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Spar Nord opsiger samarbejde med Moody’s  

 
Spar Nord har i dag bedt Moody’s Investor Service om at ophøre med sin 
rating af banken. 
 
Den primære baggrund for beslutningen er, at Spar Nords komfortable 
likviditetssituation med en overdækning i forhold til koncernens 
strategiske mål på 7,9 mia. kr. (pr. 30. april 2012) betyder, at banken 
ikke længere har behov for at udstede obligationer på det internationale 
kapitalmarked. 
 
Da netop ønsket om at kunne foretage sådanne internationale 
obligationsudstedelser var baggrunden for, at Spar Nord i 2007 lod sig 
rate af Moody’s, ser banken det som et naturligt skridt at opsige 
samarbejdet og dermed spare de ressourcer, der har været anvendt til 
at opretholde en rating. 
 
Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, udtaler: 
 
- De strategiske forudsætninger har ændret sig afgørende, siden vi 
valgte at blive rated. Først og fremmest har vi selv, som en konsekvens 
af den uro, der har været på markedet med finanskrise og danske 
bankkollaps, besluttet at omlægge vores finansieringsstruktur og gøre os 
uafhængige af funding fra internationale obligationsudstedelser. 
Derudover må vi også indrømme, at vi har haft vanskeligt ved at forstå 
de seneste vurderinger, som Moody’s har præsenteret af danske banker 
i almindelighed og Spar Nord i særdeleshed. Til sammen betyder de to 
forhold, at vi ikke længere har behov for en rating, og at vi ikke kan se, 
at vi får det inden for overskuelig fremtid. 
  
For kommentarer til denne meddelelse, kontakt venligst Lasse Nyby på 
(+45) 96 34 40 11 eller Ole Madsen på (+45) 96 34 40 10. 
  
 
Venlig hilsen 
Spar Nord 
 
Ole Madsen  
Kommunikationsdirektør 
 
Direkte telefon: 96344010 

oma@sparnord.dk 
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