
 

 

Spar Nord Bank A/S  
Direktionen 

 
Spar Nord Bank A/S 

Skelagervej 15 

9000 Aalborg 

Reg.nr [Nummer]  

Swift spno dk 22 

 

12.03.2018 

 

 
NASDAQ Copenhagen 
 
 
 
 
 
 
Selskabsmeddelelse nr. 2 

Spar Nord sælger aktier i Value-
invest Asset Management S.A. 

Spar Nord har siden 2003 været aktionær i Valueinvest Asset Ma-
nagement (”VIAM”), som med base i Luxembourg er aktiv inden for 
kapitalforvaltning med fokus på såkaldte value-investeringer. VIAM 
varetager kapitalforvaltning for institutionelle kunder såvel som kun-
derne i Valueinvests investeringsforeninger, og har gennem årene 
skabt særdeles tilfredsstillende resultater. 
 
Aktionærerne i VIAM, herunder Spar Nord, har i dag indgået aftale 
om salg af aktierne i selskabet til Macquarie Investment Manage-
ment (”Macquarie”). 
 
Salget til Macquarie, hvis gennemførsel er afhængig af godkendel-
se fra tilsynsmyndighederne i Luxembourg (CSSF), vil for Spar Nord 
medføre en indtægt på ca. 150 mio. kr. Indtægten vil blive bogført 
ved closing af transaktionen, og forventes på nuværende tidspunkt 
at påvirke Spar Nords regnskab for 2. kvartal 2018.  
 
Idet Spar Nords ejerandel i VIAM er på over 20 %, og selskabet så-
ledes er kategoriseret som associeret virksomhed, vil gevinsten ved 
frasalget i henhold til bankens regnskabsprincipper blive indregnet 
som ”andre ordinære indtægter”. 
 
Som følge af transaktionen opjusteres Spar Nords forventninger til 
basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2018 fra i niveauet 1,1 
mia. kr. til i niveauet 1,2 mia. kr. Idet gevinster vedrørende frasalg af 
associeret virksomhed er skattefri, vil forventningen til resultat efter 
skat blive opjusteret tilsvarende – til i niveauet 0,9 mia. kr.  
 
Når opjusteringen af forventningerne til 2018 ikke matcher Spar 
Nords avance fra aktiesalget i VIAM skyldes det bl.a., at Spar Nord 
andel af VIAM’s indtjening allerede indgik i bankens indtjeningsfor-
ventninger.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse, kontakt ven-
ligst adm. direktør Lasse Nyby på telefon +45 96 34 40 11 eller under-
tegnede på telefon +45 25 27 05 80 eller oma@sparnord.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
Ole Madsen 
Direktør, Kommunikation og Forretningsudvikling 


