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Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Spar 
Nord Bank A/S (”Spar Nord”) er en del af ledelsesberetningen i 
Spar Nords årsrapport for 2016.

REDEGØRELSEN INDEHOLDER:
•  Gennemgang af Spar Nords stillingtagen til anbefalingerne 

for god selskabsledelse 
•  Gennemgang af Spar Nords stillingtagen til Finans Danmarks 

ledelseskodeks
•  Gennemgang af Spar Nords interne kontrol- og risikostyring i 

forbindelse med regnskabsaflæggelsen
• Beskrivelse Spar Nords risikostyring samt væsentligste risici 
•  Sammensætning af Spar Nords ledelsesorganer, herunder 

bestyrelses udvalg og disses funktion 
• Adfærdskodeks for Spar Nord 

Forord



Spar Nord Corporate Governance Rapport 3

Spar Nords stillingtagen til anbefalingerne 
om god selskabsledelse
Spar Nords bestyrelse og direktion anser god selskabsledelse for 
at være en helt grundlæggende forudsætning for at oprethol-
de et godt forhold til interne og eksterne interessenter og for at 
kunne indfri koncernens finansielle og ikkefinansielle målsætnin-
ger.

Spar Nords ledelse bakker derfor op om arbejdet for at fremme 
god corporate governance og har valgt at følge 46 af 47 af de 
seneste anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Den komplette stillingtagen fremgår af oversigten nedenfor.

1. SELSKABETS KOMMUNIKATION OG SAMSPIL MED SELSKABETS INVESTORER OG ØVRIGE INTERESSENTER

Følger Følger 
ikke Forklaring

1.1. DIALOG MELLEM SELSKAB, AKTIONÆRER OG ØVRIGE INTERESSENTER

1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende 
dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at 
aktionærerne får relevant indsigt i selskabets potentiale 
og politikker, og bestyrelsen kender aktionærernes 
holdninger, interesser og synspunkter i relation til 
selskabet.

√ Spar Nord Bank afholder hvert år ca. 30 
aktionærmøder landet over. Spar Nord 
fremmer endvidere den gode kommu-
nikation med aktionærerne ved altid at 
præsentere fyldig, opdateret og tilgæn-
gelig information på selskabets web site  
”sparnord.com”. Fra webstedet er der 
mulighed for direkte kontakt til såvel de 
IR- ansvarlige som bankens direktion.

Derudover udgiver banken nyhedsbrevet 
Spar Nord Nyt, som indeholder informati-
on om selskabet, aktien og en lang ræk-
ke andre emner af både økonomisk og 
ikke-økonomisk karakter.

1.1.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager 
politikker for selskabets forhold til dets interessenter, 
herunder aktionærer og andre investorer, samt 
sikrer, at interessenternes interesser respekteres i 
overensstemmelse med selskabets politikker herom.

√

1.1.3. DET ANBEFALES, at selskabet offentliggør 
kvartalsrapporter.

√

1.2. Generalforsamling

1.2.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen ved 
tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling
planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt 
ejerskab.

√ På de årlige aktionærmøder vælges i 
hver aktionærkreds delegerede, som 
repræsenterer den del af kredsens aktie-
kapital, som ikke kan relateres til stor- 
aktionærer, på generalforsamlingen. På 
denne måde sikres, at aktionærer invol-
veres direkte i den demokratiske proces.

1.2.2. DET ANBEFALES, at der i fuldmagter til brug for 
generalforsamlingen gives aktionærerne mulighed for 
at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.

√
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Følger
Følger 

ikke Forklaring

1.3. Overtagelsesforsøg

1.3.1. DET ANBEFALES, at selskabet etablerer en 
beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der 
vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet 
formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive 
fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at 
bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens 
godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at 
træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne 
fra at tage stilling til overtagelsesforsøget.

√

2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

2.1. Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i 
bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.

√

2.1.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi 
med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.

√

2.1.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsen påser, at selskabet 
har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at 
selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i 
aktionærernes og selskabets interesse samt redegør 
herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/
eller på selskabets hjemmeside.

√

2.1.4. DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt gennemgår 
og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder 
fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og 
tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen.

√

2.1.5. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, 
risici og succesionsplaner.

√

2.1.6. DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt 
drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for 
selskabet relevant mangfoldighed i selskabets 
ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål 
og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/
eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin 
målsætning som status for opfyldelsen heraf.

√

2.2. Samfundsansvar

2.2.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager politikker 
for selskabets samfundsansvar.

√

2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.3.1. DET ANBEFALES, at der vælges en næstformand 
for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens 
forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for 
formanden.

√

2.3.2. DET ANBEFALES, at hvis bestyrelsen 
undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden
om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, 
herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, 
bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 
der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige 
overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger 
om formandens deltagelse i den daglige ledelse 
og den forventede varighed heraf bør oplyses i en 
selskabsmeddelelse.

√
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Følger
Følger 

ikke Forklaring

3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING

3.1. Sammensætning

3.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt redegør for
•  hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for 

bedst muligt at kunne udføre sine opgaver,
•  sammensætningen af bestyrelsen, samt
•  de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

√

3.1.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsens udvælgelse og 
indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres 
ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, 
der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved 
vurderingen af  sammensætningen og indstilling af 
nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for 
fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til 
bl.a. alder, international erfaring og køn.

√

3.1.3. DET ANBEFALES, at der sammen med indkaldelsen 
til generalforsamling, hvor valg til
bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i 
lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse
af de opstillede kandidaters kompetencer med 
oplysning om kandidaternes
•  øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i 
udenlandske virksomheder

•  krævende organisationsopgaver, og at det oplyses,
•  om kandidater til bestyrelsen anses for uafhængige.

√

3.1.4. DET ANBEFALES, at selskabet i vedtægterne 
fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af 
bestyrelsen.

√

3.1.5. DET ANBEFALES, at de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den 
ordinære generalforsamling.

√ Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år 
ad gangen. 

Valgperioden er forskudt, således at tre 
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 
år. Med en valgperiode på to år og med 
forskydningen ønsker bestyrelsen at sikre 
den nødvendige kontinuitet i bestyrel-
sens arbejde.
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Følger
Følger 

ikke Forklaring

3.2. Bestyrelsens uafhængighed

3.2.1. DET ANBEFALES, at mindst halvdelen af de 
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle 
uafhængigt af særinteresser.

For at være uafhængig må den pågældende ikke:
•    være eller inden for de seneste 5 år have været 

medlem af direktionen eller ledende medarbejder i 
selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,

•    indenfor de seneste 5 år have modtaget større 
vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab 
eller et associeret selskab i anden egenskab end som 
medlem af bestyrelsen,

•    repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser,
•    inden for det seneste år have haft en væsentlig 

forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som 
partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør 
eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende 
forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et 
associeret selskab,

•    være eller inden for de seneste 3 år have været ansat 
eller partner hos ekstern revisor,

•    være direktør i et selskab, hvor der er krydsende 
ledelsesrepræsentation med selskabet,

•    have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, 
eller 

•    være i nær familie med personer, som ikke betragtes 
som uafhængige.

√

3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv

3.3.1. DET ANBEFALES, at hvert enkelt medlem af 
bestyrelsen vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt 
at bruge på det pågældende arbejde, således at 
vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at 
hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet 
tilfredsstillende vis.

√

3.3.2. DET ANBEFALES, at ledelsesberetningen udover 
det i lovgivningen fastlagte indeholder
følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen:
•    den pågældendes stilling,
•    den pågældendes alder og køn,
•    om medlemmet anses for uafhængigt,
•    tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen,
•    udløbet af den aktuelle valgperiode,
•     den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder 

poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive 
ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder samt

•    krævende organisationsopgaver, og
•     det antal aktier, optioner, warrants og lignende i 

selskabet og de med selskabet koncernforbundne 
selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i 
medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, 
som er indtrådt i løbet af regnskabsåret.

√
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3.4. Ledelsesudvalg (eller -komitéer)

3.4.1. DET ANBEFALES, at selskabet på selskabets 
hjemmeside offentliggør:
•    ledelsesudvalgenes kommissorier,
•     udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og 

antallet af møder i hvert udvalg, samt
•     navnene på medlemmerne af det enkelte 

ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, 
samt oplysning om, hvem der er de uafhængige 
medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige 
kvalifikationer.

√

3.4.2. DET ANBEFALES, at flertallet af et ledelsesudvalgs 
medlemmer er uafhængige.

√

3.4.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter et 
egentligt revisionsudvalg, der sammensættes
således, at
•     formanden for bestyrelsen ikke er formand for 

revisionsudvalget og, at
•     udvalget tilsammen råder over en sådan 

sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret 
indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt 
regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har 
aktier optaget til handel på et reguleret marked.

√

3.4.4. DET ANBEFALES, at revisionsudvalget inden 
godkendelsen af årsrapporten og anden
finansiel rapportering overvåger og rapporterer til 
bestyrelsen om:
•     regnskabspraksis på de væsentligste områder,
•     væsentlige regnskabsmæssige skøn,
•     transaktioner med nærtstående parter, og
•     usikkerhed og risici, herunder også i relation til 

forventningerne for det igangværende år.

√

3.4.5. DET ANBEFALES, at revisionsudvalget:
•     årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet 

fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, 
ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel 
intern revision, og den interne revisions budget, og

•     overvåger direktionens opfølgning på den interne 
revisions konklusioner og anbefalinger.

√

3.4.6. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter et 
nomineringsudvalg, der har bestyrelsesformanden som 
formand og som mindst har følgende forberedende 
opgaver:
•     beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen 

og direktionen og til en given post, og angive hvilken 
tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse 
af posten samt vurdere den kompetence, viden og 
erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,

•     årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, 
størrelse, sammensætning og resultater samt 
anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,

•     årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers 
kompetence, viden og erfaring samt rapportere til 
bestyrelsen herom,

•     overveje forslag fra relevante personer, herunder 
aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og 
direktionen, til kandidater til bestyrelsen og 
direktionen, og

•     foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den 
fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder 
forslag til konkrete ændringer.

√ Spar Nord Bank har nedsat et nomine-
ringsudvalg, der varetager de pågæl-
dende opgaver. Herudover foregår ud-
vælgelse og indstilling i en gennemsigtig 
og formel proces og i tæt samarbejde 
med formændene for de lokale bankråd. 

Følger
Følger 

ikke Forklaring
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3.4.7. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter 
et vederlagsudvalg, som mindst har følgende 
forberedende opgaver:
•     indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede 

retningslinjer for incitamentsaflønning”) for bestyrelsen 
og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for 
generalforsamlingens godkendelse,

•     fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag 
til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt 
sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med 
selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den 
pågældendes indsats. Udvalget skal have viden 
om det samlede vederlag, som medlemmer af 
bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre 
virksomheder i koncernen, og

•     indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i 
selskabet.

√

3.4.8. DET ANBEFALES, at et vederlagsudvalg undgår 
at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen 
i selskabet.

√

3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

3.5.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen fastlægger en 
evalueringsprocedure, hvor den samlede bestyrelses 
og de individuelle medlemmers bidrag og resultater 
samt samarbejde med direktionen årligt evalueres. 
Væsentlige ændringer afledt af evalueringen bør 
oplyses i ledelsesberetningen eller på selskabets 
hjemmeside.

√

3.5.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen i forbindelse 
med forberedelsen af generalforsamlingen overvejer, 
hvorvidt antallet af medlemmer er hensigtsmæssigt i 
forhold til selskabets behov. Herunder skal det sikres, 
at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv 
beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed 
for at deltage aktivt.

√

3.5.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt evaluerer direktionens arbejde
og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

√

3.5.4. DET ANBEFALES, at direktionen og bestyrelsen 
fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde 
årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem 
bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, 
samt at resultatet af evalueringen forelægges
for bestyrelsen.

√

Følger
Følger 

ikke Forklaring
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4. LEDELSENS VEDERLAG

4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold

4.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen udarbejder en 
klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og 
direktionen, der indeholder
•     en detaljeret beskrivelse af de 

vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen 
af bestyrelsen og direktionen,

•     en begrundelse for valget af de enkelte 
vederlagskomponenter, og

•     en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for 
balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter.

Vederlagspolitikken bør godkendes på 
generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets 
hjemmeside.

√

4.1.2. DET ANBEFALES, at der, hvis vederlagspolitikken 
indeholder variable komponenter,
•     fastsættes grænser for de variable dele af den 

samlede vederlæggelse,
•     sikres en passende og afbalanceret sammensætning 

mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og 
værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang 
sigt,

•     er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for 
udmøntning af variable dele,

•     er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en 
variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over 
mere end et kalenderår, og

•     indgås en aftale, der giver selskabet ret til i 
helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis 
tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt 
på grundlag af oplysninger, der efterfølgende 
dokumenteres fejlagtige.

√

4.1.3. DET ANBEFALES, at medlemmer af bestyrelsen 
ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptioner.

√

4.1.4. DET ANBEFALES, at hvis der anvendes 
aktiebaseret aflønning, skal programmerne være
revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have en 
løbetid på mindst 3 år efter tildelingen.

√ Spar Nord Bank har ikke benyttet sig af 
aktiebaseret aflønning siden 2007, og der 
er ingen aktuelle planer om at genopta-
ge noget sådant. 

4.1.5. DET ANBEFALES, at aftaler om 
fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, 
der svarer til de sidste to års vederlag.

√

4.2. Oplysning om vederlagspolitikken

4.2.1. DET ANBEFALES, at selskabets vederlagspolitik 
og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i 
formandens beretning på selskabets generalforsamling.

√

4.2.2. DET ANBEFALES, at aktionærerne på 
generalforsamlingen godkender forslag til
vederlag til bestyrelsen for det igangværende 
regnskabsår.

√

4.2.3. DET ANBEFALES, at der i årsrapporten gives 
oplysning om det samlede vederlag,
hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen 
modtager fra selskabet og andre
selskaber i koncernen, herunder oplysninger om 
fastholdelses- og fratrædelsesordningers
væsentligste indhold, og at der redegøres for 
sammenhængen med vederlagspolitikken.

√

Følger
Følger 

ikke Forklaring
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5. REGNSKABSAFLÆGGELSE, RISIKOSTYRING OG REVISION

5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger

5.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen tager stilling til 
og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste 
strategiske og forretningsmæssige risici, risici i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt for 
selskabets risikostyring.

√

5.2. Whistleblower-ordning

5.2.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt 
der skal etableres en whistleblowerordning med henblik 
på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig 
rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke 
herom.

√

5.3. Kontakt til revisor

5.3.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en 
regelmæssig dialog og informationsudveksling
mellem revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen 
og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med 
revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende 
gælder for den interne revisor, hvis der er en sådan.

√

5.3.2. DET ANBEFALES, at revisionsaftalen og det 
tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen 
og revisor på baggrund af en indstilling fra 
revisionsudvalget.

√

Følger
Følger 

ikke Forklaring
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1. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne 
forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god 
Selskabsledelse.

√ Spar Nord følger 46 af de 47 seneste anbe-
falinger fra Komiteen for god Selskabsledelse. 
Bankens komplette stillingtagen kan ses på 
hjemmesiden sparnord.com.

2. Finans Danmark anbefaler medlemsvirksomhederne at ud-
arbejde og offentliggøre et adfærdskodeks (Code of conduct) 
med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede 
adfærd for virksomhedens drift og ledelse.

√ Spar Nords adfærdskodeks kan læses på ban-
kens hjemmeside.

3. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne an-
vender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering 
af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern 
kompetence.

√ Rekruttering af kandidater sker i en proces, der 
bl.a. involverer nominerings- og vederlagsud-
valget samt formændene for de lokale bank-
råd. 

4. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomheder, hvis 
vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlem-
mer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, 
redegør for baggrunden for disse begrænsninger.

√ Spar Nords vedtægter indeholder ikke sådan-
ne begrænsninger.

5. Finans Danmark anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer sna-
rest muligt og senest 6 måneder efter tiltrædelse påbegynder 
et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelses-
medlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bank-
kompetencer. Forløbet skal afspejle virksomhedens størrelse, 
forretningsmodel og kompleksitet.

√

6. Finans Danmark anbefaler, at bestyrelsesmedlemmerne 
løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for 
bestyrelseshvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virk-
somhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.

√

7. Finans Danmark anbefaler, at hvert enkelt bestyrelsesmed-
lem årligt foretager en evaluering af sit arbejde i bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen udfylde 
et evalueringsskema, der berører både ledelsesmæssige og 
banktekniske emner.

√

8. Finans Danmark anbefaler, at relevante fagspecialister 
inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager 
i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt 
komplekse sager.

√

9. Finans Danmark anbefaler, at samarbejdet mellem direktio-
nen og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet mindst 1 gang 
årligt, Direktionen er ikke til stede under disse drøftelser.

√

10. Finans Danmark anbefaler, at der på medlemsvirksomhe-
dernes hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres 
en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i besty-
relses- og udvalgsmøder.

√ Oplysningerne kan ses på bankens hjemme- 
side.

11. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne 
forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over 
ledelsesposter.

√ Spar Nords bestyrelse har forholdt sig til regler-
ne og vurderer, at de nuværende bestyrelses-
medlemmers ledelseshverv er i overensstem-
melse med reglerne.

12. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomheder skal 
have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det 
arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør 
blandt andet stille krav til sammensætningen af de teams, 
som eksterne revisorer bruger, så det sikres, at der er mindst 
to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompe-
tenceområder. For at være erfaren revisor skal vedkommende 
have gennemført efteruddannelse målrettet pengeinstituto-
mrådet samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse 
eller andelskasse gennem minimum tre år.

√

Følger
Følger 

ikke Forklaring
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KREDITRISIKO
Risikoen for tab som følge af, at modparter helt eller delvist mis-
ligholder deres betalingsforpligtelser. Styres med udgangspunkt 
i bankens kreditpolitik, som bl.a. skal sikre et afbalanceret for-
hold mellem indtjening og risiko, samt at risikotagning altid er 
forudkalkuleret.

MARKEDSRISIKO
Markedsrisiko er en samlet betegnelse for risikoen for tab på 
grund af ændringer i kurser eller priser på finansielle instrumen-
ter. Markedsrisiko styres med udgangspunkt i et instrukshierarki 
med tre niveauer, som omfatter bestyrelsen, direktionen og for-
retningsenhederne.

OPERATIONEL RISIKO
Risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkeli-
ge eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl, systemfejl 
eller tab som følge af eksterne hændelser. Styres på tværs af 
koncernen gennem et omfattende system af forretningsgange 
og kontrolforanstaltninger.

LIKVIDITETSRISIKO
Likviditetsrisiko er risikoen for, at koncernens finansieringsom-
kostninger stiger uforholdsmæssigt, og at koncernen på grund 
af mangel på tilstrækkelig likviditet afskæres fra at indgå i nye 
forretninger. Med udgangspunkt i de af bestyrelsen fastsatte 
overordnede politikker og strategiske målsætninger for koncer-
nens likviditetsrisiko har bestyrelsen udstedt operationelle ram-
mer til direktionen.

Risikotagning er et helt centralt element i bankdrift, og risikostyring 
er et centralt fokusområde i hele Spar Nord. De forskellige risikotyper, 
som banken påtager sig, og de tiltag, der gøres for at styre og mo-
nitorere, samt udviklingen i de forskellige risici beskrives i Spar Nords 
risikorapport, som kan læses på www.sparnord.com/risikorapport.  
I dette afsnit gennemgås risikoområdet i hovedtræk.

Risikoprofil 
Med udgangspunkt i Spar Nords strategiske målsætninger fastsæt-
ter bestyrelsen bankens risikoprofil, som indeholder den risikoappetit 
inden for bankens væsentligste risikotyper, som bestyrelsen er villig til 
at acceptere i forhold til at kunne indfri strategien. 

Målet er at sikre sammenhæng mellem Spar Nords vision og strategi 
samt sikre, at Spar Nords risikoprofil til enhver tid står i hensigtsmæs-
sigt forhold til bankens kapital- og likviditetsforhold.

Bankens risikoappetit er inkorporeret i den ordinære risikorapporte-
ring, hvilket sikrer monitorering af, at bankens risikoprofil efterleves. 

Som supplement til bankens risikoprofil er der udarbejdet specifik-
ke risikopolitikker, som fastlægger de overordnede retningslinjer for 
håndtering og styring af de enkelte risici. Politikkerne gennemgås og 
godkendes af bestyrelsen mindst en gang årligt.

Risikostyring og kontrolsystemer i forbindelse med 
regnskabsaflæggelse
Det overordnede ansvar for Spar Nords risikostyring og kontrol i for-
bindelse med regnskabsaflæggelsen er forankret i bestyrelsen og 
direktionen. Bestyrelsen og direktionen er sammensat således, at 
relevante kompetencer vedrørende interne kontroller og risikostyring 
i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen er til stede.

Bestyrelsen godkender de overordnede politikker, procedurer og 
kontroller, herunder en detaljeret årsplan for såvel intern revision, 

compliance som den risikoansvarlige. Der foreligger politikker, manu-
aler og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen, herunder forretningsgang for regnskabsaf-
læggelsen, en forretningsgang for økonomifunktionen og andre 
centrale funktioner samt en IT-sikkerhedspolitik.

Bestyrelsen forholder sig årligt til organisation, fokusområder og res-
sourceanvendelse på området, lige som bestyrelsen hvert år forhol-
der sig til en vurdering af risikoen for besvigelser i alle forretnings-
områder.

Ansvarsfordeling 
Spar Nord har en tostrenget ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen har 
formuleret et sæt af skriftlige retningslinjer til direktionen, der klart 
specificerer ansvars- og dispositionsmuligheder for hvert ledelsesni-
veau. Bestyrelsen fastsætter de overordnede politikker, mens direk-
tionen er ansvarlig for Spar Nords daglige ledelse. Spar Nords ledel-
sesstruktur afspejler lovkravene for børsnoterede danske selskaber 
samt Lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen skal sikre, at Spar Nord har den rette organisation, samt 
at der etableres risikopolitikker og grænser for alle væsentlige risiko-
typer. Derudover skal alle større kreditfaciliteter forelægges bestyrel-
sen til godkendelse. Bestyrelsen træffer også afgørelse om generelle 
principper for håndtering og overvågning af risici. Der rapporteres 
regelmæssigt til bestyrelsen med henblik på at give bestyrelsen mu-
lighed for at kontrollere, om de samlede risikopolitikker og de fastsat-
te grænser bliver overholdt.

Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af Spar Nord. Dette 
indebærer bl.a., at direktionen videredelegerer specifikke retnings-
linjer for Spar Nords risici og Spar Nords praksis vedrørende risikosty-
ring. Direktionen rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen om Spar 
Nords risikoeksponering.

Risici

De væsentligste risikotyper

Risici
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Intern og ekstern revision
Spar Nords interne revisionsafdeling refererer til bestyrelsen og rap-
porterer til bestyrelse og direktion. Intern revisions arbejde tager 
udgangspunkt i den af bestyrelsen godkendte årsplan og omfatter 
bl.a. stikprøvevis revision af forretningsgange og interne kontroller på 
væsentlige og risikofyldte områder, herunder i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen. 

Spar Nords uafhængige revisor vælges på den ordinære general-
forsamling for ét år ad gangen. Revisionens fokus drøftes årligt i be-
styrelsen efter indstilling fra revisionsudvalget.

Direktionens komitéer og udvalg
Direktionen har nedsat en række komitéer og udvalg, som på speci-
fikke områder bidrager til Spar Nords risikostyring, og som forbereder 
sager og temaer til behandling i direktion og bestyrelse.

Kreditkomitéen, der består af repræsentanter fra Direktionen, Kredit-
kontoret og Storkundeområdet, behandler kreditsager, der ligger ud 
over Kreditkontorets bevillingsgrænser eller er af principiel karakter. 
Komitéen samles tre gange om ugen. Ofte vil sager, der har væ-

ret behandlet i Kreditkomitéen blive forberedt til senere behandling 
i bestyrelsen. 

Markedsrisikokomitéen består af repræsentanter fra direktionen, 
Økonomiafdelingen samt Handels- og Udlandsområdet. Komitéen 
mødes kvartalsvis og gennemgår udviklingen i Spar Nords positioner 
og risici samt likviditetssituationen sammen med forventningerne til 
markedsudviklingen og fremtidige planer. Endvidere modtager ko-
mitéen input fra et mere operationelt kapitalmarkedsudvalg, bl.a. om 
hvilke forhold, der bør drøftes principielt. 

Solvenskomitéen består af medlemmer fra direktionen, Kreditkonto-
ret og Økonomiafdelingen. Komitéen har til formål at formulere mål-
sætninger og principper for opgørelsen af det tilstrækkelige kapital-
grundlag og det individuelle solvensbehov. Solvenskomitéen indstiller 
det individuelle solvensbehov til godkendelse i bestyrelsen. 

IT-sikkerhedsudvalget består af et medlem fra direktionen, den an-
svarlige for IT-området, IT-sikkerhedschefen samt udvalgte forret-
ningsdirektører. Udvalget har til opgave at rådgive og behandle sager 
med relation til IT-sikkerhedspolitikken, IT-sikkerhedsregler og -proce-
durer samt IT-beredskabsplan. IT-sikkerhedsudvalget afholder faste 
kvartalsvise møder.

Risikostyringsfunktionen 
Direktionen har etableret en Risikostyringsfunktion og udpeget en 
risikoansvarlig med specifikt ansvar for Risikostyringsfunktionen. Ri-
sikostyringsfunktionens ansvarsområde omfatter Spar Nords risiko-
behæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske 
enheder samt risici hidrørende fra outsourcede funktioner. Funktio-
nen er ansvarlig for, at risikostyringen i Spar Nord sker på betryggen-
de vis, herunder at der skabes et overblik over Spar Nords risici og 
det samlede risikobillede. Den risikoansvarlige refererer til direktionen 
og rapporterer til bestyrelsen og direktionen og bistår bestyrelsens 
Risikoudvalg i dets arbejde. Risikostyringsfunktionens arbejde tager 
udgangspunkt i den af bestyrelsen godkendte årsplan. 

Afskedigelse af den risikoansvarlige kræver bestyrelsens forudgåen-
de godkendelse.

Compliance
Spar Nords Compliancefunktion har ansvar for at overvåge over-
holdelsen af finansiel lovgivning, branchestandarder og Spar Nords 
interne retningslinjer på alle områder. Funktionen refererer til direkti-
onen, rapporterer til bestyrelsen og direktionen og bemandes med 
complianceansvarlige samt repræsentanter fra et udsnit af Spar 
Nords forretningsområder, som beskæftiger sig med decentrale 
complianceopgaver. Compliancefunktionens arbejde tager ud-
gangspunkt i den af bestyrelsen godkendte årsplan.

Afskedigelse af den complianceansvarlige kræver bestyrelsens for-
udgående godkendelse.

Risici

DIREKTION
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Spar Nords bestyrelse og direktion anser god selskabsledelse for 
at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde 
et godt forhold til interne og eksterne interessenter og for at kunne 
indfri koncernens finansielle og ikke-finansielle målsætninger. 

Spar Nords ledelse bakker derfor op om arbejdet for at fremme god 
corporate governance og har valgt at følge 46 af 47 af de seneste 
anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse. Spar Nords kom-
plette stillingtagen til anbefalingerne kan læses på bankens hjem-
meside https://www.sparnord.com/governance. 

Derudover har Spar Nords ledelse forholdt sig til Finansrådets le-
delseskodeks og her valgt at følge samtlige 12 anbefalinger. Lige 
som Spar Nords stillingtagen til de generelle anbefalinger til god 
selskabsledelse kan også bankens stillingtagen til Finansrådets le-
delseskodeks ses i sin helhed på hjemmesiden https://www.spar-
nord.com/governance.

Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse
Spar Nords ledelse finder det af stor vigtighed, at der er en god 
løbende dialog med aktionærerne - og at banken bidrager til, at 
både professionelle og private aktionærer opnår den bedst mulige 
indsigt i bankens mål og strategier. 

Spar Nord afholder hvert år ca. 30 aktionærmøder landet over, og 
bankens ledelse kommer derigennem i direkte kontakt med en bety-
delig andel af de private aktionærer. Spar Nord fremmer endvidere 
den gode kommunikation med aktionærerne ved altid at præsen-
tere fyldig, opdateret og tilgængelig information på bankens hjem-
meside sparnord.dk. Fra hjemmesiden er der mulighed for direkte 
kontakt til såvel de IR-ansvarlige som bankens direktion. 

Spar Nord udsender regelmæssige presse- og selskabsmedde-
lelser og offentliggør delårs- og årsrapporter, så alle interessenter 
kan danne sig et fyldestgørende billede af bankens position og 
udvikling. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med IFRS, som er godkendt af EU og årsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Alle finansielle 
meddelelser offentliggøres samtidig på dansk og engelsk. 

Generalforsamling
Spar Nord følger Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger 
om forberedelse af generalforsamlingen, herunder om indkaldelse 
og afgivelse af fuldmagter. 

I henhold til vedtægten udøves aktionærernes ret til at stemme på 
generalforsamlingen gennem delegerede, der er medlemmer af 
bankens bankråd. Aktionærer, der ejer mindst 20.000 aktier på re-
gistreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen (storaktionærer), har 
dog ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen. 

Delegerede, der tillige er medlemmer af bankens bankråd, re-
præsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før 
generalforsamlingen er noteret som værende tilhørende den på-
gældende aktionærkreds. Hver delegeret repræsenterer lige store 
brøkdele af aktiekapitalen beregnet ud fra antallet af delegerede 
umiddelbart forud for generalforsamlingen. En storaktionær repræ-
senterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før gene-
ralforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende 
den pågældende storaktionær. 

Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt kapital- og aktiestrukturen fort-
sat er i aktionærernes og selskabets interesse. 

Vedtægtsændringer, der ikke i medfør af lovgivningens regler kan 
foretages af bestyrelsen, kan foretages på generalforsamlingen ved 
tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som 
af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettige-
de aktiekapital.

Bestyrelsen
Spar Nords bestyrelse består af 9 medlemmer, heraf 6 aktionær-
valgte og 3 medarbejdervalgte. 

Bankens direktion indgår ikke i bestyrelsen, men deltager i bestyrel-
sens møder. Det er bestyrelsens overbevisning, at den valgte stør-
relse og sammensætning er hensigtsmæssig for at opnå en kon-
struktiv debat og effektiv beslutningsproces. 

Rekruttering af nye medlemmer sker gennem en formel, grundig 
og gennemsigtig proces baseret på dialog mellem bestyrelsen og 
formændene for de lokale bankråd, og kandidater præsenteres på 
aktionærmøder forud for generalforsamlingen. 

Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og valgpro-
ceduren for medarbejdervalg følger bestemmelserne i Selskabslo-
ven. Valgperioden er fire år. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, og alders- 
grænsen for bestyrelsesmedlemmer er 70 år. Valgperioden er for-
skudt, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Når 
Spar Nord har valgt denne praksis, og ikke, som Komiteen for god 
Selskabsledelse anbefaler, har en valgperiode på 1 år, er det for at 
sikre bedre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. 

Organisation og selskabs-
ledelse

Organisation og selskabsledelse
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Mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer skal, i overensstemmelse med anbefalingen af Komiteen for 
god selskabsledelse, være uafhængige. 

Bestyrelsen finder det vigtigt, at samtlige medlemmer har de nød-
vendige tidsmæssige ressourcer til at kunne yde en dedikeret ind- 
sats i bestyrelsen, men finder i den forbindelse ikke, at en simpel op-
tælling af ledelseshverv er hensigtsmæssig, idet arbejdsbyrden er 
uens i forskellige selskaber. De af bestyrelsens nuværende medlem-
mer, som varetager ledelseshverv i andre selskaber, har alle et antal 
hverv, som bestyrelsen finder foreneligt med arbejdet i Spar Nord. 

Spar Nords bestyrelse afholder hvert år 11 ordinære møder, et stra-
tegiseminar samt 4 møder med formændene for de lokale bankråd. 
Bestyrelsen har i 2016 i alt afholdt 17 fysiske møder og telefonmøder. 
Den samlede fremmødeprocent for bestyrelsens medlemmer var på 
96,7 %. I overensstemmelse med Finansrådets ledelseskodeks offent-
liggøres de enkelte bestyrelsesmedlemmers fremmøde på bankens 
hjemmeside. 

Bestyrelsesudvalg
Spar Nords bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, som har til op-
gave at overvåge og kontrollere regnskabs- og revisionsmæssige 
forhold samt forberede bestyrelsens behandling af regnskabs- og 
revisionsrelaterede emner. Udvalget består af tre medlemmer.

Herudover er der nedsat et risikoudvalg, som har til opgave at fore-
stå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrø-
rende koncernens risikostyring og hertil relaterede emner. Udvalget 
består af tre medlemmer. 

Endelig har bestyrelsen nedsat et nominerings- og vederlagsud-
valg med tre medlemmer, heraf i henhold til lovgivningen ét med-
arbejdervalgt. Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at 
forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens evaluerings- og 
nomineringsproces samt behandlingen af emner vedrørende afløn-
ning, herunder koncernens vederlagspolitik. 

Udvalgenes kommissorier kan læses på hjemmesiden https://www. 
sparnord.com/udvalg, hvor der ligeledes gives en introduktion til 
medlemmerne og deres kompetencer. 

Revisionsudvalget har i 2016 afholdt 5 møder, mens risikoudvalget 
har afholdt 4 møder og nominerings- og vederlagsudvalget 4 mø-
der. 

Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen i 2017 er Per Nikolaj Bukh, Kaj Christiansen og 
John Sørensen. Alle tre er villige til og indstilles af bestyrelsen til gen-
valg. 

Politik og måltal for det underrepræsenterede køn
Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med at fremme mangfoldighed, 
bl.a. i relation til køn, på samtlige koncernens ledelsesniveauer.  
Bestyrelsen består ultimo 2016 af 3 kvinder og 6 mænd, og blandt 
de 6 aktionærvalgte medlemmer er der 1 kvinde og 5 mænd. 

Spar Nords bestyrelse har derfor opstillet en politik for at øge an-
delen af det underrepræsenterede køn i både bestyrelsen og på 
koncernens øvrige ledelsesniveauer. 

Til politikken er knyttet konkrete målsætninger om, at andelen  
af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer  
inden 2019 kommer til at udgøre mindst 33 %. Ultimo 2016 er andelen 
uændret 17 %. 

Når antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er uændret i 2016, 
skyldes det, at det i forbindelse med besættelsen af en enkelt post 
ved årets ordinære generalforsamling var en mandlig kandidat, der 
blev fundet bedst egnet til den definerede kompetenceprofil. 
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For så vidt angår koncernens øvrige ledelsesniveauer er der opstillet 
mål om, at der skal være mindst 5 kvalificerede ansøgere til leder-
stillinger i banken, og at der blandt disse skal være mindst 2 kvinder. 
Idet 2016 på HR-området i vidt omfang var præget af det store 
forandringsprojekt, som overgangen fra én IT-platform til en anden 
førte med sig, var der i 2016 mindre fokus på initiativer relateret til 
kønsmæssig diversitet.

Disse initiativer vil blive markant opprioriteret i forbindelse med im-
plementeringen af bankens nye strategi, herunder med mere struk-
turerede tiltag inden for karriereveje og lederudvikling. På længere 
sigt er det målet, at kønsfordelingen på direktør- og mellemleder-
niveau skal ændre sig i retning af en mere ligelig fordeling mellem 
mænd og kvinder – fra de aktuelle ca. 20 % kvinder i bankens leder-
gruppe (uændret i forhold til ultimo 2015) til 25 % kvinder inden 2019. 

Direktion
Direktionen ansættes af bestyrelsen og består af administrerende 
direktør Lasse Nyby, bankdirektør John Lundsgaard og bankdirektør 
Lars Møller. 

Direktionen udgør den øverste daglige ledelse under iagttagelse 
af de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den 
præcise arbejdsdeling mellem bestyrelsen og direktionen angives i 
bestyrelsens og direktionens forretningsorden. 

Ledelsesaflønning
Bestyrelsens og direktionens aflønning fremgår af årsrapportens 
noteoplysninger. Bestyrelsen honoreres med et fast årligt beløb og 
deltager ikke i bonus- eller optionsprogrammer. 

Direktionens ansættelsesforhold, herunder fratrædelsesvilkår, vur-
deres at følge almindelig praksis på området og evalueres løbende. 
Bestyrelsen vurderer, at det samlede vederlag ligger på et konkur-
rencedygtigt og rimeligt niveau, der afspejler direktionens indsats 
og langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. 

I henhold til koncernens vederlagspolitik opererer koncernen ikke 
med incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion. 

For yderligere information henvises til bankens redegørelse om virk-
somhedsledelse, som findes på hjemmesiden www.sparnord.com/
virksomhedsledelse.
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Spar Nords ledelsesorganer
Spar Nord har en traditionel tostrenget le-
delsesstruktur med en bestyrelse og en 
direktion. Bestyrelsen varetager den over-
ordnede og strategiske ledelse, mens direk-
tionen udøver den daglige ledelse i overens-
stemmelse med de retningslinjer, politikker 
og instrukser, som bestyrelsen udstikker. 

BESTYRELSEN
Spar Nords bestyrelse består af 9 medlem-
mer, heraf 6 aktionærvalgte og 3 medarbej-
dervalgte.

Bankens direktion indgår ikke i bestyrelsen, 
men deltager i bestyrelsens møder. Det er 
bestyrelsens overbevisning, at den valgte 
størrelse og sammensætning er hensigts-
mæssig for at opnå en konstruktiv debat og 
effektiv beslutningsproces.

Rekruttering af nye medlemmer sker gen-
nem en formel, grundig og gennemsigtig 
proces baseret på dialog mellem bestyrel-
sen og formændene for de lokale bankråd, 
og kandidater præsenteres på aktionær-
møder forud for generalforsamlingen.

Antallet af medarbejdervalgte bestyrelses-
medlemmer og valgproceduren for med-
arbejdervalg følger bestemmelserne i Sel-
skabsloven. Valgperioden er fire år.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år 
ad gangen, og aldersgrænsen for bestyrel-
sesmedlemmer er 70 år. Valgperioden er for-
skudt, således at tre bestyrelsesmedlemmer 
er på valg hvert år. Når Spar Nord Bank har 
valgt denne praksis, og ikke, som Komiteen 
for god Selskabsledelse anbefaler, har en 
valgperiode på 1 år, er det for at sikre bedre 
kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Mindst halvdelen af de generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal, i 
overensstemmelse med anbefalingen af 
Komiteen for god selskabsledelse, være uaf-
hængige.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at samtlige 
medlemmer har de nødvendige tidsmæssi-
ge ressourcer til at kunne yde en dedikeret 
indsats i bestyrelsen, men finder i den forbin-
delse ikke, at en simpel optælling af ledel-
seshverv er hensigtsmæssig, idet arbejds-
byrden er uens i forskellige selskaber. 

De af bestyrelsens nuværende medlemmer, 
som varetager ledelseshverv i andre selska-
ber, har alle et antal hverv, som bestyrelsen 
finder foreneligt med arbejdet i Spar Nord.

Spar Nords bestyrelse afholder hvert år 11 
ordinære møder, et strategiseminar samt 
4 møder med formændene for de loka-
le bankråd. Bestyrelsen har i 2016 i alt af-
holdt 17 fysiske møder og telefonmøder. Den 
samlede fremmødeprocent for bestyrelsens 
medlemmer var på 96,7 %. I overensstem-
melse med Finans Danmarks ledelseskodeks 
offentliggøres de enkelte bestyrelsesmed-
lemmers fremmøde på bankens hjemmesi-
de.

Bestyrelsesudvalg
Spar Nords bestyrelse har nedsat et revisi-
onsudvalg, som har til opgave at overvåge 
og kontrollere regnskabs- og revisionsmæs-
sige forhold samt forberede bestyrelsens 
behandling af regnskabs- og revisionsrela-
terede emner. Udvalget består af 3 med-
lemmer.

Herudover er der nedsat et risikoudvalg, 
som har til opgave at forestå det forbed-
rende arbejde for bestyrelsens beslutninger 
vedrørende koncernens risikostyring og her-
til relaterede emner. Udvalget består af tre 
medlemmer.

Endelig har bestyrelsen nedsat et nomine-
rings- og vederlagsudvalg med tre med-
lemmer, heraf i henhold til lovgivningen ét 
medarbejdervalgt. Nominerings- og veder-
lagsudvalget har til formål at forestå det 
forberedende arbejde for bestyrelsens eva-
luerings- og nomineringsproces samt be-
handlingen af emner vedrørende aflønning, 
herunder koncernens vederlagspolitik.

Udvalgenes kommissorier kan læses på 
hjemmesiden https://www.sparnord.com.

DIREKTIONEN
Direktionen ansættes af bestyrelsen og be-
står af administrerende direktør Lasse Nyby, 
bankdirektør John Lundsgaard og bankdi-
rektør Lars Møller.

Direktionen udgør den øverste daglige le-
delse under iagttagelse af de retningslinjer 
og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 
Den præcise arbejdsdeling mellem besty-
relsen og direktionen angives i bestyrelsens 
og direktionens forretningsorden.
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Spar Nord anser ordentlig adfærd for at 
være en helt grundlæggende forudsæt-
ning for at drive en fremgangsrig bank på 
både kort og lang sigt. Ordentlig adfærd er 
således et ideal for banken i en lang række 
sammenhænge, herunder i form af god etik 
i rådgivningen, en god tone mellem medar-
bejdere og kunder, overholdelse af al rele-
vant lovgivning samt gode arbejdsforhold 
og en respektfuld relation mellem kolleger.

Adfærdskodeks udspringer af bankens 
strategi og forretnings-model – og gælder 
for alle koncernens medarbejdere

Kernen i Spar Nords vision og forretnings-
model er ”lokale frihedsgrader”, nærvær og 
engagement i de personlige relationer med 
kunderne og en god relation til den omver-
den, hvori banken driver sin virksomhed. 

Nærværende adfærdskodeks skal i den 
sammenhæng betragtes som en fælles ret-
tesnor for adfærden i bankens i mange hen-
seender selvstyrende decentrale enheder, 
og skal tage højde for, at Spar Nords med-
arbejdere er meget engagerede i lokalom-
råderne, og at medarbejderne indgår i lang 
række forskellige relationer med interne og 
eksterne interessenter.

Adfærdskodeks gælder for alle medar-
bejdere i koncernen og har konkret form af 
retningslinjer for adfærden over for interne 
og eksterne interessenter. Kodeks hænger 
tæt sammen med og er at betragte som en 
overbygning på bankens politikker, forret-
ningsgange mv., der beskriver konkret ad-
færd og praksis på en lang række områder 
som kreditgivning, produktudvikling, IT-sik-
kerhed, kommunikation, klagehåndtering, 
forebyggelse af interessekonflikter mv.

FORHOLDET TIL KUNDERNE

Etik i rådgivningen, og informations-
materiale, der er til at forstå

Spar Nords kundemission lyder: Sammen 
med dig skaber vi økonomisk frihed. 

Efterlevelse af denne mission forudsætter 
en høj standard i kunderådgivningen samt 
et klart fokus på den enkelte privat- og er-
hvervskundes behov og økonomiske formå-
en. God etik i rådgivningen fordrer således, 
at der er en hensigtsmæssig balance mel-
lem salg og rådgivning. I Spar Nord søges 
dette bl.a. opnået ved at ingen rådgiver in-
centiveres eller belønnes økonomisk for sine 
salgsresultater. Dermed ønsker Spar Nord at 
sikre, at der netop er fokus på kundens be-
hov, og at bankens resultater alene skabes 
ved at tilgodese disse behov.

God etik indebærer også, at Spar Nord ikke 
ønsker at indgå i forretningsrelationer med 
kunder og andre samarbejdspartnere, hvis 
aktiviteter kan skade bankens omdømme.

Endelig er det et ideal i relationen med 
kunderne, at bankens priser og vilkår præ-
senteres for kunderne på en gennemskuelig 
måde, og at informations- og marketing-
materiale udarbejdes og kontrolleres med 
henblik på at sikre overholdelse af al rele-
vant lovgivning. Dette gælder både mate-
riale, som produceres og anvendes på kon-
cernniveau, og materiale, som produceres 
og/eller anvendes i lokalområderne.

God tone mellem medarbejdere og kunder

Kernen i bankens forretningsmodel og missi-
on er den personlige relation mellem kunder 
og medarbejdere, og bankens langsigtede 
resultatskabelse er i vid udstrækning af-
hængig af evnen til at etablere og fasthol-
de langvarige og gensidigt profitable kun-
derelationer.

I naturlig forlængelse heraf ønsker Spar 
Nord, at relationen mellem bankens medar-
bejdere og bankens kunder skal være ken-
detegnet ved en god og konstruktiv dialog 
– herunder også i vanskelige situationer, 
hvor en kunde fx er i finansielle vanskelighe-
der, hvor banken ikke kan imødekomme en 
kreditansøgning, eller hvor kunden er util-
freds med banken. 

I forhold til god tone mellem medarbejdere 
og kunder er det tillige væsentligt for Spar 
Nord at understrege, at enhver form for dis-
krimination eller chikane på baggrund af 
køn, alder, religion, seksuel orientering eller 
andet er uacceptabelt og kan give anled-
ning til retslige skridt.

Konstruktiv behandling af feedback 
og klager

Det følger af Spar Nords strategiske fokus 
på nærvær og langvarige kunderelationer, 
at banken søger en tæt dialog med kunder-
ne, og at banken grundlæggende er inte-
resseret i at modtage og lære af kundernes 
feedback.

Dette skal dels sikres via en positiv og kon-
struktiv modtagelse og behandling af kun-
dernes henvendelse til medarbejdernes i de 
lokale banker, kundeservice mv. – både når 
der er tale om positive input, og når der er 
tale om kritik eller deciderede klager.
For så vidt angår klager har Spar Nord 
etableret en klar og gennemsigtig proce-
dure for modtagelse og behandling af dis-
se, som kunderne kan læse om på bankens 
hjemmeside eller få oplysninger om i enhver 
afdeling. Kernen i proceduren er, at en klage 
i første omgang forsøges håndteret så tæt 
som muligt på den medarbejder og afde-
ling, som den vedrører. Kan dette ikke lade 
sig gøre, behandles klagen af bankens kla-
geansvarlige, som refererer direkte til direk-
tionen.

Spar Nords adfærdskodeks
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MEDARBEJDERFORHOLD

Orden i økonomien – fokus på at undgå
interessekonflikter

Det følger af bankens ansættelseskontrak-
ter, at Spar Nords medarbejdere personligt 
skal have ordnede økonomiske forhold, og 
at medarbejderne skal afholde sig fra at 
foretage sig dispositioner, der kan bringe 
dette i fare.

Det følger endvidere af ansættelsesvilkå-
rene, at medarbejdere skal afholde sig fra 
at indgå i transaktioner med nærtstående 
parter (personer såvel som virksomheder), 
og at medarbejdere bortset fra almindelig 
anvendelse af bankens selvbetjeningssyste-
mer ikke må sagsbehandle/effektuere egne 
finansielle transaktioner (lånesager, værdi-
papirhandler mv.).

Fortrolig information og insiderviden

Banken har forretningsgange og kontroller, 
der skal forebygge misbrug og anden for-
kert anvendelse af fortrolig information, her-
under kundeoplysninger såvel som viden om 
bankens egne interne forhold.

Personlig frihed – og ansvar for egne 
handlinger

Spar Nord blander sig ikke i medarbejder-
nes private forhold, men banken forventer, 
at medarbejderne i enhver sammenhæng 
optræder på en måde, som ikke kompromit-
terer bankens omdømme.

Denne forventning gælder både i forhold 
til medarbejdernes optræden i banken i 
arbejdstiden og i forhold til de netværk og 
sammenhænge af både faglig og privat 
karakter, som medarbejderne i øvrigt indgår 
i. Endelig gælder forventningen om ordent-
lig adfærd for medarbejdernes dispositio-
ner på de sociale digitale medier, de måtte 
være aktive på.

COMPLIANCE OG SANKTIONER

Overholdelse af retningslinjerne i 
adfærdskodeks

Den enkelte leder har ansvaret for at følge 
op på, at koncernens adfærdskodeks ef-
terleves i egen afdeling. Hvis en medarbej-
der er usikker på, om en bestemt adfærd 
er i overensstemmelse med bankens ad-
færdskodeks, er det medarbejderens ansvar 
at drøfte dette med sin nærmeste leder.

Væsentlige overtrædelser behandles af 
koncernens compliancefunktion og rappor-
teres herfra eventuelt videre til direktion og 
bestyrelse.

Overholdelse af al relevant lovgivning

Banken har forretningsgange, interne kon-
troller samt en whistleblowerordning, der til-
sammen skal forhindre, at der sker brud på 
lovgivning og andre relevante retningslinjer. I 
tilfælde af, at der alligevel sker overtrædel-
ser, er det bankens politik at disse undersø-
ges af de relevante myndigheder, og at der 
om fornødent tages retslige skridt.
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