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Spar Nord indgår aftale med BEC om fremtidigt 
samarbejde på IT-området 
 

Spar Nord Bank A/S (”Spar Nord”) har i dag indgået en aftale med 
BEC a.m.b.a. (”BEC”) om fremtidigt samarbejde på IT-området. 
Aftalen, der indebærer at Spar Nord indtræder som medlem på BEC 
og overgår til BEC’s IT-platform, forventes at tilvejebringe årlige 
omkostningsbesparelser i Spar Nord i niveauet 55 mio. kr. og 
samtidig styrke Spar Nords fremtidige udviklingskraft på IT-
området. Som konsekvens af aftalen med BEC har Spar Nord opsagt 
sin aftale med Skandinavisk Data Center A/S (”SDC”) 
 
Aftalen, som i dag er indgået mellem Spar Nord og BEC, indebærer, at Spar 
Nord indtræder som fuldgyldigt medlem på BEC. Dette medfører bl.a., at  
Spar Nord overgår til BEC’s IT-platform og fremover vil bidrage til 
udviklingen på BEC. Den praktiske overgang fra SDC’s til BEC’s platform 
forventes at ske i 2016. 
 
Business case 
Aftalen med BEC betyder, at Spar Nord har opsagt sin aftale med SDC og i 
den forbindelse i 4. kvartal 2014 foretager en nedskrivning af sin aktiepost i 
SDC, svarende til en kursregulering på 195 mio. kr. 
Konverteringsomkostningerne i forbindelse med den praktiske overgang til 
BEC’s IT-platform i 2016 forventes at andrage ca. 40 mio. kr.  
 
De årlige besparelser for Spar Nord affødt af konverteringen forventes at 
være i niveauet 35 mio. kr. i 2016 og i niveauet 55 mio. kr. i årene herefter. 
 
Det er aftalt mellem Spar Nord og BEC, at BEC i forbindelse med Spar Nords 
udtrædelse fra SDC yder Spar Nord en rabat, som vil medføre, at Spar 
Nords økonomiske forpligtelse over for SDC på udtrædelsestidspunktet ikke 
forventes at få resultatmæssig påvirkning i Spar Nord. 
 
Konverteringen til BEC’s platform og de aftalte fremtidige priser og vilkår 
forventes i et normaliseret år at forbedre Spar Nords O/I-nøgletal med ca. 
0,02. 
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Tilfredshed i Spar Nord 
Bankdirektør John Lundsgaard, som er ansvarlig for IT-området i Spar Nords 
direktion, udtaler: 
 
- Fra Spar Nords side er vi meget tilfredse med den aftale, vi i dag har 
indgået med BEC. Det er vi, fordi aftalen dels sikrer os en betydelig positiv 
økonomisk effekt, dels stiller os stærkere i den fremtidige konkurrence om 
at tilbyde vores kunder og medarbejdere de bedst mulige digitale løsninger. 
 
Spar Nord og John Lundsgaard har tidligere ved en række lejligheder talt 
for, at der burde ske en større konsolidering af landets pengeinstitutter på 
IT-området. 
 
- Vi har længe været af den holdning, at det i forhold til både økonomi og 
udviklingskraft er en rigtig løsning for landets pengeinstitutter at samle sig 
på færre datacentraler, og det mener vi fortsat. Det mener vi både fordi det 
ikke er rationelt, at der skal bruges ressourcer på at implementere ny 
lovgivning og regulering på så mange datacentraler på samme tid, og fordi 
det helt generelt vil styrke udviklingskraften at være flere sammen. Men da 
det ikke har været muligt at opnå den store løsning i denne omgang, har vi 
valgt at træffe den beslutning, der stiller Spar Nord og Spar Nords 
aktionærer stærkest, siger John Lundsgaard. 
 
Tilfredshed på BEC 
I BEC er der også glæde over aftalen med Spar Nord. Ordførende direktør i 
Arbejdernes Landsbank, Gert R. Jonassen, der er bestyrelsesformand i BEC, 
udtaler: 
 
- Det er med meget stor tilfredshed, at jeg kan byde Spar Nord velkommen i 
BEC’s medlemskreds. Spar Nord bliver et af de største medlemmer og vil 
virkelig kunne styrke BEC’s forretning. Jeg er ikke i tvivl om, at det 
fremadrettet kommer til at give en stor mergevinst for Spar Nord, BEC’s 
medlemmer og BEC’s øvrige kunder. 
 
BEC’s formand afslutter med at konstatere: 
 
- Det er naturligvis ikke bare lige at skifte IT-leverandør, men jeg ved, at 
BEC og BEC’s medlemmer vil gøre alt for at sikre, at Spar Nord får den bedst 
mulige velkomst. 
 
Henvendelser vedrørende denne meddelelse 
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til 
undertegnede på telefon +45 96 34 40 10. 

 
Venlig hilsen 
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