hos ægtefællen. En betingelse 

for, at tab kan modregnes, er, at Skattemyndighederne har modtaget oplysning om erhvervelsen af 

aktierne efter reglerne i skattekontrolloven, og at tabet er blevet registreret hos skattemyndighe-

derne i tabsåret.  

Det bemærkes, at aktieafståelsen forventes at blive indberettet til skattemyndighederne, så gevinst 

og tab på aktierne, i det omfang det er muligt, automatisk vil blive fortrykt på årsopgørelsen. Den 

enkelte aktionær skal dog ved modtagelsen af årsopgørelsen altid selv kontrollere, at tab og gevinst 

på aktierne er blevet fortrykt korrekt og, hvis dette ikke er tilfældet, indberette ændringerne til års-

opgørelsen.  

Under afsnittet ”Eksempler på opgørelse af gevinst og tab for fysiske investorer” nedenfor er vist 

nogle konkrete eksempler på, hvordan personer skal opgøre gevinst og tab på aktierne.  

9.3 Personers pensionsmidler  

Hvis aktierne ejes via et individuelt pensionsdepot i et pengeinstitut, opgøres gevinst og tab efter 

lagerprincippet. Gevinst og tab på aktierne indgår i opgørelsen af det samlede pensionsafkast, der 

beskattes med 15,3 pct. PAL-skat efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Skatten afregnes 

automatisk af det pågældende pengeinstitut.  

9.4 Selskaber  

For selskaber, som ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i Jutlander Bank, opgøres gevinst og tab 

efter lagerprincippet. Gevinst og tab indgår i selskabets skattepligtige indkomst.  

Ved ombytningen opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsessummen på 350 kr. pr. 

aktie og værdien primo indkomståret. For et selskab med indkomstår, der følger kalenderåret, og 
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som ikke har erhvervet aktier i banken løbet af 2021, vil ombytningen for eksempel medføre en ge-

vinst på 157 kr. pr. aktie. Dette er forskellen mellem børskursen ultimo 2020 på 193 kr. pr. aktie og 

afståelsessummen på 350 kr. pr. aktie. Hvis aktierne er købt i løbet af 2021, beregnes avancen som 

forskellen mellem 350 kr. og anskaffelsessummen.  

9.5 Eksempler på opgørelse af gevinst og tab for fysiske personer  

I det følgende gives forskellige eksempler på, hvordan en aktionær i Jutlander Bank skal beregne 

gevinst og tab. Eksemplerne er ikke udtømmende og de anvendte købskurser er alene eksempler. 

Gevinst og tab på noterede aktier skal indberettes på årsopgørelsens rubrik 66, “Gevinst eller tab på 

aktier, der er optaget til handel på reguleret marked, fra aktiebaserede investeringsbeviser med mi-

nimumsbeskatning og investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er inve-

steringsselskaber.”  

9.5.1 Eksempel 1 – Aktionær, som fik konverteret garantbeviser i 2006 (fra Sparekas-
sen Himmerland) 

Aktionæren fik i 2006 konverteret sine garantbeviser for nom. 20.000 kr. i daværende Sparekassen 

Himmerland til kurs 250 svarende til 80 stk. aktier á 10 kr. i daværende Sparekassen Himmerland 

A/S. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 80 350 28.000 

Anskaffelsessum i 2006 80 250 -20.000 

Skattepligtig gevinst på noterede aktier   8.000 

 

9.5.2 Eksempel 2 – Aktionær, som fik konverteret garantbeviser i 2006 og som i 2007 
har købt yderligere aktier  

Aktionæren fik i 2006 konverteret sine garantbeviser for nom. 20.000 kr. i daværende Sparekassen 

Himmerland til kurs 250 svarende til 80 stk. aktier á 10 kr. i daværende Sparekassen Himmerland 

A/S. 

Aktionæren har i 2007 købt 50 stk. aktier á kurs 650 svarende til 32.500 kr. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 130 350 45.500 

Anskaffelsessum i 2006 80 250 -20.000 

Anskaffelsessum i 2007 50 650 -32.500 

Skattemæssigt tab på noterede aktier   -7.000 
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9.5.3 Eksempel 3 – Aktionær, som fik konverteret garantbeviser i 2006 og som i 2020 
har købt yderligere aktier  

Aktionæren fik i 2006 konverteret sine garantbeviser for nom. 20.000 kr. i daværende Sparekassen 

Himmerland til kurs 250 svarende til 80 stk. aktier á 10 kr. i daværende Sparekassen Himmerland 

A/S. 

Aktionæren har i 2020 købt 50 stk. aktier á kurs 192 svarende til 9.600 kr. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 130 350 45.500 

Anskaffelsessum i 2006 80 250 -20.000 

Anskaffelsessum i 2020 50 192 -9.600 

Skattepligtig gevinst på noterede aktier   15.900 

 

9.5.4 Eksempel 4 – Aktionær, som fik konverteret garantbeviser i 2014 (fra Sparekas-
sen Hobro) 

Aktionæren fik primo 2014 konverteret sine garantbeviser for nom. 20.000 kr. i daværende Spare-

kassen Hobro til kurs 150 svarende til 133 stk. aktier á 10 kr. i Jutlander Bank samt kontant udbe-

talt en ”spids” på 50 kr. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 133 350 46.550 

Anskaffelsessum i 2014 133 150 -19.950 

Skattepligtig gevinst på noterede aktier   26.600 

 

9.5.5 Eksempel 5 – Aktionær, som fik konverteret garantbeviser i 2014 og som i 2020 
har købt yderligere aktier  

Aktionæren fik primo 2014 konverteret sine garantbeviser for nom. 20.000 kr. i daværende Spare-

kassen Hobro til kurs 150 svarende til 133 stk. aktier á 10 kr. i Jutlander Bank samt kontant udbe-

talt en ”spids” på 50 kr. 

Aktionæren har i 2020 købt 50 stk. aktier á kurs 192 svarende til 9.600 kr. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 183 350 64.050 

Anskaffelsessum i 2014 133 150 -19.950 

Anskaffelsessum i 2020 50 192 -9.600 

Skattepligtig gevinst på noterede aktier   34.500 
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9.5.6 Eksempel 6 – Aktionær, som har købt aktier i 2007 og 2020 

Aktionæren har i 2007 købt 50 stk. aktier á kurs 650 svarende til 32.500 kr., og aktionæren har i 

2020 købt 50 stk. aktier á kurs 192 svarende til 9.600 kr. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 100 350 35.000 

Anskaffelsessum i 2007 50 650 -32.500 

Anskaffelsessum i 2020 50 192 -9.600 

Skattemæssigt tab på noterede aktier   -7.100 

 

9.5.7 Eksempel 7 – Aktionær, som har købt aktier i 2012 

Aktionæren har i 2012 købt 300 stk. aktier á kurs 112,5 svarende til 33.750 kr. 

Beregning af gevinst/tab Antal Kurs I alt 

Salgssum (ombytning til garantkapital) 300 350 105.000 

Anskaffelsessum i 2012 300 112,5 -33.750 

Skattepligtig gevinst på noterede aktier   71.250 

 

 


