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Aktietilbagekøb 
 
Som oplyst i årsrapporten for 2015 har Spar Nord besluttet at igangsætte et 
aktietilbagekøbsprogram på 150 mio. kr. med henblik på at nedsætte bankens 
aktiekapital med de under programmet købte aktier. Baseret på lukkekursen 
fredag 12. februar 2016 svarer dette til ca. 2,1 millioner aktier.  
 
Formålet med aktietilbagekøbet er at optimere bankens kapitalstruktur i 
overensstemmelse med de udmeldte kapitalmålsætninger. 
 
Aktietilbagekøbsprogrammet igangsættes 15. februar 2016 og vil være afsluttet 
senest 31. december 2016. Spar Nord kan dog til enhver tid suspendere eller 
stoppe programmet. Sker dette, vil det blive meddelt i en selskabsmeddelelse via 
Nasdaq Copenhagen. 
 
Spar Nord har givet Danske Bank mandat til at forestå tilbagekøbet, som 
gennemføres i henhold til bestemmelserne i EU Kommissionens forordning nr. 
2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour forordningen). 
 
Der er fastsat følgende retningslinjer for programmet: 
 

 På hver handelsdag kan der maksimalt købes 25 pct. af den 
gennemsnitlige daglige handelsvolumen opgjort de forudgående 20 
handelsdage 

 Der kan ikke købes aktier til en kurs, der overstiger 1) kursen for seneste 
uafhængige handel på Nasdaq Copenhagen og 2) kursen for det højeste 
uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen 

 
Spar Nord vil på den første bankdag hver uge oplyse om antallet og værdien af 
tilbagekøbte aktier. 
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Spar Nords største aktionær, Spar Nord Fonden, har meddelt, at Fonden ikke 
deltager pro rata i tilbagekøbsprogrammet. Dette indebærer, at Fonden, når 
programmet er gennemføret, vil øge sin ejerandel fra ca. 18,5 pct. til ca. 19,0 pct. 
 
Spørgsmål til ovenstående meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon +45 
25 27 05 80. 
 
 
Venlig hilsen 
Spar Nord 
 
Ole Madsen 
Kommunikations- og IR-direktør 
 
Direkte telefon: 96344010 

oma@sparnord.dk 

 


