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Spar Nord lander stærkt resultat 

Fortsat forretningsvækst, høj konverteringsaktivitet, stigende renter og lave udlånstab sikrer Spar Nord et 

samlet resultat på 1.417 mio. kroner efter skat for 2022. Banken lander dermed det bedste resultat i sin 

198-årige historie. Med en egenkapitalforrentning på 12,5 procent placerer banken sig samtidig blandt 

de bedste af de større danske banker. 

Spar Nord har torsdag offentliggjort regnskab for 2022. Med et resultat på 1.417 mio. kroner efter skat 

lander banken det bedste resultat i sin 198-årige historie. 

Det positive resultat kan særligt tilskrives en fortsat forretningsvækst, en høj konverteringsaktivitet samt 

stigende renter, forklarer administrerende direktør, Lasse Nyby: 

- Selvom 2022 på mange områder blev et anderledes år end vi havde ventet, er vi selvsagt meget 

tilfredse med det resultat, som vi i dag har offentliggjort. 

- Den positive udvikling kan særligt tilskrives en fortsat høj aktivitet blandt vores kunder samt vækst i 

forretningen. Samtidig bliver vi ved med at tage markedsandele, hvilket er et vidnesbyrd om, at vores 

måde at drive forretning på – med selvbestemmelse i den lokale bank – skaber værdi for vores kunder. 

Det høje aktivitetsniveau blandt bankens kunder er også baggrunden for, at årets nettogebyrindtægter 

steg med 10 procent. 

- De stigende realkreditrenter betød, at mange kunder benyttede muligheden til at skære et stort beløb 

af deres boligrestgæld. Dermed endte konverteringsaktiviteten i 2022 mod al forventning med at overgå 

niveauet fra 2021. 

Årets nettorenteindtægter steg med 16 procent, hvilket primært kan tilskrives den markante stigning i 

styrings- og markedsrenten, mens et stigende lånebehov blandt særligt bankens erhvervskunder 

medførte en stigning i bank- og leasingudlån på 6,2 mia. kroner. 

På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat for 2022 indstiller Spar Nords bestyrelse til 

generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 4,50 kroner pr. aktie, og at der derudover etableres 

et aktietilbagekøbsprogram for 300 mio. kroner, svarende til en samlet udlodning på 60 procent af årets 

resultat. 

Ny strategi sætter strøm til lokalt ejerskab 

I starten af 2022 investerede Spar Nord yderligere i sin distributionskraft med åbningen af et nyt 

bankområde henholdsvis på Lolland-Falster og i Allerød samt med etableringen af en ny lokalbank i 

Hørsholm. Ifølge Lasse Nyby er det nemlig gennem den fysiske tilstedeværelse og aktive involvering i 

lokalområdet, at de stærke og langvarige relationer til kunderne skabes. 

- Derfor glæder vi os også, ovenpå et stærkt 2022, til for alvor at sætte endnu mere strøm til vores 

forretningsmodel med lanceringen af vores nye treårige strategi, En engageret bank, hvor vi blandt 

andet giver medarbejderne endnu mere ansvar, og hvor vi med vores lokale tilstedeværelse og 

engagement viser, at vi er hele byens bank. 

- Strategien er ikke alene en kurs for banken og vores medarbejdere, men er i lige så høj grad et løfte til 

vores kunder om, at vi fortsat tror på den lokale tilstedeværelse, og at vi gennem engagement og lokalt 



 
ejerskab vil vedblive med at skabe værdi for vores kunder og lokalområder, lyder det afsluttende fra 

Lasse Nyby. 

Som følge af de stigende renter og forventninger om fortsat organisk vækst forventer Spar Nord at 

realisere et resultat efter skat i niveauet 1.500-1.800 mio. kroner for 2023. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst 

Kommunikationschef Neel Rosenberg, Spar Nord. Tlf. 2527 0433, ner@sparnord.dk 

 

Om Spar Nord 

Med godt 425.000 kunder, 1.644 medarbejdere og 60 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2022 leverede Spar Nord et rekordresultat efter skat 

på 1.417 mio. kroner. Spar Nord ejes af ca. 90.000 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 

 


