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SPAR NORD SKIFTER DATACENTRAL FRA SDC TIL BEC



SKIFT FRA SDC TIL BEC ER EN GOD IDE FORDI…
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Løsningen kan lade sig gøre i virkeligheden – det kan den store fusion ikke lige nu1

Vi kommer på hold med stærkere partnere – og bliver godt rustet til fremtiden3

Overgangen til BEC giver store økonomiske besparelser og synergier2

BEC’s koncept med standardløsninger passer til vores strategi om EN ENKEL BANK4



DET NYE DATACENTRAL-LANDSKAB
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BUSINESS CASEN ER MEGET ATTRAKTIV
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 Spar Nords investering
– Nedskrivning på aktiepost i SDC: 195 mio. kr. (Q4 2014)
– Konverteringsomkostninger på ca. 40 mio. kr. i 2016
– BEC yder Spar Nord en rabat, der på konverteringstidspunktet i store træk vil modsvare 

Spar Nords forpligtelse over for SDC

 BEC’s prisstruktur sikrer god driftsøkonomi
– Mere attraktive storkundepriser 
– Spar Nords årlige IT-regning reduceres med 35 mio. kr. i 2016 og med 55 mio. kr. fra 

2017 og frem
– Reducerer isoleret set O/I-nøgletal med 2 %-point

 Nogle af vores en gros-kunder på Handels- og Udlandsområdet vil måske 
forlade os

– Men vil kæmpe for at holde fast i dem
– I base case indgår en nedgang i indtægterne

 Forventede synergier i forbindelse med bedre sammenhæng mellem 
arbejdsprocesser og IT

– Endnu ikke kvantificeret og regnet ind



FORRETNINGSMÆSSIGE PERSPEKTIVER
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 Velfungerende digitale løsninger bliver et helt afgørende konkurrenceparameter fremover 
– på BEC kommer vi på hold på partnere med stort fokus på IT og stærk udviklingskraft

– Nykredit, Handelsbanken, Arbejdernes Landsbank, Nationalbanken m.fl.

 BEC’s koncept passer rigtig godt til Spar Nords strategi EN ENKEL BANK
– Fokus på velfungerende standardsystemer der understøtter det rigtige arbejdsflow

 BEC har god systemintegration
– God sammenhæng mellem data, der anvendes forretningsmæssigt, rapporteringsmæssigt mv.

 Vi har set nærmere på systemerne
– Og vurderingen er positiv på alle områder

 Udfordringer
– Al forandring er en udfordring – og selve konverteringsprojektet er meget stort
– Øget anvendelse af standardløsninger kræver omstillingsparathed i Spar Nords organisation


