Selskabsmeddelelse nr. 24

Spar Nord opjusterer finansielle
forventninger

Spar Nord Bank A/S

På baggrund af en fortsat positiv udvikling på de finansielle markeder og en
højere end forventet aktivitet på værdipapirhandel og boligområdet opjusterer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før nedskrivninger til
1.150-1.250 mio. kr., mens forventningen til årets nettoresultat nu lyder på
650-750 mio. kr.

Direktionen

Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9000 Aalborg

I september 2020 opjusterede Spar Nord sin forventning til basisindtjeningen
før nedskrivninger for hele 2020 til 1.000-1.200 mio. kr., mens forventningen til
årets nettoresultat opjusteredes til niveauet 500-700 mio. kr. I begge tilfælde
med en forventning om at ende omtrent midt i intervallet (se selskabsmeddelelse nr. 20/2020).
Opjusteringen i september havde baggrund i en mere end forventet positiv
udvikling på de finansielle markeder i månederne juli og august.
Den positive udvikling på de finansielle markeder er fortsat i de seneste måneder og særligt i november, hvilket bidrager til højere kursreguleringer end
forventet. Høj aktivitet indenfor værdipapirhandel og boligmarkedet har
samtidigt betydet højere end forventede nettogebyrindtægterne, mens engangsomkostninger som følge af medarbejdertilpasning i hovedsædet i november trækker i modsat retning.
På baggrund af ovenstående opjusterer Spar Nord samlet set sin forventning
til hele årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.150-1.250 mio. kr. Bankens
forventning ligger aktuelt midt i intervallet.
Forventningerne til årets nedskrivninger på udlån fastholdes, idet nedskrivningerne fortsat forventes at blive lavere i 2. halvår 2020 end 1. halvår.
På baggrund af ovenstående forhold opjusteres forventningerne til årets resultat efter skat til 650-750 mio. kr. Også her ligger den aktuelle forventning
omtrent midt i intervallet.
Spar Nords årsrapport for 2020 offentliggøres som planlagt 11. februar 2021.
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Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør
Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.
Venlig hilsen
Rune Børglum Sørensen
IR-chef

