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Selskabsmeddelelse 

Spar Nord udpeget til systemisk vig-

tigt finansielt institut (SIFI) 

Finanstilsynet har meddelt Spar Nord Bank A/S, at banken med virkning fra 
2. januar 2019 er udpeget til systemisk vigtigt finansielt institut i Danmark. 
 
Udpegningen, som var forventet, er en konsekvens af en ændring af Lov om 
finansiel virksomhed, hvorved SIFI-grænseværdien for indikatoren indlån 
ændres til ”instituttets indlån i Danmark udgør mere end 3 % (tidl. 5 %) af de 
danske pengeinstitutters samlede indlån i Danmark”. 
 
Finanstilsynet har i forbindelse med udpegningen meddelt Spar Nord, at Er-
hvervsministeren på baggrund af Spar Nords beregnede ”systemiskhed” har 
fastsat bankens SIFI-bufferkrav til 1 %. Bufferkravet skal opfyldes med egentlig 
kernekapital (CET1) og være opfyldt senest ved udgangen af 2020. 
 
I forbindelse med udpegningen hæver Spar Nord som tidligere meddelt sin 
strategiske målsætning for egentlig kernekapitalprocent fra 13,0 til 13,5 og 
sin målsætning for samlet kapitalprocent fra 16,5 til 17,5. 
 
Ved udgangen af 3. kvartal 2018 var Spar Nord med en egentlig kernekapi-
talprocent på 14,3 og en samlet kapitalprocent på 18,7 komfortabelt over 
de krav, der gælder for banken efter SIFI-udpegningen.  
 
”Vores nye status som SIFI medfører en række skærpede krav både admini-
strativt og på kapitalsiden, men vi forventer, at udpegningen samlet set vil 
være en fordel for os. Særligt i forhold til den fremtidige fremskaffelse af ka-
pital og funding forventer vi, at SIFI-status vil være en styrke. Herudover er 
det vores forventning, at vi som SIFI vil stå stærkere i konkurrencen om større 
erhvervskunder og offentlige kunder”, siger Spar Nords administrerende di-
rektør Lasse Nyby.  
 
For spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse kontakt venligst under-
tegnede på telefon +45 96 34 40 10. 
 
Venlig hilsen 
 
Ole Madsen 

Direktør, Kommunikation og Innovation 


