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Spar Nord på vej til at blive ”systemisk vigtig” 
 
Forligskredsen bag den såkaldte Bankpakke 6 (lovgivningen om systemisk 
vigtige finansielle institutter) har i dag udsendt en meddelelse, hvoraf det 
fremgår, at Spar Nord vil blive udpeget som systemisk vigtig (”SIFI”) i Danmark. 
Meddelelsen fra forligskredsen følger efter en tilkendegivelse fra Finanstilsynet 
tidligere på året om, at Spar Nord ved indfasningen af nye afviklingsregler for 
banker (de såkaldte NEP-krav) vil skulle leve op til de samme kapitalkrav som 
SIFI-bankerne. 
 
I forbindelse med nyheden fra Finanstilsynet om, at Spar Nord ville blive mødt 
med NEP-krav svarende til de krav, der stilles til SIFI-bankerne, tilkendegav 
bankens ledelse, at hvis Spar Nord i en afviklingssituation skal betragtes som 
SIFI, bør det overvejes, om ikke banken også skal behandles som SIFI i ”going 
concern”.  
 
Spar Nord modtager således dagens meddelelse fra Christiansborg positivt: 
 
”Lidt populært kan man sige, at hvis vi skal vi dø som en SIFI, vil vi også gerne 
have lov at leve som en SIFI: Med Finanstilsynets udmelding fra september om 
de kommende NEP-krav er det allerede klart, at vi skal leve op til de samme 
kapitalkrav som SIFI-bankerne. Når det er sådan landet ligger, vil vi også gerne 
have de fordele, det giver at have det officielle SIFI-stempel”, udtaler Spar 
Nords administrerende direktør Lasse Nyby og fortsætter: 

 
”Der er helt sikkert en række udfordringer forbundet med at blive SIFI – især på 
den administrative side. Men samlet set vurderer vi, at SIFI-prædikatet under de 
givne omstændigheder vil have flere positive end negative konsekvenser for 
Spar Nord, ikke mindst i forhold til kapitalfremskaffelse.” 
 
Baseret på den foreliggende information er det Spar Nords forventning, at 
processen frem mod den endelige SIFI-udpegning vil finde sted i løbet af 2018.  
 
Som tidligere meddelt har Spar Nord i lyset af den nye situation med NEP-krav 
på SIFI-niveau besluttet at afsøge mulighederne for at overgå til interne 
ratingbaserede modeller og dermed opnå en lettelse på kapitalsiden, der 
imødegår de skærpede kapitalkrav. I årsrapporten for 2017 vil Spar Nord give en 
status på disse overvejelser. 
 
Spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 
telefon +45 25 27 05 80 og oma@sparnord.dk 
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